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MOTTO

Jsme jeden Boží lid a máme být staviteli mostů přátelství, usmíření a porozumění mezi
našimi národy. Je k tomu třeba navazovat přátelství mezi rodinami, mezi jednotlivci i
mezi obcemi přes hranice, a tím budovat vzájemnou důvěru a odstraňovat předsudky.
Je dále třeba znát společnou historii s jejími klady a zápory, abychom se mohli podílet
s úspěchem na hojení zranění z minulosti. A je též potřebné, aspoň podél hranic, se
učit jazyk sousedů, abychom mohli lépe pěstovat vzájemné kontakty a lépe se
poznávat.
My, křesťané, máme mnohem víc společného, než ostatní naši spoluobčané z obou
zemí. Proto jsme povinni víc pro vzájemné smíření a dobré soužití udělat. Modlitbou i
skutkem.
Za to prosím, k tomu žehnám všem, zvláště pak p. ing. Hartovi a jeho rodině, p.
Kočímu a jeho spolupracovníkům i všem, kteří pro toto poutní místo už tolik vykonali.
Maria Loreto, 1. 10. 1995
+ František Radkovský, biskup plzeňský
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1. DŮLEŽITÁ VÝCHODISKA
1.1. Smysl dokumentu
Protože se díky mimořádnému úsilí Ing. Antona Harta a na základě dobré spolupráce křesťanů z obou stran
hranice navazující na křesťanské kořeny zapuštěné díky životu a práci generací věřících v této nádherné krajině
v srdci Evropy v posledních letech podařilo obnovit poutní místo Maria Loreto do podoby místa setkávání a
znovuoživení křesťanské víry, jehož působnost přesahuje hranice jednoho regionu či jedné farnosti, níže
podepsané subjekty, vědomy si svého podílu na spoluzodpovědnosti za pokračování tohoto díla vyjadřují ochotu:
•
•
•

partnersky a dobrovolně spolupracovat na níže rozvedeném poslání areálu Maria Loreto;
trvale a průběžně prohlubovat vzájemné vztahy a komunikaci;
každý svým dílem, podle vlastních stanov a podle svých možností, přispívat k dalšímu rozkvětu mariánského
poutního místa naplňováním níže upřesněné vize.

Tento dokument je pracovní dohodou zpracovanou na základě již probíhající dobré dlouhodobé spolupráce a má
sloužit jako základní orientační pomůcka shrnující hlavní zásady pro další její rozvoj a celkovou podporu života a
služby na Loretě. Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou statuta všech podepsaných subjektů, která touto
dohodou nejsou nijak dotčena a pokud by s nimi dohoda byla v rozporu, jsou jí nadřazena.

1.2. Evangelijní východisko
„Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Ježíš prospíval na
duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lk 2,51-52).
Srdcem poslání poutního místa Maria Loreto u Chebu je poselství jedné staré legendy. Ta vypráví, že dům, ve
kterém žila Svatá Rodina v Nazaretě, andělé v době křižáckých válek přenesli na místo zvané Loreto v Itálii. Tento
nazaretský domek je pro nás symbolem přijetí nabídky Boží lásky plodící život, symbolem tiché krásy a pokoje.
Podle Lukášova evangelia, v nazaretském domku Maria „uchovávala vše ve svém srdci“ a Ježíš „byl milý Bohu i lidem“. A
právě toto je tedy něčím, po čem toužíme, aby nás doprovázelo při veškeré naší službě a spolupráci i na naší
Loretě:
•
•

srdce vnímavé pro Boží slovo plné života a síly a
služba milá Bohu i všem na Loretu přicházejícím lidem.

