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Vánoční radost 
 

     Vánoce máme každý většinou 
spojené s nějakými krásnými zážitky 
z dětství. Jako bychom na Vánoce 
omládli. Vzpomínáme, nestydíme se 
být dojatí, jsme ochotni si třeba 
i chvíli hrát a smát se. Dáváme 
a dostáváme dárky, jen tak pro 
radost. Zažíváme štědrost 
a velkorysost. Dokonce přestáváme 
o Vánocích na chvíli spěchat 
a snažíme se být se svými blízkými 
a neřešit s nimi problémy, ale 
vytvořit si klidnou pohodu. 
Uvědomujeme si, jak je pro nás 
důležitá rodina a domov. Nacházíme 
zde všem lidem srozumitelný 
symbol narození dítěte. Tedy nový 
počátek, novou naději, příslib 

budoucnosti. To vše jsou myslím věci, které pociťuje člověk o Vánocích, ať už je 
křesťan či nikoliv. Jsou to věci, po nichž většinou vědomě či nevědomky, toužíme.  
     Myslím si, že nenajdeme jiné svátky, které by tak dokonale spojovaly lidi 
nejrůznějších názorů a přesvědčení. Skoro každý cítí, že o Vánocích může zažít 
něco vzácného, nevšedního, krásného. Při oslavách Vánoc jsou naplněny všechny 
smysly něčím příjemným: slyšíme nádhernou hudbu, cítíme vůni jehličí a kadidla, 
pochutnáváme si na dobrém jídle a pití, navštěvujeme nazdobené zářící kostely 
s jesličkami. Všechno všední jakoby ustupovalo do pozadí a my nahlíželi 

Po  18. 12.   P  Za † příbuzné 
 

Po  25. 12.   P Za farnosti 
Večerní mše není. 

Út  19. 12.   K Na poděkování Út  26. 12.   P    Za † členy rodiny 
Černých, Prokopů  
a Kučerů 

St  20. 12.    P Za větší víru v rodině 
 

St  27. 12.   P Za uzdravení dcery 

Čt  21. 12.   K    

 

Za † sestru Marii Vojtěchu 
Pšeničkovou 
 

Čt  28. 12.   K 
  

Za uzdravení dcery 

Pá  22. 12.   P 6.30  Za † Jiřinu Sejrkovou 
Večerní mše není. 

Pá  29. 12.   P Za † z rodiny 
Vorhemusovy, 
Prokůpkovy, Novotných 
a za Helenku Michalovou 

So  23. 12.   P Za † Reného Tučka a 
Václava Brázdu 

So  30. 12.  P Za uzdravení dcery 
 

Ne  24. 12. 
 
4. NEDĚLE 
ADVENTNÍ – 
ŠTĚDRÝ DEN 

P: 15.30 Na dobrý úmysl 
P: 22.00 Za farnosti 

Ne  31. 12. 
 
SVÁTEK SV. 
RODINY 

P: 9.30 Za uzdravení 
dcery 
P: 17.00 Za farnosti  
 

  



z mrazivého a temného světa pootevřenou škvírkou brány do zářícího nebe. 
Můžeme zde vytušit, že svět netvoří jen čísla, peníze, trh a konkurence, ale 
i přátelství, důvěra, krása a víra. Člověk se o hodně připravuje, když tomu věří jen 
o jednom večeru v roce a v dalších dnech na to zapomíná.  
     Pro nás křesťany jsou pak Vánoce především oslavou Boží štědrosti, 
poděkováním za vše, co nám Bůh dal. Věříme, že dokonce sestoupil z nebe mezi 
nás, narodil se o první vánoční noci jako chudé dítě v Betlémě, aby nám pomohl 
zvládnout vše, co nás trápí a tíží a dostat se k Bohu do úžasné radosti v nebi. 
Oslavujeme, že nejsme na světě sami a máme připraven trvalý domov u Boha. 
On nám stále podává z nebe ruku a touží, abychom se jí chytili a nechali se jí vést. 
     Chtěl bych všem farníkům i čtenářům zpravodaje poděkovat za přízeň v právě 
končícím roce a zároveň popřát, aby si Vánoce opravdu vychutnali, nenechali si je 
ničím a nikým zkazit, sloužilo jim zdraví a nebáli se budoucnosti. Pokud se 
o Vánocích zamyslíme nad tím, kdo se to tenkrát narodil a proč to i po dvou 
tisíciletích přináší tolik krásy a radosti, můžeme se v klidu vydat i do Nového roku 
A.D. 2018.   

