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Vánoční doba a nový rok

č.6/2004

Když církev v prvních staletích přestála kruté pronásledování a dosáhla
relativního míru, začala šířeji rozpracovávat liturgické uspořádání církevního
roku. Pochopitelně, že slavila Vzkříšení Páně jako největší radost, ale
nezapomněla i na příchod Vykupitele na tento svět.
V Římě byl svátek Narození Páně zaveden mezi rokem 243 až 336.
V roce 336 totiž vydal Furius Philocalus svůj římský kalendář v němž je poprvé
zmínka o tomto svátku.
Ve Východní církvi se Narození Spasitelovo slavilo 6. ledna na svátek
Zjevení Páně. Svědčí o tom spisy sv. Epifana, sv. Efrema, Cassiana a jiných. Ve
čtvrtém století se Zjevení Páně rozšířil po všech pravověrných obcích. O něm se
vzpomínalo na narození Páně, klanění se Mudrců a na křest Páně.
Proč římská církev zvolila pro Vánoce datum 25. prosince? Je možné, že
chtěla svým svátkem odstranit pohanský svátek „Natalis invicti (solis)“, který byl
velmi oblíben ve třetím a čtvrtém století. Římané tak oslavovali zimní slunovrat.
Křesťané si však vzpomínali na pravé Slunce, na Světlo, které osvěcuje
každého člověka, přicházejícího na tento svět. Srovnání nestvořeného Slunce se
sluncem hmotným bylo nasnadě. Svatí otcové západní církve Cyprián, Ambrož,
Lev a Řehoř používají ve svých promluvách právě toto srovnání.
Můžeme také citovat sv. Augustina, který reflektuje staré pohanské zvyky
o vánocích těmito slovy: „Oni rádi rozdávají novoroční dárky, vy máte dávat
almužny; oni rádi zpívají nevázané písně, vy se máte nechat přitáhnout slovem
Písma; oni rádi spěchají do divadla, vy do kostela; oni se rádi opíjejí, vy se máte
postit.“ Tato slova pocházející z 5. století jsou v době neopohanství velmi
aktuální, stačí se jen rozhlédnout kolem sebe.
Doba vánoční trvá od I. nešpor Narození Páně do neděle po Zjevení Páně,
tj. po 6. lednu. Ke sváteční vánoční liturgii se počítá už i večerní mše 24. prosince
(„missa in vigilia“, vigilie či svatvečer), tj. štědrovečerní mše, která je v našich
krajích nazývána „půlnoční“ a pro ty, kteří celý rok takřka nevědí, že církev a její
budovy – tedy kostely existují, je to jediný den, kdy vejdou do Božího domu.

