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V neděli 1. října 2017 se konala v Litvínově v kostele sv. Michaela archanděla slavnostní 
poutní mše svatá. Při této příležitosti Okresní agrární komora Most zorganizovala 
poděkování zemědělcům za úrodu.

V průvodu k oltáři nesli zemědělci dary plodů z regionu Mostecka vč. dožínkového věnce.
Mši svatou celebroval kanovník litoměřického biskupství a duchovní správce litvínovské
farnosti R.D. Mgr. Grzegorz Czerny.

V kázání v průběhu poutní mše vyzdvihl pan kanovník těžkou a složitou práci zemědělců za 
každého počasí a také péči a udržování krajiny na Mostecku. Na závěr bohoslužby pan 
kanovník požehnal všem zemědělcům, aby se jim práce dařila, aby je nepotkaly žádné 
katastrofické události, aby Pán Bůh ochraňoval samotné hospodáře a jejich farmy.

Jako obětní dary byly přineseny tyto regionální výrobky:

- v čele průvodu 2 zemědělci s dožínkovým věncem
- pak byly neseny tyto regionální potraviny:

o velký čerstvý chléb z pekařství Michaela Oertelta z Mostu
o Chrámecké víno – červené a bílé – od našeho vinaře z Chrámců Ing. Ivana Váni
o hruškovice od Olgy Syrovátkové – Zámecké sady Chrámce
o košík krásných jablek od ZD Klapý
o balíček různých uzenin od uzenáře pana Vojtěcha Strausse z Mostu
o český med od našeho včelaře Petra Emingera z Lomu u Mostu
o malované perníčky od pernikářky 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.
Po skončení bohoslužby se konal na faře na dvou místech raut, který zajistila Okresní agrární 
komora Most vč. teplé i studené kuchyně.
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Nechyběly zde výrobky:

 výborný guláš – Alena Jasanská – Restaurace LINE hotel, Litvínov

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

 obložené mísy mix – Uzenářství Ježek s.r.o. z Mostu

 retro minizákusky od cukrárny MIPO Market s.r.o. z Mostu

 chléb a pečivo od Pekařství Oertelt s.r.o. z Mostu

 výborná tlačenka a klobásy od Vojtěcha Strausse a Uzenářství Ježek s.r.o. z Mostu

 kanapky, jednohubky – vlastní výroba Kamily Plaché a Michaely Plaché

 slané pečivo listové – vlastní výroba Kamily Plaché a Michaely Plaché

 ovoce všeho druhu

 káva, čaj, nealko pivo

Poutní slavnost se vydařila 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 kanovník poděkoval organizátorům a všem, kteří se podíleli na průběhu této 
krásné akce.

Průběh celé bohoslužby byl zaznamenán na DVD.
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