P. Ivo Prokop  

 
 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení B, třetí a čtvrtý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   17. 12. – 3. neděle adventní, zvaná podle vstupní antifony mše sv. 

„Gaudete – Radujte se“. Užívá se růžových liturgických rouch. 
Čtvrtek  21. 12.  – připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 
Pátek  22. 12. – svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály 
Sobota 23. 12.   – památka sv. Jana Kentského, kněze 
 
Neděle 24. 12. – 4. neděle adventní – Štědrý den (vigilie slavnosti 

Narození Páně) 
Pondělí  25. 12.  – slavnost Narození Páně 
Úterý 26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Středa 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
Čtvrtek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Pátek 29. 12. – připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka  
 
Neděle                31. 12. – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



českobratrských a utrakvistických zpěvnících 16. století, v katolickém kancionálu 
Jana Rozenpluta z roku 1601 i v pobělohorských katolických kancionálech. To je 
důležité, protože Michna by nemohl po Bílé Hoře použít ve své skladbě 
nekatolickou píseň. Michna si původní melodii písně trochu poupravil a místo čisté 
kvarty použil k ozvláštnění a navození atmosféry vánoční doby zvýšenou (lydickou) 
kvartu, která je tak typická pro vánoční píseň "Narodil se Kristus Pán". 
 
V pondělí 1. 1. 2018 zazpívá chrámový sbor Antifony od JUDr. Karla Bajera 
ke Slavnosti Matky Boží Panny Marie. 
 
V neděli 7. 8. 2018 o Slavnosti Zjevení Páně zazpívá chrámový sbor od Františka X. 
Brixiho motteto Reges de Saba a od Josepha L. Eyblera Zpěv ke Slavnosti Zjevení 
Páně. 
 
Jedním z náročných a zodpovědných úkolů sbormistra je i plánování repertoáru 
sboru. Sbormistr při plánování prožívá okamžiky euforie z krásy mnoha 
nádherných a náročných skladeb, které předběžně prostuduje, zároveň však 
prožívá i okamžiky zoufalství, kdy ví, že musí nakonec učinit to definitivní 
rozhodnutí a ze všech možností vybrat tu jednu jedinou. A když padne definitivní 
rozhodnutí, je na čase přidržet se benediktinského hesla "ora et labora", tedy 
vytrvale pracovat se sboristy na nácviku vybrané mše a modlit se za zdárné 
dokončení několikaměsíčního nácviku. Když jsem letos na přelomu srpna a září 
zvažoval, že bychom připravovali na Vánoce Michnovu mši "Již Slunce z Hvězdy 
vyšlo" a vzal jsem do ruky partituru této mše, úplně jsem se zarazil. Na partituře 
jsem měl poznámku, že tuto mši jsme s chrámovým sborem zpívali právě před 
deseti lety, tedy v roce 2007. Člověk se neubrání vzpomínkám. Mnoho věcí se 
za uplynulé desetiletí v mém osobním životě změnilo, a mnoho se naštěstí 
nezměnilo a zůstalo pevnou součástí mého života. 
 
Adam Michna ve své vánoční písni Pozdravení Děťátka Ježíše zpívá nesmírně 
hluboký text: "Ach, kdož tě tak snížil, jenž v nebi kraluješ, kdo tě tak obtížil, jenž 
v světě panuješ: láska tě snížila, láska obtížila, proč nás tak miluješ, proč se tak 
snižuješ?" Boží lásku k nám naším lidským rozumem jen těžko můžeme obsáhnout 
a plně pochopit.  
 
