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Úvodní slovo
Milí farníci, bratři a setry, přátelé,
blížíme se k nejkrásnější době v roce, době vánoční, kdy si připomínáme,
že se pro všechny lidi narodil Spasitel světa, Ježíš Kristus. Letos sice
vstupuje do těchto radostných oslav rušivě virové onemocnění, ale
přesto si nenechme vzít světlo a radost Vánoc. Virus rychle zmizí,
nezůstane po něm ani stopy, ale Vánoce a jejich poselství zůstane.
Připomeňme si celou událost na základě výňatku z evangelia sv. Lukáše:
„V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři. Najednou u nich stál
anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus
Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a
položené v jeslích. A náhle bylo s andělem celé množství nebeských
zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj,
ve kterých má Bůh zalíbení …
Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené do jeslích.
Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti řečeno. Lk 2 (8-17)
Když o půlnoční mši čteme tento text evangelia, téměř běhá mráz po
zádech ze síly těchto slov, z jejich krásy, poezie a Boží dobroty i moci,
která se za nimi skrývá. Zastavme se nad nimi, nechme je na sebe
působit, přemýšlejme o nich a věřím, že se nám vrátí do duše pokoj a
obnoví věrnost Bohu za veliké věci, které pro nás učinil i stále činí.
A nezapomeňme na andělovo slovo nebojte se, které platí i pro
současnost.
Letos, vzhledem k okolnostem, nebudeme konat výstavu betlémů
způsobem, jak jsme byli zvyklí, ale chceme v našem kostele nabídnout
bohatství Vánoc poněkud jiným způsobem. Krása gotického kostela,

světel, několika vzácných exponátů, doprovodné slovo na deseti panelech
i slovo našich českých básníků na dalších čtyřech panelech, mohou
návštěvníka oslovit a pomoci k hlubšímu rozjímání o tajemství Vánoc.
Zveme vás tedy na procházku naším kostelem, která vás může potěšit i
obohatit.
Milí přátelé, přeji vám hluboké prožití závěru adventu i celé doby vánoční
v duchu, jak to zpívá vánoční koleda:
„Z nebeské výsosti, z nesmírné milosti sestoupil Boží Syn v pozemské bídy
klín, aby sňal tíži našich vin.“
Otec Miroslav

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Ú st í n a d L a be m
čtvrtek

24.12. - Štědrý den

16.00 hod.

- „dětská“ mše svatá

23.00 hod.

- půlnoční mše svatá

pátek

25.12.

- Slavnost Narození Páně

9.00 hod. a 10.30 hod.

sobota

26.12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9.00 hod. a 10.30 hod.

neděle

27.12.

- Svátek sv. rodiny

9.00 hod. a 10.30 hod.

pondělí

28.12.

- Svátek sv. Mláďátek betlémských

18.00 hod.

úterý

29.12.

18.00 hod.

středa

30.12.

18.00 hod.

čtvrtek

31.12.

- Závěr občanského roku

16.00 hod. – mše sv. na poděkování za obdržená dobrodiní

pátek

1.1.2021

- Slavnost Matky Boží Panny Marie

9.00 hod. a 10.30 hod.

Požehnané vánoční svátky a mnoho Božích
milostí do roku 2021 přejí
P. Mirek, P. Václav, P. Pavel
a celý farní tým
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