
PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, šťastné, radostné a já nevím jaké 
ještě jiné… To jsou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce.  

Mnohde začaly různými jarmarky s rozsvěcováním vánočních stromů a jinými 
atrakcemi a to ještě ani nezačal Advent. Staří lidé říkávali: jaký Advent, takové Vánoce. 
A měli pravdu. Pokud neprožijeme náležitě tento posvátný adventní čas, nenastanou 
ty pravé Vánoce. Svátky v pravém slova smyslu. Pokud je to jen o nákupech, úklidu, 
bohatě prostřeném stole, pak sotva přejdou sváteční dny, je i po „poezii“ Vánoc 
(vlastně ani žádná nebyla).  

Proto je třeba Advent prožívat, jak doporučuje církev, s vnitřní usebraností a touhou 
po Kristu. Co tato slova znamenají? Žít naše dny ve větší tichosti než jiné měsíce, 
v pokoře, v zamyšlení nad svým životem. Ale také, zejména v posledním adventním 
týdnu, již v očekávání narození Děťátka, které touží být přijato v každé rodině, u 
každého stolu, i u toho posledního, osamělého, u nejnepatrnějšího člověka, u horlivce 
i u velkého hříšníka. Chce se přiblížit ke každému z nás. Kdyby se Bůh nebyl narodil, 
nepřišel na svět, žádné Vánoce by nebyly. A svatý Augustin, velký starokřesťanský 
myslitel píše: „ Pokud by se Ježíš nezrodil v tobě, zbytečně by se narodil, přišel na 
svět….“  

Těšme se tedy jako děti, s jejich důvěrou a upřímností, na svátky: na tajemný, našimi 
dávnými předky kdysi tolik očekávaný příchod Ježíše Krista. Ten prozáří svým 
narozením ve svaté noci, svou všeobjímající dobrotou a láskou naše temné dny.  

Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je 
adventní věnec, který nemá chybět v žádné 
rodině. Je dobré se ztišit, dlouhé adventní večery 
prožívat v rodině spolu nad Písmem svatým a při 
společné modlitbě Svatého růžence. V našich 
kostelích slavíme starobylou mariánskou liturgii, 
pravidelné RORÁTY. Naše prababičky a 
pradědečkové rádi vzpomínají, jak kdysi jako děti, 
v chatrných botách, “zababulaní“ ve vlňáčcích, za 
tmy a chladu, v hlubokých sněhových závějích, 
chodili za mrazivého kuropění na roráty, jejichž 

kouzlo se jim však i díky těmto obtížím vrylo kdesi hluboko do paměti, do dětských 
srdéček.  



Posílejme i v dnešní moderní době, která tolik 
potřebuje své klidné zastavení se a ztišení u 
oltáře, naše děti, na nichž nám tolik záleží, do 
chrámu. Jejich průvod ztemnělým kostelem 
s lampičkami, jejich ranní přivstání a překonání 
pohodlí může být pro ně i pro nás všechny 
velkým zážitkem a zároveň povzbuzení.  

  
Rodiče, pokud jsou doma, také babičky a dědečkové, provázející tyto nejmenší do 
kostela, jsou všichni vítáni. Ale také při přípravě snídaní pro nejmenší na farách. 
Přijďte s nabídkou.  

Na Štědrý den zakončíme naši přípravu a večer se setkáme na „PŮLNOČNÍ“, která 
bývá tradičně za všechny lidi dobré vůle, občany a farníky. Budeme pamatovat na 
všechny členy a členky naší Svatohostýnské rodiny.  
 
Svatý František z Assisi vždy s velkou láskou a úctou oslavoval Narození (vtělení) 
Pána Ježíše Krista. 25. prosince 1223 slavil poprvé Vánoce na způsob „živých jesliček“. 
V přírodní jeskyni, upravené podle vyprávění evangelia jako betlémská stáj, sloužil 
mši svatou. Lidé tak mohli na vlastní oči prožít a hlouběji pochopit lásku a pokoru 
Božího Syna, který se stal maličkým a nejchudším ze všech, abychom s ním mohli 
zůstat navždy.  

S přáním požehnaných adventních dnů a nadcházejících Vánoc. A do roku 2020, ať má 
kdo vést Vaši ruku, půjdete-li někdy tmou…  
P. František Král, Matice svatohostýnská 

 
 

 