Milí bratři a sestry v Kristu, přeji Vám z celého srdce, co nejkrásnější 
a nejradostnější prožití svátků narození našeho Pána Ježíše Krista. V Ježíši Kristu 
nám na svět přišla Láska, která nás opravdově miluje. Radujme se, veselme se. 
Máme proč. 

Tomáš Petrů, sbormistr Chrámového sboru Adama Michny 

Zprávy a oznámení: 
Poděkování 
Na začátku adventu jsme společně ve farnosti oslavili svátek sv. Mikuláše, tak, aby 
potěšil nejenom děti, ale i dospělé. Za velkou pomoc všem dobrovolníkům 
upřímně děkujeme.  

 
Zpovídání 
V posledním předvánočním týdnu se budeme snažit zpovídat přibližně hodinu 
před každou večerní mší sv. a podle možností i v průběhu mše a na požádání 
i po jejím skončení. Na Štědrý den a na Boží Hod vánoční se zpovídat z časových 
důvodů nebude. 

 
Návštěvy nemocných 
V posledním předvánočním týdnu také rádi navštívíme se svatým přijímáním starší 
a nemocné farníky, kteří nemají možnost dostat se do kostela. Pokud tedy máte 
sami zájem o návštěvu kněze či víte o někom, kdo by tuto návštěvu uvítal, obraťte 
se na duchovní správu a domluvíme si termín.   

 
Setkání františkánů 
V úterý 19. prosince se na proboštství od 15.30 hod. koná setkání františkánského 
sekulárního řádu. Také mši sv. v klášterním kostele bude od 18.00 hod. sloužit 
františkánský kněz otec Eliáš.  

 
Rorátní mše 
Poslední „rorátní“ mše sv. bude sloužena v pátek 22. prosince od 6.30 hod. 
Večerní mše sv. nebude. 

 
Zdobení vánočních stromků 
Zdobení vánočních stromků v proboštském kostele proběhne v pátek 22. prosince  
od 14.00 hod. Všem ochotným dobrovolníkům za pomoc předem děkujeme.   
 
Bohoslužby o 4. adventní neděli 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce připadá Štědrý den na 4. adventní neděli, 
rozhodl diecézní biskup Mons. Kročil, aby se bohoslužby této neděle slavily již 
v předvečer, tedy v sobotu 23. prosince. V souladu s tím bude v Jindřichově Hradci 
sloužena mše ze 4. neděle adventní v sobotu 23. prosince od 17.00 hod. 
v proboštském kostele.  24. prosince pak budou slaveny bohoslužby z vigilie 
Narození Páně a účast na nich je splněním závazku účasti na nedělní mši sv. 

 



Betlémské světlo 
Světlo z Betlémské jeskyně Narození Páně k nám do Jindřichova Hradce připutuje 
v sobotu 23. prosince. V 17.00 hod. je skauti přinesou na Náměstí míru a poté je 
v průběhu mše sv. přivítáme i v proboštském kostele. Světlo zde bude k dispozici 
i na Štědrý den a na Boží Hod vánoční, abychom si je mohli odnést do svých 
domovů. 

 
Vánoční mše 
Na Štědrý den 24. prosince nebude ráno mše sv. Odpoledne bude první vánoční 
bohoslužba od 15.30 hod. v proboštském kostele. Tato mše je vhodná především 
pro rodiny s dětmi. Druhá mše „půlnoční“ pak bude od 22.00 hod. a bude ji sloužit 
pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Před touto mší svatou se 
budou od 21.30 hod. v kostele zpívat koledy. O slavnosti Narození Páně 25. 
prosince je mše od 9.30 hod., stejně jako o svátku sv. Štěpána 26. prosince. Po oba 
dny nebudou večerní bohoslužby. 
Upozornění: Na „půlnoční“ mši je i letos zajištěn zvláštní spoj MHD. Linka číslo 51 
pojede ve 21.25 z Bobelovky, přes Jitku, Vajgar a Hvězdárnu na Masarykovo 
náměstí, kam přijede ve 21.42 hod. Zpátky z bohoslužby se můžete po stejné trase 
svézt z Masarykova náměstí ve 23.32 hod. 

