
Nabízíme Vám místo… 

... kde se z cizích stávají přátelé a ze skupin 

společenství. 

... prožití hranice přesahující sounáležitost a 

blízkost s Bohem. 

... pro církevní, konfesní a mezikonfesní 

setkávání. 

v případě potřeby s našimi spolupracovníky jsou 

možné výlety do okolí, např.: Terezín, Plzeň, 

Karlovy Vary, Praha, skupinové aktivity jako 

putování, jízda na lodích po Labi apod. 

 

 

Mariánské Radčice 

 
Poutní místo a Centrum setkávání mládeže  

Tel.: +420 - 4767 44058 

e-mail: marianske.radcice@seznam.cz 

homepage: www.marianske-radcice.com 

Kontakt/informace: 

Farní úřad Sedmibolestné Panny Marie 

Farář Michael Philipp Irmer 

Mostecká 22  

CZ 43532 Mariánské Radčice 

Pouti a setkání mladých  

Mariánské Radčice leží na severu Čech, pět kilo-

metrů od Litvínova. Obec je vzdálena cca 30 km od 

německé hranice a z Drážďan (80 km) je dosaži-

telná za hodinu. 

 

Dresden 

Maria Ratschitz 

Dresden 



Hallo a ahoj,  

Naše zařízení je vhodné pro konference, školení, 

uvolnění, klid a volný čas jak pro jednotlivce, páry, 

rodiny a skupiny až 62členné. K dispozici jsou 

různé prostory a možnosti např.: 

 jedno, dvou a více lůžkové pokoje se sprchou 

a sociálním zařízením. 

 čtyři apartmány s vlastní kuchyní. 

 jídelna, různé místnosti k pobytu či ztišení, 

meditační prostor, velká zahrada s biblickou 

zahradou, sportovní možnosti, domácí bar a 

další. 

Stravování vlastní, formo polo či plné penze jsou 

možné. Náš přiléhající kostel s ambitem a malými 

kaplemi jsou otevřeny pro modlitbu jednotlivců 

nebo společnou bohoslužbu. Mnoho obrázků a 

informací najdete na našich stránkách:  

www.marianske-radcice.com 

Naše ceny se odvíjejí podle velikosti skupiny a ty-

pu stravy a programu. 

 

Prostory a možnosti  

- naše zařízení -  
Je dobré, že držíte naši brožuru v rukách! Chce vás 

informovat o nejstarším mariánském poutním místě 

na severu Čech a centru setkávání mládeže 

v Mariánských Radčicích. Chce vás pozvat a možná i 

více podle hesla: „Přijď a uvidíš!“ 

Mariánské Radčice mají dlouhou a pohnutou 

historii. Více jak 700 let se sem konají pouti. Kvůli 

druhé světové válce došlo k dočasnému přerušení. 

S odsunem německého obyvatelstva a s nástupem 

komunismu po roce 1945 dochází k omezení 

náboženských aktivit a začal rozpad potního kostela, 

ambitu a farního domu. 

Po politických změnách v roce 1989 byla tradice 

poutí znovu obnovena. Od podzimu 1994 každého 

13. v měsíci se konají pravidelné pouti do Ma-

riánských Radčic. 

V roce 2003 převzal poutní místo a faru katolický 

kněz Michael Philipp Irmer pocházející 

z Lüdingshausen a nově začal s cílem místo znovu 

vybudovat. V centru snah stojí oživení poutní tra-

dice, obnova a výstavba budov, aby mohly sloužit 

jako mezinárodní centrum setkání mládeže. 

 


