Římskokatolická farnost Jiříkov
TZ 10/2017 Ve Filipově se opraví podlaha v milostné kapli
(Jiříkov 17. 3. 2017) Kaple Uzdravení nemocných v poutním kostele e Filipově na Šluknovsku se letos
dočká nové podlahy. Opravu ve výši 800 000 Kč zajistí Římskokatolická farnost Jiříkov za přispění
Česko-německého fondu budoucnosti a dárců z Německa. Na jaře se vybourá podlaha v milostné
kapli, provedou hydroizolační opatření a následně se položí nová keramická dlažba. Stávající podlaha
v kapli, která se postavila v letech 1870-1873, dosloužila vlivem zvýšené vlhkosti. Stavební práce si
vyžádají několikaměsíční uzavření milostné kaple. Bohoslužby se po dobu oprav, které potrvají do
podzimních měsíců, budou konat pouze v hlavní lodi kostela. Poutní kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů z let 1870-1885 s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.
Kostel se nachází ve Filipově, místní části Jiříkova, v těsné blízkosti státní hranice se Spolkovou
republikou Německo.
Monumentální bazilika minor ve Filipově je vyhledávána poutníky, kteří si připomínají zjevení Panny
Marie a uzdravení Magdaleny Kade. Kaple Uzdravení nemocných byla postavena na místě domu
rodiny Kade, v němž došlo 13. ledna 1866 k mariánskému zjevení. V bazilice minor ve Filipově se
celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci.
V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi
kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov.
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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 (1873–1885) 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.

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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