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TZ 12/2016 V bazilice minor ve Filipově začíná v květnu výstava o historii poutního místa 

(Jiříkov 3. 5. 2016) V bazilice minor ve Filipově je od května k vidění česko-německá výstava o historii 
poutního místa. Výstava prostřednictvím dobových zobrazení, svatých obrázků a stavebních plánů 
přibližuje sto padesátiletou historii poutního místa. Deset velkoformátových výstavních panelů nabídne 
některé dosud nepublikované snímky ze státních a soukromých sbírek. Jeden z nich poskytla např. 
Rakouská národní knihovna. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2016 od 18.00 h. Na 
programu je komentovaná prohlídka výstavy a vystoupení Chrámového sboru Hvězda při poutním 
kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Výstava potrvá od 13. 5. do 30. 10. 2016. Přístupná je 
v otevírací době poutního kostela. Pořádá ji Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Ministerstva 
kultury. 

Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 
a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. Poutní místo Filipov si po celý rok 2016 připomíná 150. výročí 
od svého vzniku. V bazilice minor ve Filipově se, např. 10. 6. 2016 uskuteční Noc kostelů, v červenci a 
srpnu mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba. V neděli 3. 7. 2016 zazní premiérové provedení 
filipovské kantáty Jana Zástěry "Pramen milosti". Na 12. 9. 2016 se do Krásné Lípy připravuje česko-
německá konference "150 let Filipova".  V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-
německé mše svaté – v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci.  

Klára Mágrová 

 
Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 
čtvrtek 12. 5. 2016 od 18.00 h.  
Poutní místo Filipov (1866-2016). Vernisáž česko-německé výstavy o historii poutního místa. Pořádá 
Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Ministerstva kultury, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz 
 

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

 

 

  

 

 
Poutní místo Filipov   
Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením 
Panny Marie dne 13. 1.1866 a uzdravením Magdaleny Kade. 
V monumentálním poutním kostele s čestným titulem basilika minor se 
konají pravidelné česko-německé mše svaté. V průběhu roku sem míří 
posluchači varhanních koncertů. Poutní chrám spravuje Římskokatolická 
farnost Jiříkov. 

Poutní kostel (1873–1884) a milostná kaple (1870–1873) ve Filipově jsou 

významnými sakrálními památkami severních Čech. K požehnání kaple 
Uzdravení nemocných došlo 13. 1. 1873 a kostela Panny Marie 
Pomocnice křesťanů 11. 10. 1885. Stavbu kaple a kostela realizoval podle plánů Franze Hutzlera z 
Vídně Gustav Sachers z Liberce a Josef Hampel z Rumburku. Roku 1926 povýšil papež Pius XI. 
poutní kostel na basiliku minor. Filipov se svou proslulostí a četností uzdravení řadil v první polovině 
20. století mezi vyhlášená evropská poutní místa.  
 
Bazilika minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů ve Filipově  
Adresa:  
Ul. Na Vyhlídce, Jiříkov - Filipov 
GPS: 50°58'50.47"N, 14°35'50.21"E  
Poutní kostel se nalézá v Diecézi litoměřické, ve městě Jiříkov, v místní části Filipov, na státní hranici 
se Spolkovou republikou Německo.  
Železniční zastávka: Rumburk 4,5 km a Neugersdorf 1,5 km (Sasko)  

Autobusová zastávka: Filipov – kostel, ul. Na Vyhlídce 

Partneři: 

http://www.poutni-mista-sluknovsko.cz/
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Duchovní správa: 
Římskokatolická farnost Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov 
 
Mše sv.: Neděle od 10.30 h., 13. dne v měsíci od 10.30 h., 1. sobota v měsíci od 10.30 h.  
Eucharistická adorace: 1. sobota v měsíci od 9.30 h.  
 
Kontakt: tel. +420 739 905 907, e-mail: jirikovrkf@seznam.cz, www.poutni-mista-sluknovsko.cz 
 
 
Podrobnosti o Římskokatolické farnosti Jiříkov 

Římskokatolická farnost Jiříkov je církevní právnickou osobou. Spravuje ji 
komunita salesiánů. Farnost zajišťuje náboženskou činnost a orientuje se 
na sociální projekty. K jejím hlavním aktivitám patří práce s lidmi a rozvoj 
tradičních duchovních hodnot, sociální, kulturní a náboženská činnost a 
péče o záchranu architektonického dědictví.  

Farnost zajišťuje volnočasové aktivity pro děti z Jiříkova. O letních 
prázdninách je partnerem mezinárodního festivalu Varhanní duchovní 
hudba v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, místní části 
Jiříkova. Pravidelné mše svaté probíhají v kostele sv. Jiří v Jiříkově, bazilice Panny Marie Pomocnice 
křesťanů ve Filipově a Domově Srdce v dlaních ve Filipově. 

V roce 2008 připravila ŘKF Jiříkov česko-německý propagační projekt zaměřený na poutní místa 
Šluknovska, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz.  
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