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 dne Páně 19. prosince 2004 
 
VÁNOCE 
Ozdobené stromečky, osvětlená okna a 
byty, zářící dětské oči, naplněné 
kostely… 
Vánoce 
Svátek dětí, svátek rodin, svátek lásky, 
svátek setkání… 
Vánoce 
Vánoční pohledy, vánoční 
cukroví, vánoční kapr, 
koledy, vánoční nálada, 
vánoční poselství… 
Vánoce 
Stáj, jesle, pastýři, vůl a osel 
Vánoce 
Nemocní, osamocení, trpící, truchlící… 
Vánoce 
Pokoj na zemi, pokoj zbraní, bída 
uprchlíků, hledání příbytku… 
Vánoce 
Narození dítěte… 
Bůh k nám přichází, často jinak než na 
něj čekáme. Beze zbraní, bez násilí 
s láskou. O překvapivém příchodu mluví i 
básník Jiří Wolker:  
„Pán Bůh jedenkrát přišel ke mně jak 
žebrák s mošnou a holí. Spal asi na seně, 
vonělo z něho jak z červnových polí, na 
prahu stanul a prosil.  
Tenkráte měl jsem mnoho zlých věcí, 
které dech úží: černé šaty, límec, knihy 
vázané v kůži a že jsem byl syt, tak vážně 
jsem přemýšlel, zda lépe je zemřít či žít.  

Nic jsem mu nedal, - neměl jsem rukou. 
Jen jsem se styděl když jsem jeho oči 
viděl, modré od západu k východu. 
Pán Bůh odešel. Dveře zůstaly otevřené. 
Ty jednou mě vytáhly bez límce a knih, na 
cestu daly mi mošnu a chlapecká smích, 
mnoho smutků a urážek do uzlíku a 
stříbrnou vzpomínku na matičku.  
Teď chodím městem a Pána Boha 
hledám, vím že tu chodí s mošnou a holí, 
vím že se jednou s ním shledám, ale už mě 
to nezabolí, protože nemám žádných zlých 
věcí. Vezme mě s sebou.  
Stoupnem si na nároží s čepicí v rukou, 
slunce nad hlavou.  
O lásku prosíme, lidé Boží, - otevřete 
srdce.“  

Nesmíme si stěžovat, že kouzlo, 
zázrak vánoc mizí z našeho světa do světa 
pohádek a legend. Musíme zázrak lásky 
nejdříve objevit ve svém životě, žít tento 
zázrak. Pak bude Bůh zázračně působit i 
v nás. Nadělí nám, obdaruje nás, 
abychom věřícím srdcem vyznali: i já 
jsem se s ním setkal!.. A tak Vám i sobě 
přeji, abychom se s ním setkali, aby i 
k nám přišel, abychom jej i my nepřestali 
hledat. Ať nás dovede k jeslím, abychom 
slyšeli nebeské hlasy a mohli věřit: Dnes 
poznáte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra 
uvidíte jeho slávu.  
Požehnané vánoce Vám všem z celého 

srdce přeje Váš P. Daniel 
 



DNES V NEDĚLI 
 
ŽIVÝ BETLÉM 
Od 16 hodin u školy Werichova se 
bude možné účastnit společné oslavy 
narození Pána Ježíše v Betlémské 
jeskyni… Všichni jste srdečně zváni 
– zvláště pak děti a …nezapomeňte 
se dobře obléknout!   
 
IV. ADVENTNÍ KONCERT   
Soubor MUZICA PRO SANCTA 
CAECILIA – na podporu nahrávání 
knihy pro nevidomé. 
Adventní koncert se koná v kostele 
sv. Rodiny, začíná v 17:00 hodin a je 
na něj vstup dobrovolný. 
_____________________ 
 
ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ  
se koná v pondělí 20. prosince po mši 
svaté, která začíná v 16 hodin!  DPJ 
 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Začátkem příštího roku – OD 3. DO 6. 
LEDNA 2005 se bude možné opět 
účastnit Tříkrálové sbírky ČESKÉ 
KATOLICKÉ CHARITY. Sbírka se 
koná ve skupinách, ve kterých vedoucí 
každé skupiny musí být osoba starší 18-ti 
let. Při koledování je možné také využít 
různých nápadů – královského oblečení, 
zpěvu písní, drobné scénky…aj. 
PŘIHLÁSIT SE JAKO VEDOUCÍ 
SKUPINY je třeba co nejdříve – (nejlépe 
již s dalšími spolukoledníky, kterými 
mohou být osoby i mladší…)  
u Davida Žofáka! 
Získané peníze se používají při budování 
charitních domů, financují se jimi 
projekty pro sociálně slabší obyvatele. dž          
 
 
PROSBA - PRŮVOD ANDĚLŮ  
V pátek 24. 12. od 13 hodin projde 
Domovem tradiční průvod dětí 
převlečených za andělíčky a 
zaměstnanců Domova, kteří za zpěvu 

koled popřejí všem našim pacientům. 
Srdečně zveme přátele z řad farníků, 
nejen ty, kdo mají doma děti a vezmou je 
s sebou, ale i ty, kteří by chtěli podpořit 
zpěv koled, aby se s námi průvodu 
zúčastnili. Je to vždycky pro staré lidi 
velkým  d a r e m .  Sraz dětí v Klubu 
Domova kolem 12.45 hod. Děkuji vám 
všem, kdo přijdete.  

SM. Konsoláta. (tel: 235 32 32 48) 
 
 
AKCE ZPĚVNÍKY 
Prosíme příchozí do kostela Sv.Rodiny, 
aby si před mší vzali Kancionál (menší 
zpěvník) ze stojanu vlevo za 2. dveřmi 
ve vstupní chodbě a po mši jej opět 
vrátili zpět do stojanu. 
Větší knihy Mešní zpěvy budou i nadále 
ponechány v lavicích. 
Děkujeme, dveřníci.   Jiří Veselý 
________________ 
 
KALENDÁŘ 
M – kostel sv. Martina, K – klášterní kostel 
 
20. PO  16 K  18 h  spol. mládeže I. 
  adventní zpovídání po mši svaté! 
21. ÚT  17.30 M     

19.45 zpívání – klub DCB 
22. ST  16 K  
23. ČT  6.30 M +roráty 
___________________________ 
 
ULOUPENÉ SVÁTKY? 
Svět se mění. Někdy skoro k nepoznání. 
Kdyby dnes přišel do Evropy nějaký zcela 
věcí neznalý pozorovatel, psal by před 
Vánocemi do své země nejspíše takto: 

Brzo poté, co se odbydou hřbitovní 
svátky, při nichž staří lidé postávají u hrobů a 
rozsvěcují na nich svíčky a mladí lidé 
proběhnou hřbitovy a velmi rychle ometou a 
ošmrdlají nějaký hrob, vypuknou velké 
svátky. Jsou to svátky obchodních domů. 
Lidé je slaví tím, že do obchodních domů, 
které navštěvují celý rok, docházejí častěji a 
nakupují daleko více než jindy. Existuje 
přitom jakési pořadí toho, co se nakupuje. 
Myslím, že nejprve se nakupují věci, které 



