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Poslední zářijový den se konala v Litvínově v kostele sv. Michaela archanděla slavnostní 
poutní mše svatá, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a kanovník a 
duchovní správce litvínovské farnosti R. D. Mgr. Grzegorz Czerny. 

Součástí slavnostní mše svaté bylo Mons. Janem Baxantem uděleno sv. biřmování 10 
biřmovancům, mezi kterými byla řada lékařů.

Při této příležitosti Okresní agrární komora Most zorganizovala poděkování zemědělcům za 
úrodu, poděkování za jejich práci.

V kázání v průběhu poutní mše vyzdvihl biskup těžkou a složitou práci zemědělců za každého 
počasí, zejména v letošním, tak složitém roce, kdy sucho a neúměrná vedra způsobily 
zemědělcům velké škody. 

Jako každým rokem byly k oltáři přineseny zemědělské dary a regionální výrobky:

o čerstvé chleby z pekařství MIPO Market s.r.o. a Pekařství Oertelt s.r.o. z Mostu
o chrámecké víno – bílé a červené – od našeho vinaře z Chrámců Ing. Ivana Váni a Bc. 

Kateřiny Kreisinger
o hruškovice od Olgy Syrovátkové – Zámecké sady Chrámce
o košík krásných jablek od ZD Klapý
o košík hroznů vinné révy z Českého vinařství Chrámce s.r.o.
o český med od našeho včelaře Petra Emingera z Lomu u Mostu
o balíček různých uzenin od uzenáře pana Michala Ježka z Uzenářství Ježek s.r.o.
o malované perníčky od perníkářky Jitky Horčičkové z Dubí u Teplic
o mísa krásných pouťových koláčků různých náplní od paní Aničky Jermanové z Horního 

Jiřetína

Většina těchto výrobků je zařazena v soutěžích Regionální potravina a soutěži o Nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče a patří k těm nejlepším.

Před ukončením mše svaté poděkovala Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most, panu Mons. 
Janu Baxantovi za neúnavnou a obětavou práci pro litoměřickou diecézi a popřála mu mnoho 
zdraví, síly a Božího požehnání k významnému životnímu jubileu, kterého se dožívá dne 8. 
10. a předala mu kytici květů, poděkování a dárek.
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Zároveň poděkovala litvínovskému kanovníkovi Grzegorzi Czernému za obětavou práci 
v rozsáhlé litvínovské farnosti a za modlitby pro zemědělce – za ochranu zemědělcům a za 
úrodu. Předala mu rovněž kytici květů, poděkování a malý dárek.

Na závěr bohoslužby litoměřický biskup požehnal všem zemědělcům, aby se jim práce dařila, 
aby je nepotkaly žádné katastrofické události, aby Pán Bůh ochraňoval samotné hospodáře a 
jejich farmy.

Na závěr slavnostní poutní mše svaté se uskutečnilo na faře setkání všech i nevěřících 
občanů s litoměřickým biskupem a starostkou Litvínova Kamilou Bláhovou a místostarostou 
Milanem Šťovíčkem. Setkání se zúčastnili všichni biřmovanci a jejich kmotři.

Okresní agrární komora Most připravila pro účastníky malý raut, kde nechyběly tyto výrobky:

 výborný guláš – Alena Jasanská – Restaurace LINE hotel, Litvínov

 miniřízky s bramborovým salátem – Alena Jasanská – Restaurace LINE hotel, Litvínov

 minizákusky, chléb a koláčky – MIPO Market s.r.o. z Mostu

 výborná tlačenka a klobásy – Uzenářství Ježek s.r.o. z Mostu

 kanapky, jednohubky – vlastní výroba Kamily Plaché a Michaely Plaché

 káva, čaj, nealko pivo

Poutní slavnost se zdařila, kostel byl zaplněn do posledního místečka a návštěvníci 
bohoslužby odcházeli velmi spokojeni, obohaceni jak duševně, tak gastronomicky.

Tradice děkovných mší svatých za úrodu a požehnání zemědělcům byla obnovena.

V závěru pan biskup i pan kanovník poděkovali organizátorům a všem, kteří se podíleli na 
této krásné akci.

Průběh celé bohoslužby byl zaznamenán na DVD.
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