1.3. Subjekty dohody a jejich úmysly
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHEB je majitelem areálu a jako historický nástupce farnosti St. Hrozňatov chce
areál Lorety rozvíjet jako nedílnou součást svého evangelizačního a pastoračního působení v regionu. K níže
upřesněné spolupráci se zavazuje, protože si uvědomuje sílu symbolu, kterým se Loreta stala především v době
svého znovuzrození na přelomu tisíciletí, kdy spojila úsilí a dobrou vůli Čechů a Němců v touze po překonání zla
minulosti. Je si vědoma toho, že rozvinutí tohoto symbolického poslání bude nadále vyžadovat jak spolupráci
s okolními českými i německými farnostmi, tak s občanskou společností v Čechách i v Německu, zastoupenou
např. oběma spolky Maria Loreto.
SPOLEK PRO OCHRANU PAMÁTEK CHEBSKA MARIA LORETO má za svůj hlavní cíl péči o poutní místo Maria
Loreto, aby poutníci i turisté měli po celou dobu sezóny přístup do čistého a upraveného interiéru. Součástí jeho
činnosti je také propagace Lorety, zajišťování a dotování autobusové dopravy na Loretu, zajišťování informačních
materiálů o Loretě, pohlednic, upomínkových předmětů apod. Mnozí ze členů spolku doprovázeli obnovu Lorety
od samého jejího počátku. Spolek se ve své většině členů skládá z farníků a farnic Římskokatolické farnosti Cheb,
a tak se cítí být nedílnou součástí uskutečňování poslání celé farnosti.
VEREIN ZUR ERHALTUNG UND FÖRDERUNG DER WALLFAHRTSKIRCHE MARIA LORETO se sídlem ve
Waldsassenu byl založen v r. 1992. Jeho výlučným účelem je shromažďování prostředků na údržbu a rozvoj
poutního místa Maria Loreto ve Starém Hroznatově u Chebu. Tyto prostředky jsou shromažďovány členskými
příspěvky a příjmem finančních darů a mohou být použity jen na účely, které určují stanovy spolku. Spolek byl
založen jako dočasné sdružení dobrovolníků a může být kdykoli rozpuštěn. Jelikož by to nebylo v souladu
s vlastními stanovami, nemůže spolek na základě této dohody přejmout jakékoli právní závazky do budoucna.
V rámci svých možností je však ochoten i nadále poskytovat finanční pomoc Římskokatolické farnosti Cheb na
výše uvedené účely.

3

1.4. Církevně-právní a majetko-právní situace
Areál Maria Loreto je začleněn do Římskokatolické farnosti Cheb, která (v osobě chebského faráře, vůči státu a
vůči plzeňskému biskupovi) nese konečnou zodpovědnost za jeho službu, údržbu a provoz, a tím je také
nositelkou celkové státně-právní i církevně-právní zodpovědnosti.
Majitelem všech staveb poutního areálu Maria Loreto (včetně venkovního pavilonu na hřbitově, kaplí křížové
cesty a toalet), pozemku pod centrálním areálem ohraničeném vnějším obrysem ambitů a pozemků pod stavbami
křížové cesty (kromě 23. a 24. zastavení) je od sloučení hroznatovské s chebskou farností v r. 2003
Římskokatolická farnost Cheb. Pozemky pod kaplemi 23. a 24. zastavení křížové cesty jsou v soukromém
vlastnictví. Chebská farnost je také majitelem v inventáři zaevidovaného majetku. Majitelem ostatních pozemků
souvisejících s provozem areálu (tj. příjezdové silnice, pozemku pod toaletami a pozemku hřbitova včetně
pozemku pod venkovním ambitem) je Město Cheb.

