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

Vánoční Chlumeček 2021
Přátelé,
přejeme si hezké Vánoce. G. Gilbert napsal: „Buď jsou Vánoce velkou jízdou po dálnici
konzumu, nebo je to naopak příležitost jít po obtížných a křivolatých cestičkách za hvězdou
pastýřů.“ Stojíme vždy před rozhodnutím, jakým směrem se vydáme. Nemáme kolem sebe někoho,
kdo bude na Vánoce sám? První Vánoce byly velmi chudé a prosté. Když pochopíme prostotu
Vánoc, vrátíme se ke třem dimenzím: dětskému vnímání, eucharistii a radosti. Dětské vnímání
znamená radost ze všeho, co je krásné a čisté. Neznamená to nevidět ošklivost. Hledejme krásu!
Ježíš nám dává život prostřednictvím eucharistie. Nemůžeme se účastnit vánoční mše, aniž bychom
se dělili. Pokud získáme odpuštění, můžeme ho dát i druhým. Máme se stát bytostmi světla. A za
třetí jsou Vánoce radostí pastýřů. Rodina je pohromadě a to je radost. Dárky k této radosti patří.
Ať Vánoce znovu stmelí vaši rodinu kolem vašich dětí, malých nebo už velkých. Kristus by se
mohl narodit tisíckrát, ale z Vánoc by byl jen pohanský svátek, pokud by se na Vánoce a každý další
den nenarodil v našem srdci. Přeji všem, ať se Kristus znovu zrodí v nás s dětským vnímáním, skrze
odpuštění, sdílení a solidaritu. Kéž znovu objevujeme své duchovní kořeny. Objevme pokoru Krista.
Staňme se hvězdami pastýřům. Nevadí, že budeme menšinou. Pokud budeme předávat světlo v
temnotě, které svírá lidský život, pak nezůstaneme sami.
váš otec Josef

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH V LUŽI 2021 - 2022
Štědrý den - vigilie Narození Páně
mše svatá pro děti
půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční

PÁTEK

24.12.

SOBOTA

25.12.

NEDĚLE

26.12.

Svátek sv. Rodiny

PONDĚLÍ
- STŘEDA

27.12. –
29.12.

ČTVRTEK

15.30
23.00
8.15
9.30
8.15
9.30

Chlumek
Chlumek
Řepníky
Chlumek
Řepníky
Chlumek

----------------------------------

----

------------

30.12.

Pátý den v oktávu Narození Páně

8.00

KAPLE NA FAŘE

PÁTEK

31.12.

sv. Silvestra I., papeže

14.30

Chlumek

SOBOTA

1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží, P. Marie

NEDĚLE

2. 1.

2. neděle po Narození Páně

8.15
9.30
8.15
9.30

Řepníky
Chlumek
Řepníky
Chlumek

PONDĚLÍ

3. 1.

po 2. neděli po Narození Páně

17.00

KAPLE NA FAŘE

ÚTERÝ

4. 1.

---------------------

---------

-------------

STŘEDA

5. 1.

po 2. nedělí po Narození Páně

ČTVRTEK

6. 1.

Slavnost Zjevení Páně

17.00

Chlumek

PÁTEK

7. 1.

po Zjevení Páně

17.00

KAPLE NA FAŘE

HDL
KOŠUMBERK

SOBOTA

8. 1.

Mše sv.
Požehnání koledníkům v kostele sv. Bartoloměje

8.00
8.30

KAPLE NA FAŘE

SOBOTA

8. 1.

Svátek Křtu Páně

16.00

Řepníky

NEDĚLE

9. 1.

Svátek Křtu Páně

9.30

Chlumek

SV. BARTOLOMĚJ

Moji milí přátelé, kamarádi a kamarádky! Možná jste si všimli, že se o
velkých svátcích se oltář v našem chrámu trochu promění. Během roku
je nad svatostánkem kříž, o Velikonocích pak vzkříšený Ježíš, ale o
Vánocích se nad svatostánkem objeví malý Ježíšek. Sošce říkáme
Pražské Jezulátko.
Podle legendy sošku věnovala svatá Terezie od Ježíše
své přítelkyni, španělské vévodkyni, jejíž dcera
Polyxena se vdávala do Prahy. Původní sošku můžete
vidět v kostele Panny Marie Vítězné v Praze. Sestřičky
karmelitky Ježíškovi
oblékají
šatičky podle
liturgických barev. Bílé o svátcích, fialové o postu,
červené na Velký Pátek a svátcích Svatodušních, zelené
v mezidobí. Jedny šaty dokonce Jezulátku věnovala a
vlastnoručně vyšila sama císařovna Marie Terezie.

Přeji Vám pokojné
a radostné Vánoce!

Vaše Maruška

I ty si můžeš takové své Jezulátko vyrobit. Šatičky si nejprve vybarvi, můžeš i různými barvami. Potom
stránku nalep na čtvrtku a vystřihni jednotlivé šatičky i Ježíška uprostřed. Vystřihneš-li šatičkám obličejíček
malými nůžtičkami, můžeš je přiložit na postavičku malého Ježíše a vyměňovat je pak podle barev církevního
roku 😊
A ještě soutěž pro každého: napište mi, kde všude jste se se soškou Pražského Jezulátka setkali. Např.:
v Hradci Králové v kostele Nanebevzetí Panny Marie… Můžete přidat obrázek nebo příběh. Soutěž trvá do
konce Vánočního období (2.2.) a každý, kdo se zúčastní, dostane malou knížečku.
Všem milým farníkům, poutníkům, občanům města Luže 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 2022.
Vaše redakce

