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Adventní úvaha
Jako v‰echny tradice i Advent musel nûkdy vzniknout. Pr˘ pfii‰el do ¤íma nûkdy v 5. století z Galie, trval 6 t˘dnÛ
a byl povaÏován za dobu pÛstu. Teprve papeÏ ¤ehofi Velik˘ v 7. století jej omezil na ãtyfii nedûle pfied Vánocemi.
Konãit má na ·tûdr˘ den po setmûní. Postní charakter si v‰ak dlouho uchoval. V liturgicky zamûfien˘ch církvích
se to vyjadfiuje i barvami. Fialová nebo také purpurová (coÏ je smûs ãervené a modré ve stejném pomûru) je
barva pÛstu a pokání a je liturgickou kostelní barvou v onûch nedûlích, vyjma tfietí nedûle zvané Gaudete
(„radujte se“), kdy je povolena rÛÏová. V protestantsk˘ch liturgick˘ch církvích se v‰ak pro adventní nedûle vÏila
barva jasnû modrá, jakoÏto symbol nadûje a radostného oãekávání.
Advent, jako oãekávání pfiíchodu (Adventus) byl v‰ak pr˘ pÛvodnû spojen nikoli s narozením dítûte-JeÏí‰e,

n˘brÏ s oãekáváním druhého pfiíchodu Krista Krále v moci a slávû. Tomu by odpovídalo, Ïe pÛvodnû fiecky se
vánoãní svátky naz˘valy Epifania, coÏ znamená „zjevení“ . Zjevení  ve smyslu objevení se ãi vystoupení
mocného boÏstva nebo krále pfied zraky shromáÏdûného lidu. Pak ov‰em dává smysl jak pokání, tak radostné
oãekávání, tak i to slovo advent. Oãekávat pfiíchod nûãeho, co se uÏ stalo, smysl nedává.
Byla tedy tehdy mysl lidí - u pfiíleÏitosti narození JeÏí‰ova - obracena do budoucnosti. K tomu, co se má stát

a co je dÛvodem kfiesÈanovy nadûje. Bylo to v té dobû zvlá‰È zapotfiebí. Ve staletích po rozpadu ¤ímské fií‰e,
kdy jednotlivá mûsta a kraje se stávaly kofiistí barbarsk˘ch náãelníkÛ, se to mnoh˘m jevilo jako konec civilizace
a zánik svûta, ve kterém se dá Ïít. Je tfieba fiíci, Ïe církev v tûch opravdu drsn˘ch staletích nezpanikafiila,
nepropadla zoufalství a - byÈ za cenu mnoh˘ch ústupkÛ - v nov˘ch pomûrech nejen pfieÏila, ale vy‰la z nich
nakonec posílena. To proto, Ïe hledûla do budoucnosti s nadûjí, která se nedûsí hrÛz pfiítomné chvíle. Co pro
jiné znamenalo konec, byl pro tehdej‰í kfiesÈany jen zaãátek obtíÏné cesty na jejímÏ konci je království Kristovo.
Oproti tomu tradice adventního vûnce je pomûrnû mladá. Zaãala pfied 150 lety v sirotãinci na pfiedmûstí

Hamburku, kdyÏ vychovatel a teolog Johan Wichern povûsil nad vchod do sirotãince kolo se svíãkami na kaÏd˘
den Adventu.  Dûti pak vÏdy po ranní poboÏnosti zapálily jednu svíãku. Dole byla kasiãka na milodary. Zvyk se
rychle roz‰ífiil a pfienesl i do kostelÛ, ov‰em uÏ v dne‰ní podobû se ãtyfimi svícemi. Sv˘m poãátkem je to tedy
gesto pro chudé. A chudí se z nûho radují. Prostû a dÛstojnû. To je gesto chud˘ch. A to je zpfiítomnûlé
evangelium, neboÈ to je pfieci pfiedev‰ím pro chudé. Prost˘ a dÛstojn˘ - oproti ponûkud k˘ãovit˘m jesliãkám -
je i adventní vûnec.

