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TÉMA MĚSÍCE
Co v‰echno dûlá „ãeské Vánoce“ Vánocemi
Po Velikonocích jsou oslavy narození JeÏí‰e nejv˘znamnûj‰ím kﬁesÈansk˘m svátkem.
Vánoãní období v‰ak jiÏ v dávn˘ch ãasech patﬁilo k dÛleÏit˘m mezníkÛm pohanského roku. Oslavy zimního slunovratu tehdy mûly zabezpeãit zdar v hospodáﬁství a v rodinném
Ïivotû. Termín Vánoce pochází z nûmãiny (Weinachten = svatá noc). V ãesk˘ch zemích
nosil dárky pÛvodnû 6. prosince sv. Mikulá‰, na Moravû jist˘ ·tûdroÀ. JeÏí‰ek, kter˘ rozdává dárky, se poprvé objevil za reformace v Nûmecku. âe‰i mu zaãali ﬁíkat Kristkindle
a z toho postupnû zkomolením vzniklo jméno JeÏí‰ek.
Advent
âtyﬁi t˘dny pﬁed vánoãními svátky proÏívají kﬁesÈané dobu adventu, tedy období, kdy se mají
zdrÏet nadmûrného jídla a pití a vûnovat se rozjímání. Advent je pÛvodnû slovo latinské (adventus) a znamená pﬁíchod: symbolicky znázorÀuje dobu ãtyﬁ tisíc let, kdy lidstvo ãekalo na pﬁíchod
spasitele. V˘roba adventního vûnce a zvyk zapalovat na nûm kaÏdou adventní nedûli svíãku pochází aÏ z první poloviny 19. století.
Vánoãní stromek
Bez stromeãku by to nebyly ty pravé Vánoce. Podle
legend zaloÏil tuto tradici irsk˘ opat Kolumbán, jenÏ
v 6. století kázal bezvûrcÛm pod ozdobenou jedlí
o narození JeÏí‰ka v Betlémû. Katolická církev povaÏovala dlouho zdobení stromkÛ za pohansk˘ zvyk. Na milost
byly vánoãní stromky vzaty aÏ koncem 16. století. U nás
se první vánoãní stromeãek rozsvítil teprve roku 1812
v rodinû ﬁeditele stavovského divadla Jana Lieblicha.
Snítka jmelí
Legenda praví, Ïe jmelí bylo pÛvodnû stromem, ze
kterého Josef vyﬁezal kolébku pro JeÏí‰ka. Po tﬁiatﬁiceti
letech tento strom porazili ¤ímané a vyrobili z nûj kﬁíÏ,
na kterém byl ukﬁiÏován Kristus. Ov‰em za posvátnou
rostlinu povaÏovali jmelí uÏ Keltové – mysleli si, Ïe je
ochrání pﬁed ãarodûjnicemi a zl˘mi duchy. Zajímavá je
i jeho dal‰í schopnost: pr˘ díky sv˘m lepiv˘m bobulím má moc vyvolat a udrÏet lásku. V mnoha
zemích je pod zavû‰enou snítkou jmelí o Vánocích to pravé místo, kde se mohou dva lidé políbit...
Jesliãky
První jesliãky postavil Franti‰ek z Assisi roku 1223 v lesní jeskyni v italské Umbrii, kam dal
pﬁivést osla a vola a o pÛlnoci slouÏil m‰i. V âechách se zvyk stavût jesliãky roz‰íﬁil koncem 18.
století a b˘val spojen s vánoãními hrami.
·tûdroveãerní tabule
Pﬁípravy a prÛbûh staroãesk˘ch vánoãních svátkÛ vypadaly jinak neÏ dnes: nûkolik dní pﬁed
Vánocemi napekly hospodynû chléb, v bohat‰ích domácnostech je‰tû vánoãky z bílé mouky, rozinek a mandlí. O ·tûdrém dnu se vaﬁil hrách, ãoãka, bramborová nebo rybí polévka, pekl se
z krup a ãesneku kuba, pﬁipravovala se postní bezmasá jídla. Nûkde mûli stromeãek, jinde stavûli
betlém. V‰ichni se postili, aby veãer mohli vidût zlaté prasátko. Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi se pak
vû‰tilo (buì z roztaveného olova nebo z rozkrojen˘ch jablek). Byly zapáleny svíãky a v‰ichni zpívali koledy. Následnû se rozdávaly dárky. Vyvrcholením oslav byla pÛlnoãní m‰e v kostele.
Koledy
V âechách je starodávn˘ obyãej koled a koledování doloÏen jiÏ v pﬁedhusitsk˘ch dobách. Na
koledu se tradiãnû chodilo o ·tûdrém veãeru, na sv. ·tûpána, na Nov˘ rok, o dni sv. Tﬁí králÛ
a nûkde i na Hromnice. Nejslavnûj‰í koledu Tichá noc (Stille Nacht) zkomponoval Raku‰an F. X.
Gruber na slova faráﬁe J. Mohra roku 1818.
Text: van, foto: len

