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Vážení občané!

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v příštím roce. 
Sdělovací prostředky jsou plné katastrofických scénářů, a tak nám všem přeji, aby se nevyplnily a 
aby ten následující rok byl rokem klidu a míru!

                                                           Jaroslav Vlasák

 

Společenská kronika   
V měsíci prosinci významné životní jubileum oslavují:
                                                                          paní Vlasta Kredbová  – 77 let
                                                                          paní Věra Krausová – 83 let
                                                                          paní Eva Krejčí – 60 let
                                                                          paní Uta Karfíková – 76 let
                                                                          paní Věra Peterková – 76 let
                                                                                 

                                                           Blahopřejeme!

                                       

 

Nepřehlédněte.
 V pátek 4. prosince 2015 měli děti možnost poslat balónek se svým přáníčkem Ježíškovi.

Přesně  v 15.15  bylo  přes  40  fialových  balónků  na  pokyn  z rádia  vypuštěno.  Akci
zorganizovala paní Lucie Brabcová za pomoci pana Petra Groha. Děkujeme.

 V sobotu 5.12.2015 se zájemci účastnili již tradičního výletu na adventní trhy do Německa –
tentokrát do města Freiberg.

 Mikulášská nadílka se uskutečnila v neděli 6.12.2015 v odpoledních hodinách. Nejprve děti
tancovaly  na  „čertí  diskotéce“,  mohly  si  prohlédnout  skutečné  peklo  a  potom  už  přišel
Mikuláš, který za básničky či písničky rozdal sladkosti. Děkujeme omladině za pomoc (Petr
Kelich, Lukáš Dvořák, Dan Hodek, Karolína Fröhlichová, Anna Baumruková)!

 Poslední leč Mysliveckého sdružení Žejdlička se uskutečnila v sobotu 12.12.2015 na sále
KD Koštice. Všechny asi nejvíce zajímala tombola – a že byla letos opravdu bohatá J!

 Sběrný dvůr bude otevřen 2. ledna 2016 v době 8.30 – 11.30 hod.
 

Advent v     našich obcích

V sobotu 28. 11. 2015 sehrály děti za studeného počasí živý betlém při rozsvícení vánočního 
stromu postupně v Želevicích, Vojnicích a Vojničkách. V Želevicích dokonce dostaly po ohňostroji 
sladkou nadílku J! Hlavní program se ale odehrál až první adventní neděli – 29. listopadu. Na 
sále předvedly děti pro návštěvníky plnou verzi příběhu o narození Ježíška, potom si všichni 
prohlédli malou výstavu andělů, mechanický betlém pana Jaroše, vyráběli vánoční ozdoby, zdobili 
perníčky. No a v podvečer došlo k rozsvícení vánočního stromu také v Košticích.

    Celé odpoledne bylo moc příjemné, při malém občerstvení si návštěvníci mohli v klidu popovídat
a naladit se do adventního času.



     Chceme moc poděkovat dětem, které nacvičily divadelní představení plné koled. Věnovaly 
tomu spoustu času a energie a získaly tak další hereckou zkušenost. Poděkování patří ale také 
rodičům, kteří se s dětmi učili roli, opakovali slova koled a pravidelně s dětmi chodily na zkoušky. 
Bez jejich pomoci by zejména ty menší děti divadlo hrát nemohly. Moc děkujeme! (Jen pro 
zajímavost, na představení se podílelo 18 dětí ve věku 2,5 let – 14 let).

 

 

Vánoce

       Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, která 
jim předchází a slouží jako příprava na slavnost. Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) 
k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. První záznamy oslav Vánoc pocházejí 
ze 4.     století z Říma.

      V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc 
na Štědrý den, 24.     prosince, kdy je předvečer vánoční slavnosti. K Vánocům se pojí množství 
lidových tradic, k nimž se řadí stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české tradice 
nosí Ježíšek, či vánoční cukroví.

      Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky pokoje, rodiny
a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své náboženské přesvědčení.

       Vánoce jsou slaveny v mnoha zemích různým způsobem, stejně jako je to u mnoha 
křesťanských tradic. Tato pestrost vánočních zvyků odráží místní tradice a často začleňuje 
pohanské zvyky.