lidé obvykle potřebují. Později se již vším 
zásobení věnují nákupům roztodivných 
zbytečností. Posléze se jejich zájem přenese 
na potraviny. Při těchto slavnostech se hrají 
písně, které se jindy nehrají. Pojednávají o 
narození jakéhosi dítěte, o pastýřích a 
dárcích. Matka dítěte se jmenuje Marie a 
jindy Panna. Někteří staří lidé vyprávějí o 
tom dítěti neuvěřitelný příběh. Zřejmě si ho 
pamatují z doby, kdy zde bylo jiné 
náboženství. Z té doby se dochovalo něco 
málo zvyklostí jako například že lidé zdobí 
své příbytky zlatým, stříbrným i jen zeleným 
jmelím a pozlacují či postříbřují i jiné suché 
větve a šišky. O tom pozlacování však 
nedovedu říci, zda to bylo vždycky anebo 
bylo zavedeno až v nové době, kdy se 
uctívají peníze, které jsou bohem nové doby. 
Ve městech je možno tou dobou potkat dosti 
lidí převlečených za jakéhosi vyrostlého 
trpaslíka. Je to starý dědek v červených 
šatech obšitých bílou kožešinou. Na hlavě 
nosí špičatou červenou čepici, jejíž špice 
ukončená bílou bambulí je převislá dolů, 
většinou na ucho. Dědek má rumělkovou 
tvář, často bambulovitý, trochu blbost věštící 
nos a neobyčejně mohutné bílé vousy a 
dlouhé vlasy. V létě je možno jeho malé 
sošky najít v zahrádkách, kde pak ovšem 
mívá i jinak barevný oděv. Tento veleskřet je 
rovněž zobrazen ve všech obchodních 
výlohách, kde často z košíku vysypává nebo 
v něm nese množství pestrobarevně 
zabalených balíčků. Jeho sochy jsou v 
obchodních domech v nadživotní velikosti a 
dokonce se nadpozemsky vznášejí nad nimi. 
Létací sochy jsou udělány jako plynové 
balónky. Zpočátku, kdy jsem ještě nevěděl, 
že jde o sochy, domníval jsem se, že některý 
z dědků se přejedl hrachu nebo se napil na 
čerstvé třešně a nyní trpí hrozným nadmutím. 
Třeba poznamenat, že jde o božstvo vcelku 
vlídné a s určitým smyslem pro humor. 
Dětem rozdává bonbony a je možné o něm 
žertovat, pokud ovšem jinak zachováte 
správný náboženský názor, berete všechny 
jeho příkazy k nákupům a tváříte se vesele, i 
když vás zrovna bolí zuby. 

Posledním, co lze na svátcích nákupu 
pozorovat je to, že všichni lidé začnou velmi 

spěchat. Tou dobou se po ulicích chodí o 
hodně rychleji, ale zároveň, tak jak se blíží 
konec svátků, což je některý den mezi 21.-
23. prosincem, podle toho, kdy je neděle, 
velmi často se s někým zastavují a přejí mu 
"hlavně to zdraví". Kdybychom mohli 
pozorovat města v době této slavnosti z 
dálky, vypadala by jako rychle a zmateně 
těkající kolonie hmyzu těsně před příchodem 
očekávané katastrofy. 

K této věci se také nejspíše váže obřad 
blikotání. V oknech domů, ve výkladech a na 
mnoha stromech, ať už jehličnatých nebo 
listnatých (tou dobou bez listí) umisťují lidé 
dlouhé řetězce malých světýlek, která různě 
zhasínají a opět se rozsvěcují. Je to myslím 
připomínka pomíjivosti života a upamatování 
na brzké dohasnutí. Protože jsou i jistá 
shromaždiště zaměřená na slavnosti 
blikotání, soudím, že tato velmi zbožná 
společnost se těší na den, kdy budou lidé 
schopni přejít do posmrtného života v ráji, 
který, jak pevně věří, bude naplněn pachem 
spáleného omastku, ve kterém se škvaří buřt, 
a dobrými lidmi, kteří nosí v igelitových 
pohárcích trochu vychládající svařený octový 
nápoj se skořicí a hřebíčkem. 

Svátky peněz, utrácení, nadbytku a 
přejídání jsou nejdelšími svátky zdejší 
společnosti. O tom, jak pak probíhá 
petardový svátek alkoholu (na zlomku roku) 
a po něm trochu smutné svátky zvané: sleva - 
discount až X%, které probíhají v lednu, 
napíši ti příště. 

Každá karikatura má v sobě osten 
pravdy. Když se nad přečteným dopisem 
cizince zamyslíme, vzejde nám docela vážná 
otázka. Není to opravdu tak, že namísto 
křesťanských svátků, které kdysi překryly 
starší pohanské slavnosti, nastoupily 
slavnosti nového náboženství? Nenastoupila 
nová božstva jako třeba peníze, úspěch, 
rozkoš? Nebyly vztyčeny nové chrámy pro 
uctívání těchto bohů? Nepředepisuje nám 
nové kněžstvo pravidla, která musíme 
dodržovat, abychom byli rovnoprávnými 
členy společnosti? Kdo nám vlastně uloupil 
naše svátky?            

Podle knihy P.Piťhy Adventní čas 
 



 


