Přednášky
n duben - říjen 2007 / zasedací místnost Městské knihovny v Rumburku
Cyklus přednášek pro širokou veřejnost (např. historie kapucínského řádu, Ing.
P. Brzák - loretánské podzemní prostory, RNDr. M. Nečásková - malířská výzdoba lorety ad.)
Doprovodné aktivity
n sobota 18. 8. 2007 / loretánský komplex
Malování v Loretě - výtvarná dílna za účasti regionálních výtvarníků ze Šluknovska a Lužice, veřejnosti přístupné. Vzniklá díla budou vydražena při dobročinné dražbě ve prospěch rumburské lorety (15. 9. 2007).
n květen - srpen 2007 / Městská knihovna Rumburk
Historie mého kraje - literární a výtvarná soutěž pro děti z Rumburku a okolí
(vyhlášení výsledků 11. 5. 2007 během Loretánské noci)
n září 2007 / Graﬁcký kabinet Městské knihovny Rumburk
Podmalby na skle v podání rumburské výtvarnice Báry Štísové
Pořadatel oslav
Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk, tel.: 412 332 413,
e-mail: fara.rumburk@atlas.cz, www.rumburk.farnost.cz
Loreta se nachází na křižovatce ulic Komenského a Tř. 9. května (naproti Komerční
bance). Otevírací doba: duben - říjen, úterý - sobota 10 - 17 hod.
Oslavy probíhají pod záštitou Města Rumburk.
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Rumburská loretánská kaple je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v České republice.
Postavena byla v letech 1704 - 1707 podle projektu J. L. Hildebrandta majitelem panství knížetem
A. F. Liechtensteinem. Tři sta let od vysvěcení loretánské kaple uplyne v sobotu 15. září 2007.

PROGRAM OSLAV
300 let loretánské kaple v Rumburku
Slavnostní zahájení oslav
n sobota 14. 4. - neděle 15. 4. 2007 / 10 - 17 hod. / Galerie loretánská a ambity
Probouzení jara aneb Velikonoce v Loretě - výstavní a prodejní trh rukodělných
výrobků z dílen uměleckých řemeslníků a výtvarníků
n sobota 14. 4. 2007 / 15.00 hod. / kostel sv. Vavřince a nádvoří lorety
Koncertní pásmo České gotické Velikonoce - soubor Řemdih z České Lípy
n sobota 14. 4. 2007 / 15.45 hod.
Troubení z čelní budovy lorety - historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku
n neděle 15. 4. 2007 / 9.30 hod. / kostel sv. Vavřince
Slavnostní mše svatá za účasti generálního vikáře litoměřické diecéze Mons.
Karla Havelky
n neděle 15. 4. 2007 / 15.00 hod. / Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk
Vernisáž výstavy Loreta v proměnách času
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V březnu 2007 vydala Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. Změna programu vyhrazena.

www.rumburk.farnost.cz

Loretánská noc
n pátek 11. 5. 2007 / 20.00 - 24.00 hod. / loreta a ambity
Noční komentované prohlídky objektu, ukázky historických tanců - skupina
La Villanella z Liberce, přednáška a promítání diapozitivů o tvorbě vitráží (Zdeněk Kudláček z Nového Boru). Výtvarná dílnička pro děti i dospělé - Salesiánský
klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s. a Základní umělecká škola Rumburk.
www.rumburk.farnost.cz