 
Obřad svěcení vína 
Na svátek sv. Jana Evangelisty ve středu 27. 12. žehná církev podle dávné tradice 
víno. Kdo by měl zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, může si jej 
přinést na mši sv. v 18.00 hod. a postavit na vyhrazené místo v proboštském 
kostele. Po mši požehnané víno čestně vrátíme  

 
Mše „na Silvestra“ a Nový rok 
Na poslední den roku 2017 letos připadá svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie 
a Josefa.  Tento svátek (při němž zveme manželské dvojice k obnově svatebních 
slibů) oslavíme při ranní mši sv. od 9.30 hod. v proboštském kostele. Za uplynulý 
rok pak poděkujeme a budeme si vyprošovat požehnání do roku nového při 
večerním mši svaté. Toto děkovné „Te Deum“ se bude konat v proboštském 
kostele od 17.00 hod. 
Na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše 
sv. v 9.30 hod. v proboštském kostele a večer v kostele klášterním od 18.00 hod. 
 

Pozvání na rodinný ples 
Spolek Hippolyt všechny srdečně zve na již tradiční rodinný ples. Ten proběhne 
v pátek 12. ledna 2018 od 19.00 hodin na Střelnici. A na co se můžete těšit? Nejen 
na výbornou rodinnou atmosféru, ale i na vystoupení dvou kapel, předtančení 

spadaly do vánoční doby, ale s vlastními vánocemi v podstatě nemají nic 
společného. Typickou vánoční tématiku má 10 písní s těmito názvy a (počtem 
slok): O Narození Pána Krista (5), Pozdravení Děťátka Ježíše (6), Nebeský slavíček, 
k chvále Boží sladce prospěvující divné Boží Narození (13), Jiná o Narození Pána 
Ježíše (11), Zvání k jesličkám Pána Krista (9), Opět jiná o Narození Pána Krista (7), 
Item jiná o Narození Pána Krista (8), K pacholátku Ježíši na den Narození Páně (10), 
O svatých Třech králích (11) a konečně Druhá o svatých Třech Králích (10). 

Bezesporu nejznámější Michnovou vánoční písní je ta, co se skrývá v „České 
mariánské muzice“ pod celkem nic neříkajícím názvem Vánoční noc, začínající 
slovy „Chtíc, aby spal“. Tato vánoční ukolébavka se od 17. století objevuje 
v katolických i některých evangelických kancionálech a v současné době 
i v nejrůznějších zpěvnících koled. Dá se říci, že zlidověla a pro mnohé je už pouze 
anonymní lidovou vánoční skladbou. 

Závěrem je možno konstatovat, že jindřichohradecký rodák Adam Václav Michna 
z Otradovic, jehož dílo bylo již za jeho života obdivováno, milováno a rozšiřováno, 
je dodnes typickým představitelem české vánoční hudební poezie. 

 

Díky Vám, pane Adame Michno z Otradovic Jindřichohradecký (jak jste 
se mnohokrát podepsal) za to, že dodnes Vaše líbezná hudba nám zkrášluje 
vánoční období a Vaše texty písní pomáhají osvětlovat ten pravý a původní obsah 
Vánoc! 

         Karel Bajer 

 
Chrámová hudba o Vánocích 

 
V neděli 24. 12. a v pondělí 25. 1.2. doprovodí Chrámový sbor Adama Michny 
společně s chrámovým orchestrem slavnostní mše svaté skladbami od autora, 
k jehož jménu se ve svém názvu hrdě hlásí, Adama Václava Michny z Otradovic. 
V částech mešního propria zazní ze sbírky Česká mariánská muzika písně Vánoční 
noc a Vánoční magnét a střelec; a ze sbírky Svatoroční muzika písně Pozdravení 
Děťátka Ježíše a Jiná o Narození Pána Ježíše. V částech mešního ordinária bude 
ze sbírky Sacra et litaniae z roku 1654 od Adama Michny provedena druhá mše 
s podtitulem "Již Slunce z Hvězdy vyšlo". Tento podtitul odpovídá prvním slovům 
vánoční písně, jejíž úvodní motiv Michna ve mši několikrát použil. S českým 
textem Již slunce z hvězdy vyšlo, se nápěv písně objevuje již v Sedlčanském 
kancionálu kolem r. 1500 a se stejnou melodií se tato píseň vyskytuje ve všech 



samozřejmě vyžadovalo i více vánočních písní a nutilo jejich skladatele, což byli 
většinou varhaníci, k větší aktivitě. 

