12
prosinec
2005

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a
vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční a
dějiny adventu jako přípravy na vánoce.
I. Význam vánoční doby
Základní myšlenkou je narození Páně a to ve smyslu předmětném čili objektivním, jak
se událo ve světových dějinách, a ve smyslu podmětném čili subjektivním, jak se prožívá
v srdcích křesťanů.
Přípravu na vánoce je možno rozlišit na bližší a vzdálenější. Tou bližší je předvánoční
týden od 17. do 24. prosince, který je však součástí adventní doby – vzdálenější přípravy
na vánoce.
Dříve se celé toto období označovalo za vánoční předhodí.
Slavnost Narození Páně začíná vigilií – předvečerem a tento Boží hod vánoční je
prvním dnem vánočního oktávu – osmidenního slavení, které jádrem, vrcholem a zároveň
první části vánoční doby. Dříve se nazýval bližším pohodím vánoc. Druhým výrazným
vrcholem vánoční doby je Slavnost Zjevení Páně – Tří králů – 6. ledna. Neděle po této
slavnosti je Svátkem Křtu Páně, kterým vánoční doba končí.
Dříve trvala vánoční doba ještě tři neděle po Zjevení Páně, na třetí neděli přepadal
Svátek sv. Rodiny, úplným závěrem vánoční doby byl Svátek Očišťování Panny Marie – nyní
Svátek Obětování Páně – Hromnice 2. února.
II. Dějiny adventu
Slovo „advent“ tj. příchod označuje v liturgii dobu od církve ustanovenou k přípravě
k výroční Slavnosti Narození Páně.
Liturgické prožívání adventu má v církvi pozdější původ. Ani v době apoštolské ani
v prvních pěti stoletích života církve se s ním nesetkáváme. Dokonce ani papež sv. Lev Veliký
se ještě v 5. století nezmiňuje o adventu, ačkoliv by byl měl k tomu velmi vhodnou příležitost
v pojednání: De jejunio decimi mensis.
Velmi důležité svědectví pro advent máme v Homiliích, jež jsou obsaženy v „Apendix
operum S. Augustini“ tom. V. ed. Benedikt. N. 115. 116., za jejichž původce se obyčejně
považuje biskup Caesarius z Arlu (Arles) (+542). Tam se totiž
napomínají věřící, aby se již po mnoho dní připravovali na
příchod Páně. „Protože nastává den narození Páně… ozdobeni

dobrými skutky se s Kristovou pomocí na něj připravujme,
dávejme chudým almužny, odstraňujme hněv i zášť ze svých
srdcí.
Zachovávejme
věrně
zdrženlivost
s vlastními
manželkami, ke svým stolům přijímejme častěji chudé,
vstávejme k nočním pobožnostem (vigiliím), v chrámu se
modleme a zpívejme žalmy…“
Z homilií vysvítá, že se adventu přisuzovala stejná
církevní oprávněnost jako např. k postní době – přípravě na
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velikonoce.
Jasně též mluví o adventu biskup Perpetuus z Touru (+491), jenž také nařizuje
zachovávat půst a vigilie: „od svátku sv. Martina až do narození Páně zachovával v pondělí,
ve středu a v pátek půst, a bohoslužby se měly konat podle řádu kvadragesimy. V ty dny
se měly číst „kanony“, „zvlášť nařizujeme, aby se nikdo nevymlouval, že chyboval
z nevědomosti.“ (Tak jako před čtyřicetidenním postem bylo zavedeno ostatkové veselí, tak
i na sv. Martina si lidé přilepšovali, čehož pozůstatkem jsou tzv. husy sv. Martinské“.)
Z Galie se rozšířil obyčej slavit advent do Itálie a Říma, kde již sv.Řehoř Vel. Pronášel
některé homilie o adventu.
Do církevního roku byl advent začleněn nejprve v římské liturgii, její příklad pak
následovaly nejen všechny místní církve v Itálii, ale i v Německu, Anglii atd.
V řecké církvi začali slavit advent teprve asi v VIII. Století.
Ačkoliv se slavil advent všude, přesto se projevila velká různost v počtu adventních
neděl. V řecké církvi, potom v církvích mozarabského a ambrosiánského obřadu, začínali
advent dnem sv. Filipa (14. listopadu), a slavilo se tedy 6 neděl. Pět formulářů mešních
a tedy i pět neděl připomíná Libg. II. Ord. Gelasiani. V sakramentáři Gallikanském jsou sice
pouze tři neděle adventní a obřad goticko-galikánský zná jen dvě neděle adventní, ale
to vysvětluje Mabillon (l. c.) tím, že se užívalo některého formuláře vícekrát.
Římská lektionaria znají čtyři neděle adventní a tento počet se od VIII. století ustálil
v celé západní oblasti. Způsob označování adventních neděl je nyní opačný vzhledem
k dřívějšímu. Naše první neděle adventní bývala dříve IV. Neděle před narozením Páně,
a poslední neděle před vánocemi se nazývala prostě neděle před narozením Páně (Dominica
ante natale Domini).
Počet neděl se brzy spojoval s mystickým výkladem. Buď se označovaly tímto počtem
čtyři tisíce let před Kristem nebo se poukazovalo na čtverý příchod Páně, když se vtělil, když
se rodí duchovním způsobem v srdci člověka, potom když přijde k soudu soukromému
a všeobecnému.
Advent býval vždy považován za dobu pokání a spočíval v postu, vigiliích, častějších
návštěvách bohoslužeb, manželské zdrženlivosti a v horlivějším konání milosrdných skutků.
Stále více se projevovala snaha připodobnit advent čtyřicetidennímu postu, a to nejen na
východě, ale i na západě, kde se na mnohých místech slavila „Quadragesima sancti Martini“.
Z toho lze také vysvětlit církevní nařízení o postu, svatbách, hudbě, tanci, divadlech atd.
Od XI. Století se ustáli na západě nynější počet adventních neděl, a v XII. Století
se půst proměnil v pouhou abstinenci. V XIV. Století však i závazek abstinence úplně vymizel,
takže Urban IV. r. 1362 k nezavázal pouze duchovní svého dvoru. Později již jen ojediněle
vybízeli k postu někteří biskupové, jako např. sv. Karel Boromejský, přitom se žadný z nich
neodvolával na všeobecný církevní zákon.
V liturgickém kalendáři církve je pro advent uvedeno povzbuzení: „Celou dobu

adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.“

Použitá literatura:

Kupka J.: Liturgický rok, Praha 1907.
Liturgický kalendář : Praha 2004.

P. L.

Ježíš se narodil na zemi a jedině to činí zemi velikou
a šťastnou. Ale on přichází s nebe a ne ze země a
jeho království je proto nebeské. Zrodil se v chlévě,
odpočíval v jeslích, ale jeho moc sahá až do výšin
nebe. Toto mystérium dítěte Ježíše, krále všech
králů, kterému se klanějí králové, je mystérium
nesmírně vznešené a královské.
Pierre de Bérulle
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Hodně radosti z Božího příchodu na svět a
do našich srdcí a pokojné prožití letošních
vánočních svátků všem čtenářům
Košířského farního listu přeje P. Lohel
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3. sobota
4. neděle
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
11. neděle
13. úterý
14. středa
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota
1.1. neděle

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
sv. Mikuláše
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Památka sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve
Sobota před Štědrým dnem
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Pondělí před Štědrým dnem
Úterý před Štědrým dnem
Středa před Štědrým dnem
Čtvrtek před Štědrým dnem
Pátek před Štědrým dnem
ŠTĚDRÝ DEN
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pátý den v oktávu Narození Páně
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

Neposkvrněné Početí
Panny Marie

Sv. Lucie

•

Další biblická katecheze o knize proroka Micheáše bude v sobotu
3. prosince po večerních bohoslužbách ve farním sále u sv. Jana Nep.

•

Mikulášská besídka bude v neděli 4. prosince od 16.00 hod. ve farním sále u
sv. Jana Nep.

•

Adventní duchovní obnova bude v sobotu 10. prosince od 15.00 hod.
ve farním sále u sv. Jana Nep. Po první promluvě bude příležitost ke sv. smíření
před večerní mší sv. s druhou rekolekční promluvou.

•

Předvánoční večírek farní mládeže bude v sobotu 17. prosince po večerní
mši sv. ve farním sále u sv. Jana Nep.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOŠÍŘÍCH
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Vigilie - zvláště pro děti

kostel sv. Jana Nep.

24.12. 16,00 hod

Půlnoční

kostel sv. Jana Nep.

24.12. 24,00hod.

Za svítání - Boží hod vánoční

kostel sv. Jana Nep.

25.12. 9,00 hod.

Ve dne - Boží hod. vánoční

kostel Nejsv. Trojice

25.12. 11,00 hod.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

kostel sv. Jana Nep.

26.12. 9,00 hod.

kostel Nejsv. Trojice

26.12. 11,00 hod.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

kostel sv. Jana Nep.