2. STRUČNÁ HISTORIE
Poutní místo Maria Loreto ve Starém Hroznatově u Chebu vybudovali chebští jezuité v letech 1664 až 1689
s vydatnou pomocí místních obyvatel a s přispěním mecenášky hraběnky Heissensteinové. Nová svatyně se stala
oblíbeným poutním místem, které přitahovalo poutníky z Čech i Bavorska. Později se stal kostel sv. Ducha farním
kostelem pro okolní vesnice.
Po r. 1945 v důsledku vyhnání většiny obyvatel německé národnosti, uzavření pohraniční oblasti a nezájmu
veřejnosti byl areál Lorety vydán napospas vojákům a postupně zcela zpustl. V r. 1952 vyhořela zvonice a z Lorety
zbyla pouze rozvalina zarůstající křovím.
Teprve po pádu komunismu se začalo s její záchranou. Hlavním iniciátorem byl místní rodák Ing. Anton Hart,
podnikatel z Waldsassenu, narozený v Novém Hroznatově, který v Německu založil Verein zur Erhaltung und
Förderung der Wallfahrtskirche Maria Loreto e. V. a získal první finanční dotace na zahájení výstavby. Na české
straně José Kočí z Podhradu s několika dalšími dobrovolníky a stroji poskytnutými firmou Hart Keramik provedl
první záchranné práce. Od r. 1992 se začal areál obnovovat za spolupráce a z příspěvků české i (z větší části)
německé strany. Stálou podporu měla Loreta od plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského. Podporovali
ji významně i pracovníci Národního památkového ústavu v Plzni.
Díky nasazení a prostředkům, které byly dány k dispozici výše zmíněným spolkem Maria Loreto z Waldsassenu,
mohla být obnova některých částí areálu zařazena také do programu českého ministerstva kultury na záchranu
architektonického dědictví. Mimořádné a příkladné výsledky, kterých bylo dosaženo při sanaci areálu Lorety,
přispěly k tomu, že projekt její záchrany byl přijat Česko-německým fondem budoucnosti, čímž byly získány další
nutné prostředky pro pokračování rekonstrukce.
Od r. 1993 se na Loretě setkávají čeští a němečtí katolíci vždy první neděli v říjnu na společné slavnostní mši sv.,
od dubna do prosince se zde konají pravidelně české i německé bohoslužby.
Přilehlý hřbitov byl postupně doplňován nalezenými náhrobními kameny a z větší části zde vznikl meditační park
s restaurovanými barokními sochami. V r. 2002 byl na hřbitově postaven zahradní pavilon. Sociální zázemí celého
areálu bylo v r. 2005 zkvalitněno stavbou veřejných toalet s prodejním kioskem.
Z vděčnosti za přínos v r. 2004 zemřelého Ing. Antona Harta pro záchranu Lorety a prohloubení přátelské
spolupráce obou národů byla po něm po jeho smrti v roce 2004 následující rok pojmenována přeshraniční
turistická stezka ze Starého Hroznatova do Mammersreuthu a ke vchodu do kostela sv. Ducha byla k pamětní
desce pana Harta jakožto čestného občana Chebu přidána jeho busta. Na rok 2006 se připravuje navrácení
milostné sochy Panny Marie restaurované na náklady rodiny Hartových, které symbolickým způsobem završí
technickou stránku procesu obnovy poutního místa.

3. POSLÁNÍ A VIZE
3.1. Dlouhodobé poslání Lorety
Všechny podepsané subjekty se shodují v tom, že dlouhodobým posláním areálu Maria Loreto a všech aktivit
s ním spojených je:
1. POHOSTINNOST: poskytovat pohostinné přijetí návštěvníkům jakéhokoli vyznání či zaměření, a tak jim
nepřímo zprostředkovat zkušenost bezpodmínečné Boží lásky;
2. SETKÁVÁNÍ: být symbolem a nástrojem smíření mezi národy, skupinami i jednotlivými lidmi a podporovat
různé cesty k dalšímu vzájemnému porozumění, setkávání a spolupráci z obou stran hranic;
3. ZVĚSTOVÁNÍ: poskytovat prostor pro setkání s radostnou a osvobozující zvěstí evangelia v nejrůznějších
formách, především skrze setkávání s Božím slovem, kvalitním uměním a prostou krásou přírody;
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4. SLAVENÍ: umožňovat slavení křesťanské liturgie a prohloubení osobní modlitby v kontextu poutí jako
symbolu putujícího Božího lidu zastavivšího se na cestě k odpočinku a podporovat rozvoj zdravé mariánské
zbožnosti.

