
 

Všeobecné informace  

Pouť 

Poutní místo Mariánské Radčice zve na pravidelné 

poutní dny. Těmito dny jsou neděle, Narození Panny 

Marie ( 12. září) Bolestné Matky Boží, které je 

patrociniem (15. září) a každeho 13. v měsici.  

Prohlídky 

Po předchozí domluvě si mohou skupiny 

prohlédnout kostel, zahrady a  celý objekt. 

Bohoslužby( mše svatá) 

Neděle 11:30 a kdykoliv po  

domluvě. 

Tel.: +420 476 744 058 

e-mail:marianske.radcice@seznam.cz 

homepage: www.marianske-radcice.com 

Kontakty/Informace: 

Farnost Sedmibolestné Matky Boží 

Farář Michael Philipp Irmer 

Mostecká 22 

CZ 43532 Mariánské Radčice 

Naše zařízení 

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, formou polo či plné penze jsou 

možné.. Mnoho obrázků a informací najdete na 

našich stránkách:  

www.maria-radcice.com 

Pout´ do  

Mariánských Radčic  
Vítejte na pouti v  

Mariánských Radčicích  



Na to když se rozpomínám, téměř duši svou 
sám v sobě vylévám, že jsem chodíval s mno-
hými, [a] ubírával jsem se s nimi do domu  
  Božího s hlasitým zpíváním, a díkčiněním v 
     zástupu plésajících. (Žalm 42,5 ) 

Farní a poutní kostel 

Více jak 700leté dějiny našeho farního a poutního 

kostela jsou úzce spjaty s dějinami cisterciáckého 

kláštera v Oseku a s uctíváním milostné sochy 

bolestné Matky Boží. Podle P. Malachiase Welckera, 

cisterciáckého kněze z Oseka, byl milostný obraz r. 

1280 na základě slibu umístěn do stávajícího 

kostela. Brzy nato započala poutní tradice a uctívání 

zázraky konající Matky Boží. 

Kostel přestál husitské války, které značně poničili 

okolí. Když v 16. století se v Čechách prosazoval 

protestantismus, zůstali Radčičtí věrni katolicismu. 

V 18. století nechal cisterciácký opat Benedikt 

Littwerich postavit nový kostel, ambit a faru 

v barokním slohu. Tyto stavby stojí doposud. 

Od konce 18. století do poloviny století 19. Poklesl 

počet návštěvníků Radčic. Náboženský život byl 

ovlivněn politickou situací a nastupujícím 

racionalismem. Ve druhé polovině 9. století 

návštěvnost opět vzrůstá. V době největšího 

rozkvětu, kolem roku 1890, bylo napočítáno 

v poutní sezoně od května do září 15000 

komunikantů.  

Množství návštěv a modliteb k Bolestné Matce 

Boží bylo provázeno řadou zázraků a vyslyšené, jak 

dokazují fresky v ambitu.  

 

 

 

 

 

 

Až do druhé světové války pokračovala dobrá 

tradice poutí. Po roce 1945 ale byla zcela 

přerušena. Po odsunu německého obyvatelstva, 

rozpuštění oseckého kláštera a panství komunistů 

byly všechny náboženské aktivity natolik omezeny, 

že nemohly poutě v původní podobě vůbec být. 

Poutní kostel, ambit i fara se víceméně rozpadaly 

do roku 1971. V tomto roce byly provedeny 

některé renovační práce, zvláště kostel. 

V následujících letech se ale stav místo opět 

zhoršoval. 

Velké okno, darované 
Leonardem Tilpem 
v oltářním prostoru je 
z roku 1890.Tato 
rodina přinesla také 
prostředky ke zřízení 
misionářské stanice 
v Jižní Africe, která 
existuje dodnes a nese 
jméno Maria Ratschitz. 

Po politické změně v roce 1989 byla tradice poutí 

opět postupně obnovena., Od podzimu1994 se 

pravidelně konají každého 13. v měsíci pěší pouti 

z blízkého oseckého kláštera do Radčic. V 16.00 

se pak koná poutní mše svatá. 

Od roku 2003 se místo obnovuje. Cílem je oživení 

poutního místa a vybudovaní mezinárodního 

mládežnického centra setkávání.  

 

Nástropní malby 
v ambitu zpodobňující 
litanie loretánské. 