Vánoce: staré tradice a nové zvyky
Tradiční vinohradské vánoční trhy „u Ludmily“
JiÏ od 20. listopadu panuje na prostranství pﬁed kostelem sv. Ludmily na námûstí
Míru pﬁedvánoãní atmosféra. Konají se tu
tradiãní vánoãní trhy se v‰ím, co od nich
mÛÏeme chtít.
Mûsteãko ve mûstû, plné vÛní svaﬁeného
vína, cukroví a chvojí nám dá alespoÀ na okamÏik zapomenout na starosti bûÏn˘ch dnÛ
a ve tﬁpytících se ozdobách se najednou vidíme jinak, ne tak váÏnû a uspûchanû.
PraÏanÛm a v‰em náv‰tûvníkÛm hlavního
mûsta se opût nabízí moÏnost zastavit se
v pﬁedvánoãním shonu, obãerstvit se tradiãními vánoãními pochoutkami anebo si s pﬁáteli
dát schÛzku a uskuteãnit odkládané setkání
na závûr roku na sváteãnû promûnûném námûstí. Vánoãní strom s ruãnû malovan˘m betlémem potû‰í dûti i dospûlé. Novogotick˘
chrám sv. Ludmily umocÀuje sv˘m impozantním trojlodím kouzlo tohoto místa. âelní, 60
metrÛ vysoké vûÏe, shlíÏejí na celé to hemÏení pod sebou a dávají nám svou velikostí
a pevností pﬁipomínku trvání základních lidsk˘ch hodnot, které dnes, v rychle bûÏícím
svûtû, hledáme a potﬁebujeme snad více, neÏ
kdykoliv pﬁedtím. Jednou z cest je i návrat
k tradicím.
ZPÍVÁNÍ VÁNOâNÍCH KOLED
P¤ED KOSTELEM SV. LUDMILY
se koná v nedûli 11. prosince 2005
od 15:00 do 16:30
na námûstí Míru za doprovodu
âernovické dechovky.
Pﬁijìte si zazpívat koledy spoleãnû
se sv˘mi zastupiteli!

Teror vánočních reklam
Mám velmi rád vánoãní svátky jako svátky
klidu a rodinn˘ch setkání. KaÏd˘ rok se tû‰ím
na spoleãné chvíle u slavnostního stolu a na
klid a pohodu celého svátku.
Stále více mû ale dûsí vtíravé, neodbytné
a stupidní vánoãní reklamy nebo snaha prodejcÛ vytváﬁet „vánoãní atmosféru“. Nejpozdûji od zaãátku ﬁíjna dostávám do schránky
desítky reklamních letákÛ, nabízejících skvûlé
zboÏí na vánoãní dárky, které vÛbec nepotﬁebuji, v kaÏdém obchodû se na mû zubí umûl˘
tlust˘ pán v ãerveném obleãku a v ãepici,
jenÏ má zﬁejmû symbolizovat krásnou lidskou
vlastnost rozdávání radosti prostﬁednictvím
dárkÛ. Ti, kteﬁí mají doma men‰í dûti, jsou
pravidelnû vystaveni konfrontaãnímu tlaku reklam v letácích a neodbytnému pﬁání dûtí
vlastnit poslední superblbost, právû nabízenou tím ãi oním ﬁetûzcem.
Nejvût‰í vánoãní potenciál asi mají mobilní
operátoﬁi. Jejich záplava v‰udypﬁítomné zhovadilosti je nekoneãná. KdyÏ vidím v televizi
reklamy, kde krásná a polosvleãená sleãna
v ãerveném obleãku lemovaném umûlou koÏe‰inou v létû rozhazuje krabice s mobily na
pláÏe v domnûní, Ïe nûkoho uchvátí její dlouhé nohy, nebo kdyÏ jin˘ ‰ílenec motorovou pilou niãí dÛm, aby mohl dostal více mobilÛ
(Vánoce 2004), zaãínám pﬁem˘‰let o du‰evním zdraví tvÛrcÛ takov˘ch reklam. Mû odpu-