3.2. Vize Lorety v desetileté perspektivě
V desetileté perspektivě chtějí všechny subjekty této dohody směřovat k následující podobě života a služby Lorety:
1. Chceme směřovat k Loretě jako místu smíření, obnovy víry, modlitby, oddychu a setkávání, jež přitahuje věřící,
poutníky, turisty a všechny lidi dobré vůle nejen z Euroregia Egrensis, ale také z jiných částí Česka, Německa i
dalších zemí.
2. Chceme směřovat k Loretě, kde všichni lidé, kteří ji navštíví jako náhodní turisté, odtud odjíždějí obohaceni
nejen prostou krásou místa, ale i milým přijetím a citlivým svědectvím lásky těch, kteří na Loretě vykonávají
průvodcovskou službu.
3. Chceme směřovat k Loretě, kde se nejen nadále slaví mše svaté a poutní bohoslužby pro katolické křesťany
z obou stran hranic včetně příležitostných bohoslužeb česko-německých, ale podle možností se zde také
hledají i jiné liturgické, kulturní a společenské formy podporující smíření, prohloubení vztahů, křesťanské
svědectví, obnovu víry či růst v modlitbě (jako např. bohoslužby s modlitbou za uzdravení vztahů, za
uzdravení nemocných, ekumenické bohoslužby, setkání sousedních vikariátů, koncerty, výstavy či setkání
respektující mladou kulturu a sloužící k pastoraci a evangelizaci dětí, mládeže a rodin v rámci širšího poslání
farnosti). Komerční akce, které by neodpovídaly sakrálnímu charakteru místa, jsou vyloučeny.
4. Chceme směřovat k Loretě, která je integrální součástí Řk farnosti Cheb a její činnost je v tvůrčím souladu
s celkovým posláním této farnosti: Žít život s Bohem a pro Boha, otevřený životu s druhými a pro druhé, neboli slavit
život při bohoslužbě a modlitbě, vrůstat do života v učednictví, sdílet život ve společenství, sloužit životu našimi
dary a schopnostmi a svědčit o životě žitím a hlásáním evangelia.
5. Chceme směřovat k Loretě, kde díky dobrým vztahům k celku farnosti, k diecézi, k širší občanské společnosti a
kulturní obci a díky transparentnosti všech finančních toků se daří získávat finance na její údržbu a organizaci
akcí nejen od podepsaných účastníků této dohody, ale také z různých dalších nadací, obcí a podpůrných
organizací, a rozvoj turistického ruchu díky vstřícnosti místa přináší podstatný finanční zisk využitelný (kromě
péče o areál a pokrytí jeho nákladů) i k širším evangelizačním, pastoračním a charitativním účelům v regionu.
6. Chceme směřovat k Loretě, kde péče o její údržbu a provoz je zajištěna schopným týmem zralých a své
křesťanské spoluzodpovědnosti za společné poslání si vědomých spolupracovníků z obou spolků i z farnosti, a
to ke všeobecné spokojenosti těch, kterým Loreta slouží, i k radosti a požehnání těch, kteří zde slouží.

4. ZÁKLADNÍ NÁSTROJE
Protože na základě historického vývoje i současné zkušenosti je jasné, že působnost a vyzařování Lorety přesahuje
hranice jedné farnosti, podepsaní účastníci této dohody vidí jako smysluplné k naplňování výše uvedeného poslání
v nejbližších letech používat následující základní nástroje:

4.1. Areál a aktivity
Nejviditelnějším nástrojem k naplňování poslání Lorety je samotný areál Maria Loreto včetně jeho historie,
symboliky, krásy, čistoty, pohostinnosti a vstřícnosti vůči jakýmkoli návštěvníkům. Areál Lorety však neslouží jen
svojí symbolickou a pohostinnou existencí, ale také jako prostor k organizaci specifických aktivit či setkání. Tyto
aktivity mohou být organizovány buď některým ze subjektů této dohody nebo po dohodě s administrátorem
Lorety (viz níže) i dalšími subjekty; tyto aktivity však musí vždy odpovídat celkovému poslání a vizi Lorety.

4.2. Tým spolupracovníků
Samotný areál by však zůstal mrtvou stavbou, pokud by neměl k dispozici tým zralých (dobrovolných či
placených) spolupracovníků zajišťujících údržbu a provoz Lorety v duchu této dohody. Vedoucí jednotlivých
oblastí zodpovědnosti (viz níže v bodu 5) nebo vedoucí organizací, kterým jsou tyto oblasti dohodou svěřeny
(např. český či německý spolek Maria Loreto), se zodpovídají dle směrnic organizačního řádu pověřené osobě.
Každý z těchto vedoucích si pokud možno k sobě postupně zaškoluje a doprovází svého vlastního asistenta, který
mu vypomáhá svěřenou službu zajišťovat a mohl by ji případně časem převzít.

