
Výstavy v ambitu  
  29. 11. 2014 - 2. 2. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů  

 28. 2. – 26. 3. 2015, Zaostřeno na Jizerky 2014. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické 

soutěže. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více http://jizerky.ecn.cz  

 2. 4. - 30. 5. 2015, Život kostelů Broumovska. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných 
fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709 - 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele 
Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna K. I. Dientzenhofera. Připravilo občanské sdružení Omnium. Vernisáž            

ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 17.00 h., více www.omniumos.cz  

 1. 4. - 23. 5. 2015, Pašijový betlém v ambitu Lorety. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista 

 5. 6. - 30. 6. 2015, Moje město. Výtvarné práce dětí z MŠ v Rumburku. Vernisáž 5. 6. od 17.00 h.  

 7. 7. - 31. 10. 2015, Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Komiksové putování po sakrálních 

památkách regionu. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech, více www.loretarumburk.cz  

 3. 11. - 28. 11. 2015, Má vlast cestami proměn 2015. Národní putovní výstava přibližuje zvelebování 
opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky. Připravila Asociace Entente Florale CZ - 

Souznění, o.s., více www.cestamipromen.cz  

 28. 11. 2015 - 2. 2. 2016, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922  

Koncerty v kostele sv. Vavřince  
 sobota 3. 10. 2015, 17.00 h., ambit Lorety, Koncert ke cti sv. Františka. Kvarteto Ámos 

 sobota 17. 10. 2015, 17.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše. Rumburský komorní orchestr 

 neděle 13. 12. 2015, 16.30 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky  

 sobota 26. 12. 2015, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše  

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku  

Přehled akcí v roce 2015 

Kulturní akce  
 úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách. Komentovaná 

setkání s historií za doprovodu duchovních písní  

 středa 1. 4. 2015, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů          

 pátek 15. 5. 2015, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2015, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti              

a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2015  

 pátek 29. 5. 2015, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2015, přednáška, prohlídka, ztišení a meditace  

 čtvrtek 3. 9. a 10. 9. 2015 od 17.00 h. Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky za architekto-

nickými zajímavostmi města. Sraz před Loretou Rumburk 

 27. 6. - 29. 8. 2015, 15.00-16.00 h., Prohlídka Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let  

 sobota 27. 6. a 4. 7. 2015, 10.00 – 11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety. Komentované                    

prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy vstupní budovy po kryptu kostela sv. Vavřince  

 14. 7., 28. 7., 18. 8. a 25. 8. 2015, úterý, 20.00—21.30 h., Večerní prohlídky Lorety a kostela                    

sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba  

 sobota 12. 9. 2015, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2015, celodenní hudební a divadelní program 

pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska 

 sobota 28. 11. 2015, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2015, prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, 

výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky restaurovaných prostor v Loretě  

 Úterý 15. 12. a 22. 12. 2015, 19. 1. a 26. 1. 2016, 18.00, Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách 

Změna programu vyhrazena. 
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Církevní akce 
 každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli  

 pátek 27. 2. - 27. 3. 2015, 17.00-17.45 h., Pobožnost křížové cesty v ambitu  

 pátek 3. 4. 2015, 15.00-16.00 h., Pobožnost Svatých schodů  

 sobota 1. 8. 2015, 10.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule 2015  

 neděle 9. 8. 2015, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince  

 sobota 12. 9. 2015, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Pobožnost Svatých schodů  



Loreta Rumburk  

Kontakt  

Loretánská kaple s ambitem  

Tř. 9. května 149/27, 408 01 Rumburk  

GPS 50°95'34.383"N, 14°55'46.442"E 
 

tel. 00420 604 555 922 

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz 

www.loretarumburk.cz 

 

Loreta Rumburk 

Loreta Rumburk je barokním klenotem severních Čech, spojeným se jménem vynikajícího architekta Jo-                 

hanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze Bienera. Celoročně přístupná kulturní památka nabízí rodinám 

s dětmi netradiční prohlídky, výstavy a koncerty. Návštěvníci mají na výběr, zda v Loretě Rumburk stráví čas 

prohlídkou, zážitkem nebo ztišením. V tři sta let starém mariánském poutním místě se konají mše svaté, 

pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů.  

Za stavbou Lorety stálo splněné přání šlechtice Antona Floriana knížete z Liechtensteinu přenést z Itálie na 

sever Čech sacrum posvátného místa. Postupně restaurovaný areál zahrnuje loretánskou kapli, ambit a kos-

tel sv. Vavřince. Slouží jako učebnice architektury pod širým nebem, v níž zanechalo stopy umění 17. a 18. 

století. Je tichým ostrovem klidu, v němž čas plyne podle vlastních pravidel. Do roku 1950 byla Loreta sou-

částí kapucínského kláštera u sv. Vavřince, dnes je ve správě Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk.  

Loreta Rumburk patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České 

republice. Postavena byla v letech 1704 - 1707. Ročně ji navštíví více než 13 000 osob. Od roku 1996 je obno-

vována, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Roku 1964 

byla vyhlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v 

ambitu.  

Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rum-

burku jsou od roku 2014 nositelem regionální značky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®". 

Otevírací doba 

celoroční provoz úterý-sobota 
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. 

Stálé výstavy 

 Expozice církevního umění Šluknovska, vstupní budova Lorety Rumburk 

Zážitek pro všechny smysly. Život Svaté rodiny. Poutní místa a křížové cesty Šluknovska. Zničené kos-

tely Šluknovska v letech 1960-1975. Klenotnice. Barokní a gotické obrazy a sochy. Barokní skladby 

regionálních skladatelů 

 Historie Lorety v Rumburku (1707-2007), vstupní budova Lorety Rumburk 

300 let loretánského areálu v dobových fotografiích a dokumentech 

 Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950), ambit Lorety Rumburk 

 Loretánské podzemí v Rumburku, vstupní budova Lorety Rumburk 

Krypty a odvodňovací chodby a další podzemní prostory v plánech a fotografiích 

Foto Jiří Stejskal 
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