Hudební vystoupení - ZUŠ Rumburk a Jana Vébrová, písničkářka z větrného
mlýna. Čtení z knihy pohádek ze Šluknovska „Dobrou noc, Pumpote“ I. Heinze.
Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže „Historie mého kraje“. Prezentace
regionální literatury - Kruh přátel muzea Varnsdorf. Občerstvení zajišťuje Sbor
dobrovolných hasičů Rumburk. Připravováno ve spolupráci se ZUŠ Rumburk.
Akce je pořádána v rámci Festivalu muzejních nocí 2007.
Loretánské slavnosti jeřabin
n sobota 15. 9. - neděle 16. 9. 2007 / loretánský komplex, Park Rumburské vzpoury
Dny otevřených dveří lorety, divadelní a hudební vystoupení, loutkoherecká
představení, výtvarné dílny, soutěže pro děti, prodejní a výstavní trh rukodělných výrobků uměleckých řemeslníků a výtvarníků, zpřístupnění běžně nepřístupných prostor ad. Dobročinná dražba ve prospěch rumburské lorety.
n neděle 16. 9. 2007 / 11.00 hod.
Mše svatá za účasti hlavního celebranta, litoměřického biskupa Mons. Mgr.
Pavla Posáda, vystupuje Filipovský chrámový sbor pod vedením J. Chluma.
Pořádáno v rámci Dnů evropského dědictví.
Oﬁciální ukončení oslav
n sobota 6. 10. 2007 / 17.00 hod. / loretánská kaple
Růžencová slavnost pod vedením Fatimského apoštolátu a mše svatá pod vedením kapucínů
n sobota 6. 10. 2007 / 18.45 hod.
Troubení z čelní budovy lorety - historické skladby autorů ze Šluknovského výběžku
n sobota 6. 10. 2007 / 19.00 hod. / kostel sv. Vavřince
Koncert Vilémovského chrámového sboru na počest svátku sv. Františka z Assisi,
řídí MUDr. Markéta Englerová
Církevní slavnosti
n neděle 3. 6. 2007 / Lužické náměstí
Děkovná slavnost u sloupu Nejsv. Trojice za účasti členů kapucínského řádu
n sobota 4. 8. 2007 / nádvoří před loretou
Františkánská pouť - slavnost Porciunkule (Svátek P. Marie Andělské) za účasti
provinciála kapucínského řádu P. Jozefa Timka
n neděle 12. 8. 2007 / kostel sv. Vavřince
Svatovavřinecká pouť, účast provinciála salesiánské kongregace Mgr. Františka
Blahy
www.rumburk.farnost.cz

Cyklus koncertů v kostele sv. Vavřince
n neděle 29. 4. 2007 / 18.00 hod.
Alfréd Strejček a Pražské jazzové kvinteto „Porta Coeli - Obrazy z dějin české
a slovenské církve“
n neděle 17. 6. 2007 / 17.00 hod.
Rumburský komorní orchestr pod vedením M. Lošťáka - historické skladby
autorů ze Šluknovského výběžku
n neděle 9. 9. 2007 / 16.00 hod.
Pražské komorní sdružení hudebníků Lyra da Camera
n neděle 9. 12.2007 / 15.00 hod.
Koncert ke 335. výročí narození rumburského barokního mistra J. Ch. Kridela
(řídí I. Heinz)
n sobota 22. 12. 2007
Adventní koncert dětského pěveckého sboru Šenováček z Velkého Šenova
Výstavy
n duben - říjen 2007 / vernisáž 15. 4. 2007 v 15.00 hod. / Oblastní vlastivědné
muzeum Děčín, pobočka Rumburk
Výstava „Loreta v proměnách času“ - historické fotograﬁe a pohlednice s tématikou lorety, veduty a plány, torza soch z rajské zahrady kapucínského konventu,
torzo křížové cesty od Elliase Dollhopfa, prezentace restaurátorských prací ad.
n 2. 5. - 22. 6. 2007 / ambity
Pohledy do minulosti nejsevernějších Čech - výstava historických pohlednic ze
soukromé sbírky V. Hiekeho z Krásné Lípy
n 24. 6. - červenec 2007 / ambity
Putovní výstava k 60. výročí příchodu kardinála Štěpána Trochty (1905 - 1974)
do Litoměřické diecéze. Výstavu pořádá společnost Salesiáni Dona Boska, jejímž
členem byl 17. litoměřický biskup Štěpán Trochta v letech 1947 - 1974.
n červen - červenec 2007 / ambity
Loreta pohledem žáků ZUŠ - tradiční výstava žáků ZUŠ Rumburk
n srpen - září 2007 / čelní budova lorety
Loretánské podzemí - výstava fotograﬁí, plánů a zaměření podzemních prostor
v loretánském areálu. Pořádá Středisko ekologické výchovy Netopýr z Varnsdorfu
n září - říjen 2007 / čelní budova lorety
300 let Lorety v Rumburku - minulost a současnost loretánského komplexu
Kapucíni v Rumburku - výstava o životě rumburských kapucínů a rumburském
konventu