27.12. 17,30 hod.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

kostel Nejsv. Trojice

30.12. 17,30 hod.

Sv. Silvestr - závěr kalendářního roku

kostel sv. Jana Nep.

31.12. 16,00 hod.

kostel Nejsv. Trojice

31.12. 17,30 hod.

kostel sv. Jana Nep.

1.1.

9,00 hod.

kostel Nejsv. Trojice

1.1.

11,00 hod.

Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

Zápis ze schůze výboru Společnosti přátel košířských kostelů, konané dne
11.11.2005 u Nejsvětější Trojice v Košířích
Přítomní: P. Lohelius, MUDr. Horáková, Ing. Bobysud, stav. Havel, Mgr. Hojek, Ing. Nekula a
předseda Stanislav Dobeš
Program

1. Kontrola minulého zápisu
2. Problematika záležitostí technického rázu
3. Návrhy a diskuse

Ad 1–2:
V záležitosti zatékání do střechy u sv. Jana pozve P. Lohel konsistorního
technického pracovníka pana Vacha a požádá jej o vydání konečného stanoviska
k definitivnímu odstranění závad střechy – tj. zatékání dešťové vody. Předseda k tomu
opakovaně navrhuje řešit věc pokrytím alespoň nejexponovanějších částí střechy folií
GEKAPLAN nebo RHENOFOL, nebo jinou, podobných vlastností. Navrhuje vyžádat si u
některé odborné firmy předběžný rozpočet a dle předložených nabídek a našich finančních
možností ev. zadat práci tak, aby byla problematika zmíněné střechy na dlouhou dobu
vyřešena.
V dalším průběhu informoval P. Lohelius o nabídce odborného znalce varhan, pana
Habětína, který provedl odbornou prohlídku varhan v kostele Nejsv. Trojice a za velice
vstřícnou a přijatelnou cenu na nich provede generální opravu. Práce provede v průběhu
příštího roku. O průběhu akce bude výbor průběžně informován.
Na návrh Ing. Bobysuda bude pořízen křovinořez ku snadnějšímu provádění údržby
stráně na severní straně areálu kostela sv. Jana, kde je třeba mj. provádět průklest
náletových dřevin, které tam vyrůstají a kazí vzhled.
Ad 3.

K záležitosti ev. osazení sochy do niky u vstupu k sv. Janu bylo dohodnuto, že
sochaři panu Štěrbovi budou uhrazeny náklady, spojené s vypracováním návrhu, ale
realizace je zatím odložena. Bude restaurován původně tam umístěný kříž a opětovně na své
původní místo instalován. Předseda v té věci zkontaktuje restaurátorku pí Hejdovou a zjistí,
zda se provedení ujme. O výsledku poinformuje na příští schůzi výboru.
Příští schůze bude v obvyklou dobu, tj. v sobotu 9. prosince t.r. po večerní misse
u Nejsvětější Trojice, jak je obvyklé.
V průběhu jednání zaznamenal:

Stanislav Dobeš
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DALŠÍ POHLEDY NA VÍRU
PÍSMO SVATÉ
21. Jakou důležitost má pro křesťany Starý zákon?
Křesťané si váží starého zákona jako pravého Božího slova: všechny jeho spisy jsou božsky
inspirované, uchovávají si trvalou hodnotu. Vydávají svědectví o božské pedagogice
spásonosné lásky boha. Byly napsány především proto, aby připravovaly příchod Krista,
Spasitele světa.
22. Jakou důležitost má pro křesťany Nový zákon?
Nový zákon, jehož ústředním předmětem je Ježíš Kristus, nám předává definitivní pravdu
Božího Zjevení. V něm čtyři evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana, jsou hlavním
svědectvím o životě a učení Ježíše, tvoří srdce všech Písem a tudíž zaujímají jedinečné místo
v církvi.
23. Jaká jednota existuje mezi Starým a Novým zákonem?
Písmo je jedno, jako jedinečné je Božím slovem, jedinečným spásonosným plánem boha,
jedna je také božská inspirace obou Zákonů. Starý zákon připravuje Nový a Nový je
naplněním Starého: oba se navzájem osvětlují.
24. Jakou funkci má Písmo svaté v životě církve?
Písmo svaté je oprou života církve a dodává jí sílu. Je pro její děti stálostí víry, pokrmem a
pramenem duchovního života. Je duší teologie a pastorálního kázání. Žalmista říká: ono je
„světlem pro mé nohy, osvěcuje moji stezku“ (Ž 119, 105). Církev proto vybízí k časté četbě
Písma svatého, protože „kdo nezná Písma, ten nezná Krista“ (sv. Jeroným).
DUCHOVNÍ PRAXE