Také kázání má mít tedy misijní ráz. Někdy je pro věřící opravdovým utrpením,
když v prostoru, kde se během roku modlí a prožívají setkávání s Bohem, se
ocitnou s lidmi, kteří evidentně nejen, že nevědí o co jde, ale navíc nemají takřka
žádnou úctu k svatým věcem a jeví se jim, že jsou sami sobě středem světa. Není
to nic nového. Ve starověku se křesťané bránili vjíždění pohanských bojovníků do
kostela na koni tím, že záměrně stavěli úzké vchody, aby se nedalo s koněm
projet, jindy byla zase ustavena služba „ostiářů“ – silných mužů, kteří střežili
vchod a koho neznali, do kostela nevpustili. Dnes tuto službu vykonává policie a
někdy také vybraní věřící, ale dlužno říci, že je to služba velmi náročná. Naše
farnost bude mít tradičně 24. prosince dvě bohoslužby. V 16.00 hodin v kostele
Povýšení sv. Kříže, která bývá klidná a důstojná a ve 24.00 hodin v kostele
svatého Václava a Blažeje, která bývá navštěvována právě zmíněnými
„jednoročáky“. Při účasti na této bohoslužbě je třeba s tím počítat a modlitbou či
napomenutím pomoci k důstojnému slavení.
Narození Páně má takto uspořádaný oktáv (tedy 8 dní): 25. prosince
slavíme Slavnost Narození Páně. Je třeba připomenout, že neúčast na této
slavnosti a na Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna je těžkým hříchem.
V neděli 26. prosince na Štěpána je Svátek Svaté rodiny. Tento svátek
dosáhl svého velikého rozkvětu v 19. století a vycházel především z Kanady, kde
byla v té době rodina velmi ohrožena a lidé viděli svůj vzor právě v nazaretské
rodině. Podporu tento svátek pak získal u papeže Lva XIII., následně se pak
z jeho podnětu mohl slavit celou církví. Při něm církev dává možnost těm, kdo
žijí ve svátostném manželství obnovit manželské sliby.
Od středověku byli nazýváni ti svatí, kteří mají ve vánočním oktávu
svátky tzv. „Comites Christi“ (tj. Kristova družina či Kristovi průvodci). Je si
budeme také připomínat.
V pondělí 27. prosince na Svátek sv. Jana Evangelisty budeme žehnat
víno. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným
vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce
připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho
spisech. Když se požehnané víno podává k pití, může se podle starobylé tradice
říci: „Pij lásku svatého Jana (Bibe amorem sancti Ioannis).“
Svátek sv. Mláďátek betlémských – mučedníků budeme slavit v úterý 28.
prosince. Tento svátek se v kalendáři poprvé objevuje v roce 505, ale četní
církevní Otcové velebili mučednictví těchto dětí již dávno předtím.
Následují pátý, šestý a sedmý den vánočního oktávu – 31. prosinec.
Večerní liturgie na sv. Silvestra počítá i se začátkem občanského roku.
V sobotu 1. ledna je poslední den oktávu Narození Páně. Tento den se
koná Slavnost Matky Boží, Panny Marie a zároveň připomíná, že Kristus dostal
jméno Ježíš. Mešní formulář prastarého Mariina svátku připomíná Pannu Marii
jako Bohorodičku: „Matku tvého Syna i matku nás všech“ (modlitba po
přijímání).

Jestliže během doby adventní slyšíme v obchodech a na ulicích vánoční
koledy, je to obraz nepochopení radostného tajemství. Minulý rok jsem se setkal
s tím, že kdosi řekl 25. prosince: „A je po vánocích“. Možná tak pro pohany, ti už
vánoce slaví v době adventu, křesťanům právě Vánoční svátky začínají. A do nich
vám vyprošuji mnoho radosti a Božího požehnání.
P. Martin

…Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.
Ó, dítě! Než to vše se stane,
spi, spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
ať píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy.
A spalo. Venku nad jeskyní
roztálo v požár hvězdné jíní.
V hlaholu trub a znění lyr
andělé z nebe sněží po stech.
- Buď sláva Bohu na výsostech!
A lidem na zemi buď mír!
Úryvek z Popelky nazaretské od Václava Renče

Sbírky
03.10.
5.249,50 Kč
10.10.
5.511,00 Kč
17.10.
3.251,00 Kč
24.10.
3.956,50 Kč
31.10.
5.430,00 Kč
07.11.
4.843,00 Kč
14.11.
2.584,00 Kč*
21.11.
3.851,50 Kč
28.11.
3.975,00 Kč
05.12.
5.156,50 Kč
12.12.
3.638,00 Kč
* Celodiecézní sbírka na Českou biblickou společnost a České katolické biblické dílo

Setkání rodin
Setkání rodin se uskuteční v úterý 21. prosince od 19.30 hodin ! na
faře v Křížové ulici. Hostitelským párem budou manželé Kozlíkovi.

Bohoslužby o vánocích
kostel
sv. Václava a Blažeje
pátek
sobota
neděle
pátek
sobota

24.12.2004
25.12.2004
26.12.2004
31.12.2004
01.01.2004

24.00 hod.
8.00 hod.
8.00 hod.
18.00 hod.
8.00 hod.

kostel
Povýšení sv. Kříže
16.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

Liturgické slavnosti a svátky v následujícím období
čtvrtek 6. ledna
neděle 9. ledna

- Slavnost Zjevení Páně (sv. Tři králové)
- Svátek Křtu Páně

Další sdělení
Ještě jednou připomínáme, že na faře jsou k dispozici (ke koupi)
hodnotné knihy s křesťanskou tématikou a také ještě několik stolních
kalendářů na rok 2005 (s katolickými svátky) z Karmelitánského
nakladatelství.
P.B.