4.3. Chebský farář
Protože areál Maria Loreto leží na území Římskokatolické farnosti Cheb, chebský farář (nebo moderátor Společné
duchovní správy Cheb), jakožto přímý spolupracovník plzeňského biskupa zodpovědný za veškerou veřejnou
pastoraci na území farnosti, je také zodpovědný za celkové pastorační či evangelizační poslání i tomuto poslání
sloužící praktický provoz a údržbu poutního místa. Tuto svoji zodpovědnost realizuje tím, že jmenuje předsedu
5

Rady Lorety a sobě zodpovědného a Radou schváleného „administrátora Lorety“. Pokud zváží, že je to pro nějaký
přechodný čas vhodné, může být tímto předsedou či administrátorem (zde po schválení Rady Lorety) i on sám.

4.4. Rada Lorety
Aby dlouhodobá vize Lorety mohla být dynamicky a harmonicky rozvíjena ve spolupráci všech stran této dohody,
je ustanovena stálá Rada Lorety složená z jednoho až tří zástupců každé strany této dohody. Protože chebská
farnost je majitelem areálu a její farář nese konečnou zodpovědnost za celý areál i jeho službu, předseda rady je
jmenován farářem této farnosti na základě jeho svobodného výběru ze členů rady. Předseda Rady Lorety má
z těchto důvodů také právo veta ve všech rozhodováních Rady Lorety souvisejících s jejími hlavními úkoly.
Hlavními úkoly rady jsou:
(1) načrtávat dlouhodobý pastorační i hospodářský rozvoj Lorety,
(2) předkládat ekonomické radě farnosti návrh rozpočtové kapitoly Lorety do celkového farního rozpočtu,
(3) odsouhlasovat chebským farářem navrženou osobu pro jmenování „administrátora Lorety“, případně
navrhovat jeho odvolání.
Kromě toho rada také spolupracuje na tvorbě a aktualizaci Organizačního řádu, inventáře a celoročních zpráv o
životě a službě Lorety, vyjadřuje se k ročnímu kalendáři klíčových pastoračních, evangelizačních i rekonstrukčních
akcí a k vážnějším koncepčním (pastoračním či finančním) krokům.
Rada Lorety se setkává alespoň dvakrát za rok. Jednacími jazyky pro setkání Rady Lorety jsou čeština a němčina.
Každá strana používá svoji mateřštinu; pokud nerozumí druhé straně, sama si zařizuje pokud možno simultánní
tlumočení.
Podrobnější pravidla pro práci Rady Lorety jsou určena v Organizačním řádu Lorety.

4.5. Administrátor Lorety
Aby mohla být doporučení Rady Lorety realizována v praxi, chebský farář navrhne osobu ke jmenování
„administrátora Lorety“, který je mu pak přímo zodpovědný. Jmenovat jej pak může pouze se souhlasem Rady
Lorety, která také navrhuje jeho případné odvolání, pokud administrátor vážným způsobem neplní své vlastní
poslání. Pokud administrátor není členem Rady Lorety, rada jej na svá setkání zve jako hosta. Jeho hlavním
úkolem je organizačně zajišťovat život a službu Lorety a zodpovídat za to, aby všechny činnosti a akce konané na
Loretě byly v souladu s jejím výše načrtnutým posláním a vizí. Administrátor ve spolupráci se stranami této
dohody dle potřeby aktualizuje Organizační řád Lorety a na konci roku radě předkládá k vyjádření „zprávu o
Loretě“ načrtávající pastorační, organizační i finanční rozměr života a služby Lorety. Administrátorovi se
zodpovídají vedoucí jednotlivých sekcí týmu spolupracovníků (viz níže), přičemž některé z těchto oblastí mohou
dle pokynů v Organizačním řádu spadat přímo pod faráře.

4.6. Strany této dohody
Důležitými nástroji plnění poslání a vize Lorety jsou konečně také samotné strany této dohody, Římskokatolická
farnost Cheb, Spolek Maria Loreto a Förderverein Maria Loreto, každá dle svého vlastního poslání.

5. OBLASTI ZODPOVĚDNOSTI
Rada Lorety spolupracuje na vytvoření a periodické aktualizaci Organizačního řádu Lorety, který by měl kromě
přesnějšího vymezení kompetencí a způsobu práce výše zmíněných základních nástrojů upřesňovat pravidla
spolupráce především v následujících oblastech zodpovědnosti:

5.1. Koordinace a zajištění akcí
Smyslem koordinace a organizace jednotlivých aktivit na Loretě je přispívat k celkovému poslání Lorety ve všech
jeho rozměrech, tj.: rozvíjet POHOSTINNOST, být symbolem a nástrojem k SETKÁVÁNÍ a smíření, poskytovat
prostor pro ZVĚSTOVÁNÍ evangelia a umožňovat SLAVENÍ křesťanské liturgie a prohloubení modlitby.

