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TZ 32/2017 Loretánskými slavnostmi vyvrcholí oslavy 310 let Lorety Rumburk  

(Rumburk 15. 8. 2017) Barokní sakrální památka Loreta Rumburk ožije v sobotu 16. září 2017 od 
10.00 do 17.00 h. zpěvem, pohádkami a divadlem v kostele. Děti čeká tvoření ve výtvarných dílnách. 
Dětské i dospělé návštěvníky pak půjčovna historických kostýmů z období renesance a baroka. 
Připraveny jsou komentované prohlídky s průvodcem. Loretánské slavnosti 2017 pro celou rodinu 
nabídnou prožitek jednoho dne v době baroka. Vyvrcholí jimi oslavy tři sta deseti let loretánské kaple v 
Rumburku. Loretánské slavnosti pořádá Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Město 
Rumburk. Vstupné je 25 Kč. Od roku 2014 jsou slavnosti certifikované jako regionální zážitek 
Českosaského Švýcarska. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. Loretánské slavnosti se konají 
za podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Sparkasse 
Oberlausitz-Niederschlesien. Záštitu nad Loretánskými slavnostmi převzal ministr kultury Daniel 
Herman. 

Kulturní program nabízí divadelní představení pro děti a vystoupení místních pěveckých sborů. 
Vystoupení se odehrají na nádvoří Lorety a v kostele sv. Vavřince. Soubor Toy Machine přiveze 
pohádku "Rytíři" a "Kocour v botách". Soubor Geisslers Hofcomoedianten v 10.30 h. nabídne na 
nádvoří představení na chůdách "Orbis Pictus" a ve 14.40 h. v kostele sv. Vavřince odehraje 
netradiční inscenaci s jezuitským zpěvem "Ambrosia". Ve 12.00 h. se představí nové publikace o 
Loretě Rumburk, které vydává ŘKF Rumburk a Město Rumburk. Děti mohou tvořit ve výtvarných 
dílnách. Čeká je psaní husím brkem a perkem, zdobení perníků či výroba grafik. Po celý den bude k 
vidění vyřezávaná miniatura loretánské kaple od Jiřího Cobla st., která se v budoucnu stane součástí 
pohyblivého betlému. V ambitu je možné si prohlédnout česko-německou výstavu "F. Biener a J. L. 
Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala". 

Od 10.00 h. začne v klášterním kostele sv. Vavřince v Rumburku 310. slavnost výročí posvěcení 
loretánské kaple (mše sv.), hlavním celebrantem je ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální 
sekretář České biskupské konference. V 11.15 h. se v ambitu požehná restaurovaný cyklus obrazů 
křížové cesty. V 17.00 h. se v kapli Svatých schodů uskuteční pobožnost Svatých schodů, jíž povede 
rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB. 

Loretánské slavnosti pořádá od roku 1997 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Jsou 
koncipovány jako hudební a divadelní slavnost pro celou rodinu. Konají se v barokním areálu a 
mariánském poutním místě z 18. století. Pořádají se jako připomínka dostavby a posvěcení loretánské 
kaple z 15. 9. 1707.  

Klára Mágrová 

 
Loreta Rumburk 
sobota 16. 9. 2017, 10.00—17.00 
XXI. Loretánské slavnosti 2017 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a 
divadelní program pro celou rodinu. Koncerty, výstava, půjčovna historických kostýmů. Představení 
nově vydaných knih o Loretě v Rumburku. Komentované prohlídky. Tvoření ve výtvarných dílnách. 
Výročí posvěcení loretánské kaple od 10.00 h. (mše sv.). Žehnání restaurovaného cyklu obrazů 
křížové cesty v ambitu (11.15 h.). Regionální zážitek Českosaského Švýcarska pořádá 
Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk a Město Rumburk. Akce se koná za podpory 
Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti a Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien. Pořádá se v rámci Dnů evropského dědictví. Záštitu nad Loretánskými slavnostmi 
převzal ministr kultury Daniel Herman. Více www.loretarumburk.cz   
 

Program Loretánských slavností 2017 v Rumburku:  
10.00-11.00 310. slavnost výročí posvěcení (mše sv.), P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR , 
generální sekretář České biskupské konference (kostel sv. Vavřince) 
11.15-11.45 Žehnání restaurovaných obrazů křížové cesty (ambit) 
10.00-10.10 Fanfáry a zahájení (nádvoří) 
10.15-10.25 Dětský pěvecký sbor Zpěváček při ZŠ V. Kováře v Rumburku (nádvoří) 
10.30-10.45 Orbis Pictus. Představení na chůdách. Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů 
v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků. Soubor Geisslers Hofcomoedianten (nádvoří) 
10.50-11.30 Divadelní pohádka Rytíři. Soubor Toy Machine (nádvoří) 
11.35-11.50 Sólové vystoupení Kláry Vachtové (nádvoří) 
11.55-12.10 Představení nově vydaných publikací o Loretě v Rumburku (nádvoří) 
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12.30-12.55 Pěvecký sbor Gymnázia Varnsdorf (nádvoří) 
13.00-13.15 Dětský pěvecký sbor Pastelky při ZŠ Pastelka, o.p.s. v Rumburku (nádvoří) 
13.20-14.00 Divadelní pohádka Kocour v botách. Soubor Toy Machine (nádvoří) 
14.05-14.35 Folklorní soubor Lužičan z Krásné Lípy (nádvoří) 
14.40-15.50 Ambrosia. Divadelně-interaktivní výstava s oživlými exponáty. Netradiční inscenace s 
jezuitským zpěvem. Soubor Geisslers Hofcomoedianten (kostel sv. Vavřince) 
15.55-16.25 Posaunenchöre Consonare z Jonsdorfu , koncert sboru duchovní hudby (SRN) (nádvoří) 
16.30-17.15 Dětské pěvecké sbory Šenováček a Tyršovské zvonky (kostel sv. Vavřince) 
17.00-17.30 Pobožnost Svatých schodů (kaple Svatých schodů) 
 
Doprovodný program:  
Výstava "F. Biener a J. L. Hildebrandt. Setkání barokních tvůrců ve fotografii Jiřího Stejskala" * 
Komentované prohlídky s průvodcem * Expozice církevního umění Šluknovska * Představení 
vyřezávané miniatury loretánské kaple od Jiřího Cobla st. * Půjčovna historických kostýmů z období 
renesance a baroka * Tvoření ve výtvarných dílnách * Kreslení  portrétů 
Prodej rukodělných výrobků a regionální literatury * Občerstvení 
 

Více informací sdělí: Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz 
 

Podrobnosti o rumburské Loretě: 

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi 
nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná 
vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského 
renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům 
Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, 
byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal 
podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně 
postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení 
loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní 
výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla 
součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).  

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem 
pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde 
nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. 
Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře 
v ambitu.  

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se 
obnovuje, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný 
objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března 
mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné 
kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové 
církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století. 

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a 
„Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice 
církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2016 navštívilo na 13 000 návštěvníků, spravuje 
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní 
stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální 
značky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®". V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a 
restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V 
roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu 
Českého systému kvality služeb.   
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