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zpěv chorálových motivů (nejen při ro-
rátech, ale i při bohoslužbách během 
celého liturgického roku) toliko klerici, 
v dalších staletích „převzali tón“ členové 
literátských bratrstev, kteří se rekruto-
vali z laických zpěváků prošlých velmi 
solidní průpravou. Ti tento „tón drželi“ 
až do doby vlády Josefa II., jenž ve své 
zakazující mánii, při níž neobstály pou-
tě, poutní místa ani kláštery, přikročil 
v r. 1783 i ke zrušení těchto bratrstev. 

Dalším danajským darem tohoto osví-
cenského císaře bylo též zavádění 
němčiny coby povinného jazyka do 
veřejné správy. Jako byly v předešlých 
desetiletích jednotícím prvkem (rovněž 
co do jazyka) českých katolíků poutě, 
nacházeli nyní společnou řeč ve zpěvu 
českých kancionálových písní, které 
nejenže odolaly německému živlu, ale 
samotní Němci si je dokonce s oblibou 
notovali. Týká se to i písní adventních, 
resp. rorátních, jež českým textem opat-
řili v 16. století najmě utrakvisté, kteří 
taktéž podlehli kráse těchto melodií. 

Literátská bratrstva později vydávala 
tzv. Rorátníky, tj. zpěvníky s rorátními 
písněmi. Úplně první vyšel v r. 1617. Ač-
koliv byla bratrstva po smrti Josefa II. 
obnovena, navázat na přerušenou tra-
dici se jim nepodařilo, což se podepsalo 
i na pozvolné, přesto však klesající úrov-
ni vnější podoby rorátních mší, které 

stále více doprovázely neškolené hlasy 
prostých věřících na principu „zpíváme 
špatně, ale rádi“.

Vzdor tomu však jejich obliba neustáva-
la, objevují se dokonce i v poezii, např. 
u veršujícího kněze Xavera Dvořáka: 
„Rorate, rorate, ach, rorate!/ Jak pla-
kala by duše ve mně;/ nebesa, jež se 
otvíráte,/ proč nezrosíte naší země?“ 
Ale i podstatně lepší básníci, opravdo-
ví mistři verše, roráty ve svých dílech 
zmiňují. Jako kupř. Jaroslav Seifert: 
„… a s nebe slýchám krásný hlas./ Ne 
obyčejný, ale svatý,/ když do tmy ráno 
vyjdu vraty/ a spěchám sněhem na ro-
ráty.“ Nebo Bohuslav Reynek, u nějž 
na tuto bohoslužbu nespěchá jen on 
sám: „Ohně v dušičkovém přítmí/ byly 
na hřbitovy sváty./ Obrátily se v cest 
rytmy,/ sbíhají se na roráty.“ Jinde zas 
v básni věnované adventu nepřímo 
zmiňuje rorátní zpěvy ke cti Panny Ma-
rie, když „klekání na roucho deště/ Ave 
stříbrem vyšívá“. Anebo Zdeněk Rotrekl 
a jeho: „Adventní jitro tu - -/ Hle – horský 
zvon pro tvou tesknotu/ tesknotu zvěře 
lesů vod/ země bezdechá svůj dopro-
vod/ slyš – Rorate coeli desuper.“

Ještě pár let po II. světové válce byly ro-
ráty v době adventní naprostou samo-
zřejmostí prakticky v každém kostele. 
Lidé se před svítáním scházeli denně na 
pobožnost doprovázenou překrásnými 

Výstava betlémů ve Frýdku-Místku, kte-
rá se uskutečnila naposledy v roce 2019 
naproti tiskárny Kleinwächter v 8. ZŠ na 
ulici Československé armády, je dnes již 
dávnou minulostí. Osmnáciletou tradici 
přerušila na dva roky pandemie covidu, 
který sice ještě neukončil své působení, 
ale v současné době již není důvodem 
ke strachu. Proto si vás dovoluji se svý-
mi přáteli spoluvystavovateli – Jirkou 
Bíleckým a Danielem Adámkem po-
zvat na již 19. výstavu betlémů, která 
bude mít v tomto roce 2022 k zhlédnutí 
222 betlémů z vlastní sbírky a je tím 
považována za největší výstavu tohoto 
druhu v České republice. 

19. ročník výstavy bude mít tento do-
provodný program: 

-  Živá vánoční hudba pod vedením 
paní doktorky Baronové. Vystoupí: 
Catena Muzika, Frýband, Dětský sbor 

písněmi, aby v nich vyjádřili své oče-
kávání adventu, tj. příchodu Spasitele, 
písněmi ze zpěvníku vydaného r. 1930 
Dobroslavem Orlem.

Pokoncilní liturgické reformy spojené 
mj. s redukcí votivních mší a další his-
torické okolnosti slavení rorátů výrazně 
upozadily. Sice se dnes tu a tam objeví 
nějaká ta vlaštovka v podobě farnosti, 
v níž je vyvíjena snaha po vrácení rorá-
tů do toho kterého kostela, avšak jaro 
je v tomto směru spíše v nedohlednu. 
Snad se nemýlím, když uvedu, že po-
vzdech Bohumila Pavloka platí právě 
této ztrátě: „Budu-li někdy smuten/ pro 
vroucné roráte/ vánicí zlostných let/ da-
leko odváté.“

Mnozí věřící, kteří toto „vroucné rorá-
te“ nepamatují, se mylně domnívají, 
že roráty ve svých kostelích slaví, když 
v adventu chodí na ranní mše (někteří 
mají za to, že roráty slaví i na mších 
večerních), prozpěvují „Ejhle, Hospo-
din přijde“, přičemž s napětím sledují, 
zda se jejich faráři podaří zažehnout 
svíčku na adventním věnci, případně 
dojatě sledují průvod dětí s rozžatými 
lampičkami. To vše je ale k opravdovým 
rorátům, tj. votivním mším ke cti Panny 
Marie se specifickými zpěvy, na hony 
vzdálené.
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Osminka a Osma z 8. ZŠ, SLPT Ostra-
vica a další.

-  Charitní sbírka pro potřebné města 
Frýdku-Místku.

-  Záštitu nad výstavou převzal biskup 
Mons. Martin David, apoštolský ad-
ministrátor.

-   A to hlavní: výstavu zahájí P. Leoš 
Ryška, SDB, ředitel televize NOE 
a primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Vstup na výstavu bude tak jako vždy 
zdarma, protože si myslíme, že Vánoce 
nejsou o penězích, ale o radosti, zdraví 
a štěstí, které si o svátcích tolik přejeme. 

Myšlenkou nás organizátorů bylo, je 
a vždy bude vrátit do mysli lidí napros-
tou přirozenost oslavy nejkrásnějších 
křesťanských svátků v roce, bez San-
ty Clause, ale s Ježíškem v jesličkách 
a s oslavou rodiny, Svaté rodiny. 

Toužíte prožít takové Vánoce? Přijďte na 
výstavu v pondělí 26. 12. od 13–18 ho-
din a v úterý 27. 12. od 10–18 hodin.

Pokud máte doma betlém, který nesta-
víte, prosíme, přispějte do sbírky. Bet-
lém bude dělat každoročně radost neje-
nom vám, ale i tisícům návštěvníků. 

Za vystavovatele se na vás těší

S úctou Josef Kleinwächter a spol.

Výstava betlémů s tiskárnou Kleinwächter