Vánoční stromek

Vánoční strom je někým považován za křesťany převzatou pohanskou tradici, pocházející z rituálu
zimního slunovratu, jenž zahrnoval použití stálezelených větví, s ohledem na pohanské uctívání 
stromu. Podle životopisů z 8. století svatý Bonifác, misionář v Německu, ukázal na jedli se slovy, 
že je nejvhodnější objekt uctívání, protože ukazuje na nebe a má trojúhelníkový tvar, který, jak 
řekl, je symbolem Nejsvětější Trojice. Moderní tradice vánočního stromu podle dostupných zdrojů 
pochází z Německa 18. století, ačkoliv mnozí tvrdí, že Martin Luther založil tuto tradici již 
v 16. století.

Betlém

Betlémy byly vytvářeny v Římě od 10. století. Byly propagovány svatým Františkem z     Asissi od 
roku 1223, a rychle se šířily po celé Evropě. Typy dekorací vyvinuté v rámci křesťanské symboliky 
se podle místních tradic a zdrojů mohou lišit. První komerčně vyráběné dekorace tohoto typu se 
objevily v Německu v roce 1860. Byly inspirovány papírovými řetězy tvořenými dětmi. Domácí 
Betlémy jsou považovány za cenné rodinné dědictví.

Betlémská hvězda

Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se ustálil i zvyk vyobrazení hvězdy, 
obvykle komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou rodinou.

Adventní věnec

Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů
adventu. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi. Každou 
adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a 
trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky 
rozmístěné.

Adventní kalendář

Je součástí výzdoby zejména v domácnostech s dětmi. Kalendář slouží k odpočítávání 
dnů adventu ke Štědrému dnu. Je obvykle zhotovován s čísly označujícími dny do Vánoc, pod 
kterými se skrývají sladkosti.

Kostýmy

Vánoční oděvy a kostýmy byly dány daným svátkem a úlohou. Během svátků jsou například 
měněna mešní roucha v katolickém kostele, adventní fialové za bílé nebo zlaté na Štědrý den. 
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Postava svatého Mikuláše má připomínat světce, vysokého katolického církevního hodnostáře, 
který rozdává nezletilým dětem dárky. Typickým znakem jsou bílé vlnité vlasy, delší bílý plnovous 
a huňaté bílé obočí. Čert symbolizuje postavu z podzemí plného kouře a plamenů, pekla, je mu 
přisuzována impulsivní agresivita, je temnou postavou.Andělé symbolizují nevinnost, jsou 
nebeské bytosti. Andělé bývají zpodobněni jako postavy v bílých rozvolněných šatech, obvykle 
s dlouhými vlasy, hvězdami. Vhodné jsou zlaté paruky nebo blond vlasy.

Svatá Lucie bývali mladíci převlečení za dívky, oblečení v bílém splývavém kostýmu s maskou a 
nosem.

Ježíšek je neviditelná bytost a nebývá proto nikdy zpodobňován lidmi.

Tři králové jsou zpodobňováni jako postavy s korunami a dary a někdy také s hvězdou na tyči. 
Jeden ze tří králů může mít obličej symbolicky nebo věrohodně nabarven tmavou nebo černou 
barvou.
 

Přehled nejbližších akcí:

Neděle 20. prosince 2015    Rybova vánoční mše    18.00               kostel Libochovice

Čtvrtek 24. prosince   Večerní zpívání v kostele v Košticích   22 hod

Čtvrtek 24. prosince   Noční setkání v kapli ve Vojnicích       22.30

Čtvrtek 31. prosince   Silvestrovský fotbálek          čas bude upřesněn                  fotbalové 
hřiště   Koštice

Čtvrtek 31. prosince   Silvestrovský ohňostroj         19.00              budova OÚ Koštice

Pátek 1. ledna             novoroční procházka             15.00               budova OÚ Koštice

Sobota 16. ledna 2016           Ples SDH Koštice      20.00               sál KD Koštice
 

Kontakty: ou-kostice@obeckostice.cz, tel.: 415 693 541, www.mesta.obce.cz/kostice
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