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8.1.  Ne   Slavnost Zjevení Páně ( TŘI KRÁLOVÉ )  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s přichodem tří králů,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

9.1.  Po   Svátek Křtu Páně  
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

10.1.  Út   úterý 1. týdne v mezidobí 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

11.1.  St   středa 1. týdne v mezidobí 
             A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y  

         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích    
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

12.1.  Čt  čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
               Mše sv. v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
 pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

13.1.  Pá   pátek 1. týdne v mezidobí  Fatimský den 
A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i  

                        celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství 
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)     

pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

14.1.  So   památka sv. Gotfrída, řeholníka, premonstráta 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

v 18.00 Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava ve Velké Černoci 

15.1.  Ne   2. neděle v mezidobí 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích, 
  zakončení Tříkrálové sbírky 
______________________________________________________________ 

� V pondělí 2. ledna zemřela po dlouhé nemoci paní Libuše Kubelková ze Siřemi. 

Pohřební obřady se konaly v pátek 6. ledna v Podbořanech. O dnešní neděli byla 

za ní obětována mše svatá.  

� V pátek 13. ledna ve 4 hodiny ráno se koná tradiční pouť k Panně Marii do 

Filipova na památku zjevení Panny Marie v roce 1866. 

� Zároveň je 13. ledna první Fatimský den v tomto mariánském roce, 

připomínajícím  výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince  

denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Historie baziliky minor ve Filipově 
V letošním roce se připomíná 151. Výročí zjevení Panny Marie ve Filipově u Jiříkova, nedaleko 

Rumburka. Nejmladší mariánská svatyně v litoměřické diecézi se od svého počátku v roce 1866 

těšila velké úctě věřících. Během let se stala nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem 

v diecézi. 

V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade (5. 6. 1835 -

 10. 12. 1905). Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně při modlitbě zjevila 

Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne 

zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K "milostnému domku", místu zjevení Panny Marie 

a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. 

Na místě zázraku došlo nejprve v letech 1870 až 1873 díky iniciativě kaplana P. Františka 

Storcha k výstavbě milostné kaple. Následně zde byl v letech 1873 – 1885 podle plánů architekta 

F. Hutzlera z Vídně postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie 

Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. 

Roku 1884 bylo započato s výstavbou kláštera 

redemptoristů, do jejichž péče bylo nové poutní 

místo svěřeno. 

Magdaléna Kade zemřela ve věku 70 let a její 

pohřeb do zvláštní hrobky na jiříkovském 

hřbitově se stal velkou mariánskou oslavou. 

Posléze byly její ostatky přemístěny roku 1925 

na hřbitov ve Filipově a nakonec roku 1994 do 

chrámu ve Filipově.  

V roce 1926 (60. výročí zjevení) byl kostel 

papežem Piem XI. prohlášen za basiliku minor. Osobně, ještě jako papežský nuncius 

Ambrogio Ratti, navštívil roku 1920 Filipov. Koncem 30. let 20. století patřila bazilika mezi 

nejnavštěvovanější poutní místa ve střední Evropě. 

Zvuk ojedinělých varhan v bazilice ve Filipově („Opus 44“ z roku 1888) zachytilo CD 

„Filipovské varhany – Jiří Chlum a Dalibor Pavlovic“. 

Nahrávka byla pořízena 14. 7. 2007. Více informací – 

www.rosamusic.cz. Poutní chrám se nalézá ve Filipově, 

místní části Jiříkova, přímo na státní hranici s Německem. 

 

Tříkrálovou sbírku 2017 v naší farnosti můžete podpořit také svým darem na 

účet: 10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333.  Vámi darovanou částku 
pak přičteme do našich kasiček a touto cestou Vám pak můžeme na Váš dar dát  
i potvrzení o sponzorském daru. Velmi Vám děkujeme za pomoc všem potřebným! 
 