Do dnešní doby zachovanou a známou Michnovu tvorbu můžeme rozdělit na dvě 
základní, ale zcela odlišné části, totiž latinskou a českou. Ani se nechce věřit tomu, 
že autorem hudby obou částí, která se od sebe tak výrazně liší, je jeden a tentýž 
člověk. Zatímco v latinské části zhudebnil Michna oficiální latinské texty katolické 
církve, jako např. mešní ordinarium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 
Agnus Dei), nešpory, některé žalmy, litanie a podobně, část českou tvoří tři sbírky 
písní, kde Michna je autorem jak melodie (hudební skladatel), tak i textu (básník). 
Michnovo dílo s vánoční tématikou zasahuje do obou částí. 

V roce 1647 vyšel tiskem Michnův kancionál s názvem „Česká mariánská muzika“. 
Tím Michna pružně reagoval na specifické potřeby českých kostelních kůrů 
té doby. I když latina tehdy měla při bohoslužbách monopolní postavení, v českých 
zemích byl lid zvyklý zpívat v kostele také v národním jazyku a tak vzrostla potřeba 
nových písní. Za této situace přišly Michnovy písně velmi vhod a rychle se rozšířily, 
protože byly poměrně snadné a lid je rád zpíval. V „České mariánské muzice“ je 
celkem 64 písní, z toho 7 písní vánočních s těmito názvy a (počtem slok): Vánoční 
rosička (12), Vánoční noc (6), Vánoční magnét a střelec (7), Vánoční roztomilost 
(14), Vánoční kolíbka a kolíbání (6), Vánoční vinšovaná pošta (6), a Vánoční 
hospoda (8). 

V roce 1654 vyšla tiskem sbírka „Sacra et litaniae“, obsahující kromě jiného také 
jedinou Michnovu latinskou vánoční mši s poetickým českým názvem „Již Slunce 
z Hvězdy vyšlo“. Na toto slovní spojení však Michna sám nepřišel. Odpovídá 
prvním slovům vánoční písně, jejíž počáteční melodii Michna ve své mši několikrát 
použil, jako např. hned v úvodu v prvních čtyřech taktech části Kyrie. Jedná se 
o píseň pocházející z doby před rokem 1500 (tehdy byla poprvé vytištěna), která se 
pak objevuje nejen v českobratrských a utrakvistických zpěvnících, ale objevuje se 
i v kancionálech katolických. Tato okolnost je důležitá, protože katolík Michna by 
jinak nemohl v pobělohorské době použít ve své skladbě nekatolickou píseň - 
tehdy se o nějakém ekumenismu nikomu ani nezdálo. Melodický postup 
na začátku písně „Již Slunce z Hvězdy vyšlo“, kde Sluncem je myšlen narozený Ježíš 
a Hvězdou jeho matka Panna Maria, silně připomíná jinou oblíbenou českou 
vánoční píseň s názvem „Narodil se Kristus Pán“. A právě mši „Již Slunce z Hvězdy 
vyšlo“ letos uslyšíme v podání našeho chrámového sboru Adama Michny. 