zují. M˘m hitem leto‰ní sezóny je sleãna
v ãerveném kost˘mu s koÏe‰inou, která rozbíjí vûÏní hodiny a pak rozhazuje z vûÏe dáreãky nedoãkavcÛm. V takov˘ch chvílích sahám pro trestním zákoníku a pﬁem˘‰lím, jak
takov˘ nesmysl legálnû zakázat.
I kdyÏ doma uteãu pﬁed reklamními letáky
a televizním spoty, musím obãas nakoupit.
V kaÏdém krámû jiÏ zaãínají hrát nepﬁetrÏitû
jedno obehrané CD s vánoãními koledami,
pokud moÏno nazpívané popov˘mi hvûzdiãkami 70. let. Já mám v˘hodu, já mohu celkem rychle z obchodu odejít, ale pﬁi pohledu
na strhané rysy pokladních, kteﬁí právû poslouchají sedmou rundu „Já sním o Vánocích
bíl˘ch“ a „Rolniãky, rolniãky“, se ve mnû probouzí soucit. Já bych asi nevydrÏel.
TakÏe je‰tû rád zajdu v podveãer na vánoãní trhy, dám si skleniãku svaﬁáku, je‰tû
jednou si vyslechnu „pokoj svat˘ vin‰ujeme
vám“. Tû‰ím se, aÏ v reklamní sezónû skonãí
Vánoce, a jiÏ se tû‰ím na kreativitu tvÛrcÛ reklam na Valent˘na, Velikonoce, letní dovolené a pak jiÏ zase vzhÛru vstﬁíc dal‰ím záÏitkÛm s reklamami na pﬁí‰tí Vánoce.
Co s tím mÛÏeme dûlat? Nepomohla by
nûjaká stávka nebo defenestrace? Koneãnû,
na Novomûstské radnici s tím máme dobrou
zku‰enost.
Radim Perlín, zastupitel (ED)

Vánoãní trhy nabízejí pﬁíchozím klasické
produkty tûchto svátkÛ. Pro lep‰í pﬁehled je
ve ‰títu kaÏdého stánku uveden název, napovídající nûco o nabízeném sortimentu: medové perníãky, RÛÏová ãajovna, solné lampy, bylinná m˘dlárna, dﬁevûné skládaãky, cínové figurky, knihaﬁství, staroãesk˘ trdelník atd. Náv‰tûvníci zde najdou mj. vánoãní ozdoby, v˘robky ze dﬁeva a z proutí, svíãky, svícny, vánoãní ubrusy a prostírání, biÏuterii, keramiku;
pobyt na trzích jim zpﬁíjemní vánoãní hudba
a ve stáncích s obãerstvením vánoãní pochutiny, svaﬁené víno, punã, grog a peãené cukrovinky.

Vánoční liturgie, adventní koncerty v Praze 2
PÛlnoãní na Vy‰ehradû
I kdyÏ bájn˘ Vy‰ehrad láká náv‰tûvníky po
cel˘ rok, zcela ojedinûl˘m záÏitkem se mÛÏe
stát jeho náv‰tûva o ‰tûdroveãerní noci. Pokud budeme mít letos ‰tûstí a povedou se bílé
Vánoce, pÛvabnou procházku po zasnûÏen˘ch vy‰ehradsk˘ch zákoutích lze zakonãit
v Basilice sv. Petra a Pavla... PÛlnoãní m‰e
zde zaãíná ve 24:00.
Kostel svaté Ludmily na Vinohradech
24. prosince 16:30 m‰e pro rodiny s dûtmi
24:00 m‰e sv.
25. prosince 9:00 m‰e sv. se sborov˘m
zpûvem od sv. Ludmily
11:00 m‰e sv.
16:30 m‰e sv.
18:00 âeská m‰e vánoãní
26. prosince 9:00 m‰e sv.
11:00 m‰e sv. se sborov˘m
zpûvem od sv. Ludmily
16:30 m‰e sv.

