„ … z růže kvítek vykvet nám, radujme se ...“

Vánoční Chlumeček 2016
Milí přátelé!
Nedávno jsem četl zajímavý příběh, o který se
s vámi podělím. Za rabínem přiběhl silně rozčílený
obchodník a vyprávěl, že naproti jeho krámku přes
ulici otevřeli velkou prodejnu, která ho přivede ke
krachu. Obchodníkova rodina prý vlastní krámek celé
století, a přijít teď o něj je zničí, protože on nic
jiného neumí. Rabín řekl: „ Když se budeš majitele
prodejny bát, budeš ho nenávidět. A nenávist přivodí
tvůj konec.“ „ Co mám dělat,“ ptá se zoufalý
obchodník. Každé ráno vyjdi na chodník před svůj
krámek, požehnej mu a popřej, ať se mu daří. Potom
se obrať ke své prodejně a požehnej ji také.“ „Cože?
Žehnat svému rivalovi a původci zkázy?“ „Každé
požehnání, které mu dáš, se od něho odrazí a vrátí se
ti jako dobro. Každé zlo, které mu budeš přát, tě bude
ničit.“ Po půl roce se obchodník vrátil, aby oznámil rabínovi, že krámek sice musel zavřít, jak se
obával, ale že je teď vedoucím velkoprodejny a daří se mu lépe než před tím. A o tom jsou sváteční
dny: vyjít před své krámky a podívat se na
své soky. A přát jim dobro! Věřte, že
odrazí zpět k vám! Existuje krásný text
požehnání: Jestliže jsi dnes ráno vstal a
cítíš se víc zdravý než nemocný, dosáhl jsi
víc požehnání než milion těch, kteří tento
týden nepřežijí. Jestliže jsi dosud nezažil
hrůzu války, osamělost ve vězení, agonii
mučení nebo svíravou bolest hladu, jsi na
tom lépe než 500 milionů lidé ve světě.
Jestliže si můžeš zúčastnit shromáždění
věřících bez strachu z pronásledování,
mučení a smrti, dostává se ti více
požehnání než třem miliardám lidé na
světě. Jestliže máš v ledničce jídlo, jsi-li
oblečen, máš-li střechu nad hlavou a
místo na spaní, jsi bohatší než 75% lidí na
světě. Jestliže máš peníze v bance nebo
jen v peněžence a můžeš dát pár drobných někde na dobrý úmysl, patříš mezi 8 % nejbohatších lidí
na světě. Spočítej si všechna svá požehnání a raduj se z toho..
váš otec Josef
Všem milým farníkům, poutníkům a čtenářům našeho časopisu Chlumeček přejeme požehnané a
radostné svátky narození našeho Spasitele!
Ať Vás provází milost Boží a ať Vám Pán žehná v celém roce 2017.
Vaše redakce

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2016
Den

Datum

Bohoslužba

Čas

Místo

Pátek

16.12.

mše svatá + 1. přednáška

17.00

Bartoloměj

Sobota

17.12.

Duchovní obnova s P. Františkem Hylmarem SJ na
faře v Luži

od 9.00

Fara a Bartoloměj

Neděle

18.12.

4. neděle adventní

9.30

Chlumek

Pondělí

19.12.

mše svatá

17.00

Bartoloměj

Středa

21.12.

mše svatá

17.00

Bartoloměj

Čtvrtek

22.12.

mše svatá

7.30

Bartoloměj

Pátek

23.12.

mše svatá + zdobení kostela

8.00

Bartoloměj

Sobota

24.12.

Neděle

25.12.

Pondělí

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

15.30
23.00
8.15
9.30
9.30
11.00

Bartoloměj
Chlumek
Řepníky
Chlumek
Bartoloměj
Voletice

Středa

28.12.

Svátek Mláďátek, mučedníků

17.00

Bartoloměj

Čtvrtek

29.12.

mše svatá

8.00

Bartoloměj

Pátek

30.12.

Svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů, mše sv. +
vánoční setkání farnosti na faře

17.00

Bartoloměj

Sobota

31.12.

sv. Silvestra I., papeže

Neděle

1.1. 2017

Slavnost Matky Boží, P. Marie

14.30
16.00
8:15
9.30

Bartoloměj
Řepníky
Řepníky
Chlumek

Pondělí

2.1.

mše svatá

17.00

Bartoloměj

Středa

4.1.

mše svatá

17.00

Bartoloměj

Čtvrtek

5.1.

mše svatá

7.30

Bartoloměj

Pátek

6.1.

Slavnost Zjevení Páně

17.00

Bartoloměj

Sobota

7.1.

Mše svatá, žehnání koledníkům + Tříkrálová sbírka

8.00

Bartoloměj

Neděle

8.1.

Svátek Křtu Páně

9.30

Chlumek

Štědrý den - vigilie Narození Páně
mše svatá pro děti
půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční

V průběhu duchovní obnovy mezi jednotlivými přednáškami budeme zpovídat na faře a v kostele
sv. Bartoloměje – program je na samostatném letáku.
Prosíme o Vaše modlitby, pomoc, nápady a články v novém roce do dalších čísel našeho časopisu.
Doufáme, že se nám podaří s Vaší pomocí nadále Chlumeček nejen vydávat, ale i udržet kvalitu
jednotlivých čísel k Vaší spokojenosti.
Pozn.: obrázky na první straně lze použít jako omalovánky pro děti