Jan Kozlík - M‰eno u Mûlníka
***

Na poãátku stvofiil BÛh
nebe a zemi

1. Na poãátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to
Slovo byl BÛh.
2. To bylo na poãátku u Boha.
3. V‰ecky vûci skrze nû uãinûny jsou, a bez nûho nic
není uãinûno, coÏ uãinûno jest.
4. V nûm Ïivot byl, a Ïivot byl svûtlo lidí.
5. A to svûtlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
6. Byl ãlovûk poslan˘ od Boha, jemuÏ jméno bylo Jan.
7. Ten pfii‰el na svûdectví, aby svûdãil o tom svûtle, aby
v‰ickni uvûfiili skrze nûho.
8. Nebyl on to svûtlo, ale pfii‰el, aby svûdectví vydával
o tom svûtle.
9. TentoÈ byl to pravé svûtlo, kteréÏ osvûcuje kaÏdého
ãlovûka pfiicházejícího na svût.
10. Na svûtû byl, a svût skrze nûho uãinûn jest, ale svût
ho nepoznal.
11. Do svého vlastního pfii‰el, ale vlastní jeho nepfiijali
ho.
12. KtefiíÏ pak koli pfiijali jej, dal jim moc syny BoÏími
b˘ti, tûm, ktefiíÏ vûfií ve jméno jeho,
13. KtefiíÏ ne ze krví, ani z vÛle tûla, ani z vÛle muÏe, ale
z Boha zplozeni jsou.
14. A Slovo to tûlo uãinûno jest, a pfieb˘valo mezi námi,
(a vidûli jsme slávu jeho, slávu jakoÏto jednorozeného
od Otce), plné milosti a pravdy.

Jan 1, 1-14
***

KdyÏ jsem letûl naposledy z Evropy do Kanady, tak se letadlo
na amsterodamském leti‰ti Schiphol nemohlo odlepit od
leti‰tní plochy. Nejprve chybûl nûjak˘ pasaÏér. Pak vyndávali
z letadla zavazadlo neletiv‰ího pasaÏéra. KdyÏ v‰e bylo
pfiipraveno ke startu, dvakrát poãítaã vypnul motory. Pfii
tfietím pokusu o start si pilot oddechl: „So far, so good!“ -
„Doposud dobré!“ Byl to jak˘si humor, kter˘ uklidÀuje nejen
posádku, ale hlavnû cestující. Nakonec jsme pozdû veãer
odstartovali a letûli jsme celou cestu z Amsterodamu do
Toronta za tmy, coÏ se málokdy stane. Vût‰inou se létá z
Evropy do Ameriky ve dne a opaãn˘m smûrem v noci. Byla
to neobvyklá zku‰enost, vidût mûsíc v okénku stále v jednom
bodû a pozorovat, jak se odráÏí dole v oceánu. âlovûk není na
to ani pfiipraven a neví, jak se má chovat. Má b˘t vzhÛru anebo
má spát? KdyÏ má rozsvíceno, ru‰í ostatní pasaÏéry; kdyÏ ale
bude spát, pfiijede do veãerního mûsta ponûkud rozespal˘... V
Torontu byla z toho zmatku unavená i profesionální  posádka.
Leti‰tû bylo skoro prázdné. I kdyÏ se nejednalo o nijak
dramatickou událost, byli i celníci mírní, leti‰tní hala byla
prázdná, a odpovûì vût‰iny znám˘ch: „Hlavnû, Ïe v‰e dobfie
dopadlo!“
Na ‰tûstí jsem mûl s sebou knihu Bene‰-Vaìura Pradûjiny,
kterou jsem koupil v Kalichu pro Edmunda Bauera. A tam se
pojednává o vzniku svûta. Autofii se pfiiklánûjí k tomu pochopit
zvûst vzniku svûta v dobovém kontextu. Autor první knihy
MojÏí‰ovi nemá na mysli ãasovou posloupnost, ale dÛleÏitost
tohoto aktu. Místo slovo „na poãátku“ navrhují autofii knihy
pouÏívat jiÏ zmínûné slovo „hlavnû“.
„Hlavnû stvofiil BÛh nebe a zemi!“
A pak nastává vyjmenovávání jednotliv˘ch fází a co je na této
zemi dÛleÏité. A ta dÛleÏitost se s pfiib˘vajícím ãasem zvy‰uje,
stává se to „hlavnûj‰í“ - dÛleÏitûj‰í. Zajímavé je rovnûÏ
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Sandro Botticelli: Madona

Veselé Vánoce
a v‰e dobré v roce 2011
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