KAM PRO STROMEâEK A KAP¤ÍKA: V na‰í mûstské ãásti si mÛÏete koupit vánoãní
stromky ve Svatoplukovû 3, na Tylovû nám., na Karlovû nám., na nám. Míru a na Palackého nám. Kádû s kapry najdete v Bûlehradské 81 a 88, v Budeãské 4, na Karlovû nám.
4, 6, 15 a 18, v LublaÀské 54, na nám. Jiﬁího z Podûbrad 2, na nám. Míru (u bistra), na
Palackého nám., v Slavíkovû 3, ve Svobodovû 4, v Trojické 4, na Tylovû nám. 2 a 6 a na
Vinohradské 40 a 59.
Text: van, foto: MBr

Vloni vzbudilo „zpívání se zastupiteli“ u kostela sv. Ludmily Ïiv˘ zájem náv‰tûvníkÛ vánoãních
trhÛ – mnozí se pﬁidali, jiní pozornû naslouchali
Foto: han

Chrám sv. Ignáce
4. prosince 16:00 besídka se sv. Mikulá‰em
18. prosince 18:30 Slovo a Hudba: Václav
Renã, Popelka Nazaretská, pﬁednese R. Lukavsk˘ a M. Stﬁíteská
Svatoignáck˘ sbor: adventní zpûvy, ﬁídí regenschori J. Blabla
24. prosince 16:00 vánoãní m‰e pro rodiny
s dûtmi
24:00 pÛlnoãní m‰e, lidov˘
zpûv a Svatoignáck˘
sbor: Adventní básnû
25. prosince 11:00 latinská m‰e, F. X. Brixi:
Missa pastoralis, Svatoignáck˘ sbor, orchestr, sólisté
Chrám sv. ·tûpána
20. prosince 17:00 vánoãní besídky dûtí –
Z· u sv. ·tûpána
24. prosince 17:00 vánoãní m‰e, lidov˘ zpûv

25. prosince 11:00 m‰e svatá, BoÏí hod vánoãní
26. prosince 11:00 poutní m‰e sv. ·tûpána
Kostel âCE v Korunní 60
V kostele âeskobratrské církve evangelické poﬁádá v úter˘ 6. prosince Mezinárodní
spoleãnost A. Dvoﬁáka od 14:30 koncert „nejen pro seniory“. Ve stﬁedu 14. prosince je od
19:00 na programu Vánoãní m‰e J. J. Ryby
ve prospûch Domova sv. Rodiny na Petﬁinách.
BohosluÏby na ·tûdr˘ den zaãínají
v 15:00, na BoÏí Hod vánoãní a na sv. ·tûpána v 9:30.
Kostel sv. Václava Na Zderaze
V kostele Církve ãeskoslovenské husitské
Na Zderaze, zasvûceném sv. Václavu, se
v úter˘ 13. prosince od 19:00 koná koncert,
na kterém zazní skladby pro dvoje housle
a kontinuo a dal‰í; pﬁi té pﬁíleÏitosti bude pﬁedán finanãní ‰ek nadaci hluchoslep˘ch.
V pondûlí 19. prosince zde od 19:00 vystoupí
Pûvecké sdruÏení praÏsk˘ch uãitelek pod vedením sbormistra Ivana Zelenky s programem
sloÏen˘m z vánoãních koled a písní v rÛzn˘ch
jazycích. A ve stﬁedu 21. prosince se od
19:30 koná koncert komorního soboru Canti
di Praga pod vedením sbormistra prof. Jiﬁího
Chvály.
Nedûlní bohosluÏby v adventu zaãínají
vÏdy v 9:30, na 11. prosince se v tuto dobu
bude konat biblická dramatizace s dûtmi. PÛlnoãní m‰e na ·tûdr˘ den se koná jiÏ ve
23:00, na Hod BoÏí vánoãní zaãíná bohosluÏba v 10:00 a na sv. ·tûpána v 9:30.
HusÛv sbor na Vinohradech
Vánoãní bohosluÏby:
24. prosince 23:00 PÛlnoãní s Rybovou m‰í
25. prosince 10:00 BoÏí hod vánoãní
26. prosince 10:00 Sv. ·tûpán
Koncerty:
18. prosince

20. prosince

MBr

19:00 Vánoãní koncert souboru
Laetitia (HusÛv
sbor)
19:00 Vánoãní koncert souboru
Sonaglio (Farského sál)