V roce 1661 vyšel tiskem další Michnův kancionál s názvem „Svatoroční muzika“. 
Obsahuje celkem 118 písní k jednotlivým částem církevního roku. Pro tehdejší 
liturgickou dobu vánoční je jich 15, ale také včetně písně ke sv. Štěpánu, sv. Janu 
Evangelistovi, Na nové léto (1. 1.), Jména Ježíš či svátku Hromnic. Tyto svátky 

baletek že ZUŠ, soutěž o věcné ceny, moderátory Vítka Zemana a Veroniku 
Batelkovou a hlavně na hlavní atrakci "Dog dancing".  
Předprodej vstupenek Obchod Prádlo Slavíkovi i na mobilu 607 785 820. Cena 
vstupenky 150 Kč. Děti do 15 let zdarma a dětská místenka 50 Kč. Vstup na balkón 
rovněž 50 Kč. Veškeré informace jsou na plakátech. Vstupenky na ples můžete 
použít i jako vhodný vánoční dárek! 

 
Přímé přenosy mší svatých 
Pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohou osobně účastnit mší svatých a také 

pro ty, kterým by chyběla v neděli 24.12.2017 dopolední mše svatá v proboštském 

chrámu, doporučujeme vyslechnout v radiu a televizi přímé přenosy mší svatých 

a tak se na dálku připojit ke společenství věřících slavících Eucharistii a duchovně 

prožít mši svatou. 

 

24.12. 4. neděle adventní   9.00 hod. Rádio Proglas 

         9.00 hod. ČR 3 Vltava 

     10.00 hod. Televize Noe 

24.12. mše svaté v noci vánoční   21.30  hod. Televize Noe (Vatikán) 

          24.00 hod. ČT 2 

25.12. Boží hod vánoční         9.00 hod. Radio Proglas 

     10.00 hod. Televize Noe 

11.55 hod. ČT 2  papežské požehnání  

Urbi et Orbi a totéž na 

Televizi Noe 

26.12. svátek sv. Štěpána      9.00 hod. Rádio Proglas 

     10.00 hod. Televize Noe           

31.12.   neděle – Svaté Rodiny    9.00 hod. Rádio Proglas 

       10.30 hod. Televize Noe 

1.1. 2018  Matky Boží P. Marie     0.00 hod. Rádio Proglas 

      9.00 hod. Rádio Proglas 

     10.00 hod. Televize Noe 

        18.00 hod. ČR 2 – novoroční  

ekumenická bohoslužba (není náhradou za 

mši svatou) 

 
 
 



Výzva: Sháníme dobrovolníky  
pro Tříkrálovou sbírku 2018 

Tříkrálová sbírka proběhne v letošním roce od 1. do 14. ledna 2018. Farní charita 
Jindřichův Hradec plánuje realizovat tříkrálovou sbírku v termínu od 2. do 14. 1. 
2018.  
Sháníme dobrovolníky, kteří by pomohli: 

1) s kostýmy pro koledníky (především s jejich výrobou) 
2) s technickým zázemím pro koledníky (aby se měli během koledování kde 

ohřát, občerstvit apod.) 
 
3) s koledováním 

Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíškovi. Jedna z těchto osob je vedoucí skupinky, měla 
by být starší 15 let. Tato osoba je ve vztahu k Zákonu o veřejných sbírkách 
„osobou pověřenou konáním sbírky“. Vedoucí skupinky je vybaven plnou 
mocí (průkazkou) s pořadovým číslem, které by mělo odpovídat číslu 
uvedenému na zapečetěné pokladničce.  
 
V tuto chvíli sháníme především koledníky. 

 
Rozsah možného koledování Farní charity Jindřichův Hradec není pouze 
v Jindřichově Hradci, je i v přilehlých obcích, spadajících ve větší míře pod 
jindřichohradecký vikariát. Např. Deštná, Pluhův Žďár, Nová Včelnice, Lodhéřov, 
Kostelní Radouň, Jarošov nad Nežárkou, Kardašova Řečice, Roseč, Stráž nad 
Nežárkou, Horní Pěna, Číměř, Nová Bystřice, Staré město pod Landštejnem, 
Klášter, Hůrky, Člunek, Kunžak, Blažejov, Strmilov aj. 
V případě zájmu se hlaste na email: info.jhradec@dchcb.charita.cz nebo 
na karolina.pichova@dchcb.charita.cz. Případně volejte na telefonní čísla: 
731 604 554, 733 741 816, 730 540 628. 