IV. Svaté přijímání.
49. Koho přijímáme ve svatém přijímání?
Ve svatém přijímání přijímáme bohočlověka Ježíše Krista jako pokrm duše.
Sv. přijímání je nejvznešenější svátost, neboť při ní nepřijímáme pouze boží milost, nýbrž
samého původce milosti.
50. Které milosti v nás působí svaté přijímání?
Co nejúžeji nás spojuje s Kristem, pramenem všech milostí; zvláště však má tyto účinky:
1. rozvíjí nadpřirozený život duše;
2. očišťuje od všedních hříchů a chrání před smrtelným;
3. zeslabuje zlé náklonnosti a dává chuť a sílu k dobru;
4. je nám zárukou slavného vzkříšení a věčné blaženosti.
Svaté přijímání má tedy největší význam pro dosažení dokonalosti.

Podzimní výlet mládeže za P. Janem Dlouhým
Tradiční podzimní mládežnický výlet se letos
uskutečnil v sobotu 22. října. Po osmé hodině
vyjížděla od kostela sv. Jana Nepomuckého 4
auta směrem Benešovsko. První zastavení
vybral Víťa Bobeš na rozhledně Neštěmické
hory, který byla postavena za první republiky
k třístému výročí místního selského povstání.
Přestože se vrchol nachází 536 m n.m. a navíc
měl Víťa dalekohled, nic jsme neviděli.
Rozhlednu totiž ze všech stran převyšují
stromy. Nicméně jsme na vrcholu rozhledny
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alespoň probrali některá politická, ekonomická, církevní a společenská témata. Poté
následoval přesun do Vlašimi, kde nás již čekal místní farář P. Jan Dlouhý, který nás všechny
pozval do restaurace na oběd. Pak nám chtěl ukázat celé město z výšky. Na nedalekou věž
husitského kostela jsme se pro nepřítomnost duchovního nedostali a uspěli jsme až na
zámku ,kde nás průvodkyně, poté co překvapeně zjistila, že nás vede místní farář, pustila
zdarma. Na město se spolu s námi dívalo také několik set či tisíc mušek, kterým se ve věži
zřejmě dařilo. Dole se pak k naší čtrnáctičlenné skupině přidali manželé Petr a Veronika
Zborníkovi a prošli jsme pěkným zámeckým parkem až do
Domašína, jednoho z šesti kostelů, které mimo dalších kaplí
spravuje
P.
Jan
Dlouhý
s kaplanem.
V domašínském
kostele jsme s otcem Janem a
otcem Lohelem slavili mši svatou
s úmyslem za novorozeného
Jakuba a jeho rodiče Václava a
Lidušku. Po mši svaté se s námi
rozloučil P. Lohel a vyrazil na
večerní mši svatou do Košíř a my
jsme cestou zpět poznávali další
zákoutí zámeckého parku. Otec
Jan nás v jedné zámecké bráně
pozval na kávu a ukázal
nedaleké sochařské výtvory.
Po návratu nás nočního programu – oslava narození Jakuba
Plíška, kterému právě byly tři týdny. A tak jsme se přesunuli do nově zrekonstruovaného
baráčku na farní zahradě, kterému místní říkají besídka. Tam nás již čekalo šampaňské, víno
a bohatě prostřený stůl. Posezení a povídaní to bylo pěkné. Nechyběly ani společenské
sportovní hry. Ráno se dříve
probuzená skupina vypravila
vedle do kostela sv. Jiljí na
půl desátou a později
probuzená
skupina
na
jedenáctou.
Ještěže
v Košířích mohli na deváté
zastupovat mládež záložní
ministranti – pánové Funda
a Hojek. Po snídaňovém
obědě nás ještě telefonicky
pozdravil bratr Bonaventura
alias
Ondřej
Čapek
s gratulací
a
zajímavou
informací, že v létě ušel
pěšky na pouti do španělské
Kompostely k sv. Jakubu přes 500 km.
Poté jsme se již začali loučit s P. Janem Dlouhým, který ve Vlašimi nyní začíná třetí rok svého
působení po šesti letech v Křečovicích. Moc vás všechny pozdravuje a vzpomíná na vás.

Text a foto Václav Plíšek
Farní listy, informace a aktuality z farnosti jsou dostupné na internetové adrese
http://kosirska.farnost.cz
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