Emauzy
Obãanské sdruÏení Fidelio poﬁádá
za podpory Mâ Praha 2 ve ãtvrtek
8. prosince od 18:30 adventní koncert
v barokním refektáﬁi kostela Panny
Marie, sv. Jeron˘ma a ãesk˘ch patronÛ (Vy‰ehradská 49). Vystoupí na
nûm sopranistka Miloslava Fousková
a Quarteto con Flauto (A. Slivanská
na housle, V. Slivansk˘ na flétnu,
J. Matûjková na violoncello, M. Klicperová na cemballo). Na programu
jsou vánoãní písnû, pastorely, J. J.
Ryba, A. Corelli, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann aj. Rezevace vstupenek na
tel.: 731 875 410.
len

Pﬁijìte si vychutnat pﬁíjemnou a neopakovatelnou atmosféru tradiãního vánoãního trhu pod
‰ir˘m nebem. Trhy trvají do 24. prosince kaÏd˘
den vãetnû sobot a nedûlí od 10:00 do 19:00.
Podobnû jako vloni, sejdou se i letos poãátkem prosince v prostoru pﬁed kostelem sv.
Ludmily s obãany zastupitelé Mâ Praha 2
v ãele se starostou M. Baschem a zazpívají si
spoleãnû nejkrásnûj‰í vánoãní koledy. Pﬁejeme vám krásné záÏitky z pﬁedvánoãní Prahy,
hodnû ‰tûstí v osobním i pracovním Ïivotû
a mnoho radosti v kruhu nejbliÏ‰ích.
Ing. arch. Martin Valoviã,
poﬁadatel vánoãních trhÛ na námûstí Míru

Vinohradské jesliãky
My‰lenka vybudovat napodobeniny Kristova narození oÏila intenzivnû v Itálii poãátkem 15. století. Také chrám Nanebevzetí
Pany Marie na Karlovû mûl od r. 1708 napodobeninu betlémské jeskynû, zbudovanou na popud tehdej‰ího kanovníka Jana
Václava z Boru. Bylo dbáno na vûrnost kopie co do rozmûru i vzhledu. Po uzavﬁení
kostela v roce 1785 jeskynû v karlovském
kostele pustla a byla obnovena aÏ roku
1861. Jesle jsou dodnes pﬁístupné.

SvÛj nejhezãí, a také asi nejvût‰í betlém
vyﬁezal Franti‰ek Charvát z Kutné Hory pro
chrám sv. Ludmily na Vinohradech. Soubor
má 29 figurek lidí a 23 figurek zvíﬁat, pﬁedev‰ím ovcí. Postaviãky „darákÛ“ jsou asi
25 cm vysoké, jejich obliãeje jsou jemnû
vyﬁezané a polychromie ústﬁedních postav
se neodchyluje od liturgick˘ch barev. Sochaﬁ Václav Andrés mûl po první svûtové
válce vlastní ateliér v Praze-Vinohradech.
Roku 1937 vytvoﬁil betlém pro kostel sv.
Franti‰ka (KﬁiÏovníkÛ) a druh˘ pro baziliku
minor na Velehradû. Uspoﬁádání stáda ovcí
má jednu zvlá‰tnost, jedenáct ovcí hledí
k jesliãkám, dvanáctá je modelována s odvrácenou hlavou. Jedenáct oveãek mûlo
pﬁedstavovat jedenáct apo‰tolÛ, dvanáctá
Jidá‰e.
Pﬁi procházce vánoãní Prahou se zastavte u jesliãek v kostele sv. Ignáce a u BoÏského Srdce Pánû na Jiﬁího námûstí. Z dûtsk˘ch let si pamatuji krásn˘ staropraÏsk˘
betlém v kostele sv. Apolináﬁe. K jesliãkám
tu spûchali poutníci v oblecích z konce 19.
století.
Za m˘ch dûtsk˘ch let, ve tﬁicát˘ch letech
minulého století, se betlémy – figurální nebo papírové podle Mikulá‰e Al‰e – stavûly
skoro v kaÏdé vinohradské rodinû. V první
svátek vánoãní se chodívalo po kostelních
betlémech: podle staré povûry tûch náv‰tûv
mûlo b˘t nejménû deset. Dneska jiÏ to nestihnete, protoÏe kvÛli pobertÛm b˘vají kostely pﬁes den, kdy nejsou bohosluÏby, zavﬁené.
Miroslav Rosík