 
  
  

Čím zkrášlil liturgickou dobu vánoční Adam Michna z Otradovic 

Jestliže nejvýznamnějšími svátky celého církevního roku jsou Velikonoce, tedy 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v mysli široké veřejnosti to jsou Vánoce, na které se 
těší a s radostí je prožívají především děti, ale jistě také i dospělí, pokud jsou 
k tomu řádně disponováni dobou adventní a nenechají se umořit současným 
konzumním způsobem života. Většinou pociťujeme, že ve vánoční době máme 

k sobě blíže a snažíme se zařadit mezi ty, pro které platí andělská vánoční zvěst: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. 

Každá doba, respektive činnost lidí v ní, se na slavení Vánoc nějakým způsobem 
„podepsala“. Vzpomínám-li např. na dobu tvrdé normalizace, kdy okolo poloviny 
70. let 20. století chtěl zdejší smíšený pěvecký sbor Smetana, pod vedením 
znovuobnovitele sborového zpěvu dospělých v J. Hradci, výborného hudebníka 
a absolventa brněnské varhanické školy pana Emila Snížka, uspořádat v sále 
na Střelnici (jiný sál pro koncerty tehdy nebyl) vánoční koncert a na jeho program 
zařadit Českou vánoční mši „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby, bylo mu to tehdejším 
zřizovatelem sboru a garantem kulturního dění v Jindřichově Hradci, Městským 
kulturním střediskem, zakázáno, s odůvodněním, že z ideologického hlediska je to 
nepřípustné, neboť náboženský text vánoční mše je neslučitelný s marxistickým 
materialistickým vědeckým světovým názorem, což platí i pro vánoční období. 
Že něco takového bylo možné, to si v současné době už nikdo ani nedovede 
představit. 

V 17. století, v době baroka, tomu bylo zcela jinak. Jednak bylo nemyslitelné, aby 
někdo byl vyložený ateista a jednak kostel kromě svých základních funkcí, pro 
které byl vystavěn, sloužil jako centrum téměř veškerého kulturního dění pro 
širokou veřejnost v obci, které bylo nutno konat v uzavřeném prostoru, tedy pod 
střechou. A protože průběh církevního roku, stejně jako střídání ročních období, 
výrazně zasahoval do života tehdejších lidí, bylo tomu přizpůsobeno i dění 
kulturní, mezi které patří i hudba. A to se plně projevovalo i v době vánoční. 

Ne jinak tomu bylo i u nás v Jindřichově Hradci, kde nejpozději v roce 1633 se stal 
varhaníkem a ředitelem kůru proboštského chrámu zdejší rodák Adam Václav 
Michna z Otradovic (narozen asi 1600 - zemřel 2. 11. 1676), který se zařadil nejen 
mezi vážené a zámožné měšťany, ale díky své funkci v kostele a za podpory 
zdejšího infulovaného probošta, a jistě také za vydatného přispění zdejších jezuitů, 
se stal předním tvůrcem hudební kultury města a to určitě i v době vánoční. Toto 
vše se plně odrazilo i v jeho díle, které se, bohužel, do dnešní doby kompletně 
nezachovalo, ale i to, co známe, svědčí o jeho neobyčejném talentu. 

Michna moc dobře věděl, že pravým obsahem vánočních svátků je oslava 
narození Ježíše Krista a oslava jeho příchodu, jako Syna Božího, na tento svět. 
V Michnově době slavila katolická církev dobu vánoční podstatně déle než nyní. 
Tehdy, stejně jako v současnosti, byl začátek Vánoc na Štědrý den večer. Ale 
zatímco nyní, kdy v roce 1969 vstoupila v platnost reforma církevního kalendáře, 
vyvolaná II. vatikánským koncilem a doba vánoční končí hned první nedělí, která 
následuje po 6. lednu, v Michnově době končila doba vánoční až 40. den po svátku 
Narození Páně (25. 12.), tedy 2. února, na svátek lidově zvaný Hromnice a toto  
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