Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk
TZ 49/2017 Klášterní betlém v Rumburku byl pořízen před pětadevadesáti lety
(Rumburk 29. 11. 2017) V kostele sv. Vavřince v Rumburku je od prvního adventního víkendu do
začátku února k vidění klášterní betlém. Jesličky z roku 1922 se staví v postranní kapli klášterního
kostela na ploše 20 m². Jedná se o nejrozsáhlejší betlém Šluknovska. Je společným dílem zdejších
nejlepších řezbářů z počátku 20. století. Klášterní jesličky se během svého vystavení třikrát proměňují.
Úvodní scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2018 scéna klanění Tří králů. Od 24.
1. 2018 budou vystaveny figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta.
Veřejnosti se v lednu poprvé představí nově vyřezaná Tříkrálová Madona. Betlém je přístupný během
otevírací doby rumburské Lorety od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 hod. Prohlídky betléma
probíhají od 2. 12. 2017 do 2. 2. 2018. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.
Stávající klášterní jesličky z Rumburku pochází z roku 1922. Letos slaví devadesát pět let od pořízení.
Betlém v orientálním stylu dali vyřezat řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. "Datum
zhotovení nového, v pořadí již třetího betlému bylo záměrné. Rumburští kapucíni se tak připravovali
na rok 1923, kdy se slavilo 700 let od vzniku prvního živého betlému. Vůbec první připomenutí
vánočních svátků prostřednictvím ztvárnění betlémského příběhu připravil sv. František z Assisi. Stalo
se tak u italské vesničky Greccio," uvedl rumburský děkan P. Jozef Kujan.
O betlém v klášterním kostele sv. Vavřince pečuje Jaroslav Pšenička a Jaroslav Blažek z Rumburku.
Letos jim se stavbou betléma pomáhal Oldřich a Vilém Podzimkovi z Jiříkova. Betlém se postaví v
průběhu listopadu ze stovek jednotlivých dílů, proto jeho výsledná podoba není nikdy stejná. Jesličky
obsahují na sto figur. Najdeme mezi nimi, např. Svatou rodinu, tři mudrce, pastýře, ovce a palmy. "Od
roku 2013 se betlém během svého vystavení třikrát proměňuje. Umožňují to nově pořízené figurky,
které vyřezal Jaroslav Blažek z Rumburku. Nejprve pořídil figurku znázorňující Útěk svaté rodiny do
Egypta. Roku 2017 přidal postavu Panny Marie s Ježíškem, který jí sedí na klíně. Tato figurka se
veřejnosti vůbec poprvé představí na svátek Tří králů (slavnost Zjevení Páně)," řekl P. Jozef Kujan.
Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si měli
uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají
razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.
O Vánocích je betlém přístupný v úterý 26. 12. 2017 mezi 14.00 až 17.00 hod, ve středu 27. 12. a ve
čtvrtek 28. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hod. Během vánočních svátků je vstupné na klášterní betlém
dobrovolné. Ve dnech 29. 12. 2017 až 1. 1. 2018 se v Loretě Rumburk neposkytuje průvodcovská a
informační služba. Pravidelné prohlídky se do Lorety Rumburk vrátí v úterý 2. 1. 2018.
Klášterní betlém v Rumburku bude k vidění i v neděli 14. 1. 2018 během vycházky za rumburskými
soukromými a kostelními betlémy. Pochůzky za betlémy a vzájemné porovnání každoročních
vylepšení jesliček bylo před rokem 1945 nedílnou součástí oslav vánočních svátků na Šluknovsku.
Místa na vycházce je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 922.
Klára Mágrová
Kostel sv. Vavřince
2. 12. 2017 - 2. 2. 2018, úterý–sobota, 9.00–16.00 hod.
Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince.
Výstava kostelního betlému z roku 1922. Během vystavení se třikrát promění výjevy. Betlém je
přístupný v rámci otevírací doby Lorety Rumburk. Otevírací doba o Vánocích: 26. 12. 2017 od 14.00
do 17.00 hod., 27. 12. a 28. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hod. Více www.loretarumburk.cz
Více informací sdělí: Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz

Podrobnosti o rumburské Loretě:
Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi
nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná
vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského
renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům
Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele,
byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal
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podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton
Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní
výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla
součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).
Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem
pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde
nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou.
Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře
v ambitu.
Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se
obnovuje, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný
objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března
mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné
kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové
církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.
K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a
„Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice
církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2016 navštívilo na 13 000 návštěvníků, spravuje
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní
stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální
značky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®". V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a
restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V
roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu
Českého systému kvality služeb.
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