5.2. Služba zpřístupnění areálu
Smyslem služby zpřístupnění areálu je podpořit celkové poslání Lorety především v jeho rozměru
POHOSTINNOSTI (tj. poskytovat pohostinné přijetí návštěvníkům jakéhokoli vyznání či zaměření, a tak jim
nepřímo zprostředkovat zkušenost bezpodmínečné Boží lásky) a SETKÁVÁNÍ (tj. zpřístupnit Loretu jako symbol
smíření mezi národy a překonání bolesti vzájemných zranění z dávnější historie, ale i jako svědectví o nadšení
mnoha lidí v nedávné historii).
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5.3. Kostelnické a ostatní liturgické služby
Smyslem služby kostelníka neboli sakristiána a dalších liturgických služeb je pomoci k prohloubení poslání Lorety
především v jeho rozměru SLAVENÍ (tj. umožňovat slavení křesťanské liturgie, prohloubení osobní modlitby a
rozvoj zdravé mariánské zbožnosti především v rámci poutních, ale i dalších slavností).

5.4. Úklid a běžná péče o areál
Smyslem úklidové služby je poskytovat trvale vstřícný a čistý areál včetně jeho sociálního zázemí, a tím pomoci
realizovat poslání Lorety především v jeho rozměru POHOSTINNOSTI (který je realizován především lidskou
vstřícností, ale také určitým standardem hygienického a sociálního komfortu).

5.5. Mediální prezentace na veřejnosti
Smyslem služeb spojených s mediální prezentací života a služby na Loretě je na jedné straně nabídnout široké
veřejnosti možnost návštěvy Lorety či jednotlivých akcí tam konaných, na straně druhé pak také i tímto způsobem
rozšířit symboliku významu svědectví příběhu Lorety pro SETKÁNÍ a smíření mezi národy a pro ZVĚSTOVÁNÍ
evangelia.

5.6. Technická údržba areálu
Smyslem technické údržby areálu je vytvářet a udržovat podpůrné technické zázemí, které by pomohlo udržovat
areál Maria Loreto jako nástroj realizace poslání Lorety ve všech jeho rozměrech (tj. POHOSTINNOSTI,
SETKÁVÁNÍ, ZVĚSTOVÁNÍ i SLAVENÍ).

5.7. Finanční hospodaření a administrace
Smyslem služby finančního hospodaření a administrace je poskytnout administrativní zázemí pro získávání
finančních zdrojů umožňujících Loretě plnit její hlavní poslání, podporovat efektivní hospodaření s těmto zdroji a
dbát na legálnost a transparentní vykazatelnost hospodaření s těmito zdroji mezi subjekty dohody o spolupráci na
Loretě a vůči širší veřejnosti. Německý spolek Maria Loreto se svými finančními prostředky hospodaří podle
vlastních stanov a podle bavorského a německého práva. Liturgické či kostelní sbírky organizované jakoukoli
institucí v prostoru areálu Maria Loreto ovšem navíc podléhají i českým daňovým zákonům.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Níže podepsaní představitelé uvedených subjektů svým podpisem vyjadřují, že se seznámili s textem tohoto
dokumentu a že se, v rámci vlastních stanov, budou společně s jimi vedenými organizacemi orientovat podle
v něm obsažených zásad.
Maria Loreto, Starý Hrozňatov, na Slavnost Seslání Ducha svatého, dne 4. června 2006

____________________________________
P. Petr Bauchner, farář
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CHEB
____________________________________
P. Filip Z. Lobkowicz, předseda spolku
SPOLEK PRO OCHRANU PAMÁTEK CHEBSKA MARIA LORETO
____________________________________
Erwin Sommer, 1. Vorsitzende
VEREIN ZUR ERHALTUNG UND FÖRDERUNG DER WALLFAHRTSKIRCHE MARIA LORETO
S dokumentem se ztotožňuji a k realizaci v něm uvedeného poslání a vize Lorety žehnám

___________________________________
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský
BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ
7

