Přehled akcí v poutním místě
loretánská kaple s ambity v Rumburku
v roce 2009

Výstavy v ambitech lorety
•
•
•
•
•
•
•
•

1.- 31. 1. 2009, Betlémy dětí a výtvarníků ze Šluknovského výběžku
5. 2.- 31. 3. 2009, Arciděkan Hockenwanzel (1732-1808) – výjimečný muž Litoměřické diecéze
1. 4.- 16. 5. 2009, Dobové malované kulisy kostelních her z depozitáře Lorety
15. 4.-27. 5. 2009, Zmizelé Sudety - dobové fotografie z pohraničních oblastí ČR
11. 6.-28. 8. 2009, Práce výtvarného oboru Základní umělecké školy Rumburk
5. 9.-31. 10. 2009, Kulturní a historický význam augustiniánského kláštera v České Lípě
3. 11. 2009-31. 1. 2010, Architektonické plány J. L. Hildebranta pro sakrální objekty na Šluknovsku
28. 11. 2009-31. 1. 2010, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince

Církevní slavnosti
● květen 2009, májová pobožnosti
● 22. 5. 2009, 19.00 hod., mše sv. a májová pobožnost, celebruje P. Jozef Kujan SDB
● 1. 8. 2009, 10.00 hod., odpustková slavnost Porciunkule. Celebruje P. Marek Socha OFM Cap.
● 12. 9. 2009, 10.00 hod., slavnost posvěcení, celebruje litoměřický biskup Mons. Jan Baxant

Kulturní akce
● III. Loretánská noc, pátek 22. 5. 2009, 20.00-23.00 hod.
Večerní hudební a divadelní vystoupení, výtvarné dílny pro děti, čtení pověstí, promítání dobových fotografií
Rumburku a opožděná vernisáž výstavy Zmizelé Sudety. Pořádáno ve spolupráci se Základní uměleckou
školou v Rumburku a Kruhem přátel muzea Varnsdorf za podpory Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
v rámci Festivalu muzejních nocí 2009.
 Vernisáž výstavy ZUŠ Rumburk, 11. 6. 2009, 16.00 hod., ambity
Zahájení výstavy prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Rumburk
 XIII. Loretánské slavnosti, 12. 9. 2009, 10.00-17.00 hod.
Hudební a divadelní vystoupení pro děti, vystoupení dětských pěveckých sborů, výtvarné dílny pro děti, Den
otevřených dveří památky a mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Pořádá se v rámci
Dnů evropského dědictví za podpory Města Rumburk a Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.
 Opožděná vernisáž výstavy, 28. 11. 2009, 11.00 hod., ambity
Zahájení výstavy „Architektonické plány J. L. Hildebranta pro sakrální panství na Šluknovsku“. Součást
zahájení adventu v Rumburku.
 Adventní koncert, 22. 12. 2009, 16.30 hod., kostel sv. Vavřince
Koncert pěveckého souboru Šenováček z V. Šenova a Tyršovských zvonků z Rumburku

Přednášky
 25. 2. 2009, 18.00 hod., Městské divadlo Varnsdorf
Osobnost arciděkana Wenzela Hockeho pohledem Mgr. Ladislava Smejkala. Připraveno ve spolupráci s
s Kruhem přátel muzea Varnsdorf.
 22. 5. 2009, 22.00 hod., ambity Lorety v Rumburku
„Loretánské podzemí v Rumburku II“ - přednáška Ing. Přemysla Brzáka o výsledcích průzkumu
odvodňovacích chodeb, krypt a protileteckých krytů z let 2006-2008. Součást Loretánské noci 2009.
1. 12. 2009, 17.00 hod., Muzeum Rumburk
„Architektonické plány J. L. Hildebranta pro sakrální panství na Šluknovsku“ - přednáška Mgr. Petra
Mandažieva z Jílového u Děčína. Akce je součástí stejnojmenné výstavy.

Změna programu vyhrazena.
www.rumburk.farnost.cz

Podrobnosti o rumburské loretě

Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice.
Architektonicky cenná Santa Casa (tj. Svatá chýše) je kopií domku P. Marie v Nazaretu, v němž byl vychován
Ježíš. V Rumburku ji podle projektu Jana Lucase Hildebrandta založil majitel panství kníže Antonín Florián
Liechtenstein. K vysvěcení objektu došlo 15. 9. 1707. Loretánská kaple s ambity je součástá památkově
chráněného areálu kapucínského kláštera, který dále tvoří klášterní kostel sv. Vavřince a bývalý kapucínský
klášter (dnes Městská knihovna).
Rumburská loreta byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od
roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského konventu, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen
příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla Loreta vyhlášena za nemovitou kulturní
památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitech. Loretánská kaple s ambity
je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a SRN. Od roku 1996 je obnovována, od
roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. V roce 2007 oslavila
loretánská kaple v Rumburku 300 let od dostavby a vysvěcení.

Stálé expozice
Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)
300 let loretánského areálu v obrazech.
Loretánské podzemí v Rumburku
Krypty a odvodňovací chodby a další podzemní prostory v plánech a fotografiích.
Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)
Připraveno při příležitosti 325 let od založení kapucínského kláštera v Rumburku.

Otevírací doba:
Kulturní památka je přístupná celoročně od úterý do soboty:
duben-říjen, 10.00-17.00 hod.,
listopad-březen, 9.00-16.00 hod.
V neděli je objekt přístupný pro skupinové zájezdy po předchozí telefonické objednávce.
Vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč.
Výtěžek ze vstupného bude použit na obnovu a údržbu kulturní památky.
Prohlídku loretánské kaple s ambity je možné objednat na telefonním čísle: 00420 604 555 922,
e-mail: fara.rumburk@atlas.cz
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