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V tomto vydání naleznete:
Česká vánoční mše
Euroskepticismus - článek Richarda Sequence
Humor
Česká mše vánoční
Nenechte si ujít. Tuto sobotu, 20. prosince v kostele sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchley Street,
Ottawa. Všichni jsou srdečně zváni na svatou mši při které se budou zpívat koledy. Mše bude
sloužena panem farářem Liborem Švorčíkem z kostela sv. Václava v Torontu.
Veselé Vánoce
Vánoce jsou tady! A s nimi i konec roku a začátek nového. Za ČSSK Ottawa a redakci Zpravodaje
bych vám všem rád popřál krásne Vánoce a šťastný nový rok.
Láďa Kubát
Vánoce
jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista, narozeného v Betlémě. Přesné datum
nám není známo. Křesťanská tradice je zde pro připomenutí této události, narození Spasitele,
nikoli pro oslavu data samotného. Marek a Jan jej ve svém evangeliu neuvádějí, avšak zdůrazňují
duchovní příbuznost s Janem Baptistou, důležitou osobností Nového Zákona předpovídající příchod
Spasitele. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí
již z předkřesťanských dob a souvisí s oslovou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V
současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí. Přípravu na samotné Vánoce
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představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První adventní neděle (připadající na neděli
mezi 27. listopadem a 3. prosincem) označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní neděle
bývají někdy označovány postupně jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení
nemají s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerční význam, spojený s
předvánočními nákupy dárků. Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany,
kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času s v rodinném kruhu. V Čechách je zřejmě
nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromu či stromku, který se zdobí vánočními
ozdobami, a pod který se v rodinách kladou dárky. Vánoční stromek se však v našich zemích
všeobecně ujal až po první světové válce. Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli
betlém: v Čechách se tento zvyk objevuje roku 1560. Charakter Vánoc do značné míry ovlivňují
také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá. Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z
obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve velké části českých domácností dodržována.
Ježíšek
Ježíšek je nadpřirozená bytost, která podle tradice o Vánocích, na Štědrý večer, rozdává dárky pod
vánoční stromek. České Němce žijící v Sudetech obdarovával Kristkind (či jinak Kris Kringle nebo
Kristkindl). V jiných zemích zastává podobnou úlohu např. Santa Claus, Děda Mráz, Joulupukki (ve
Finsku), Jultomten (ve Švédsku) nebo Père Noël. Tradice Ježíška je velmi silná a zatím odolává
všem cizím vlivům. V 50. letech 20. století se komunistická propaganda neúspěšně pokusila
Ježíška nahradit ruským Dědou Mrázem (Mrazík) s původně bílým ale později také červeným
kabátem a čepicí a bílým plnovousem. V současnosti Ježíšek zatím úspěšně odolává Santa
Clausovi, který je symbolem Vánoc především v USA. Protože postava Santa Clause je úspěšným
reklamním prostředkem, snadno se šíří i do dalších zemí, kde nezřídka poráží místní tradice.
Euroskepticismus – dovršení národního obrození?
Aneb „co je český, to je hezký“ a nikdy nic jiného?
Z čeho pramení u nás tolik zakořeněný euroskepticismus? Mluvíme tady o skepsi k Evropské unii
nebo o naší, české, skepsi vůči čemukoli cizímu? Nesouvisí naše euroskepse s něčím skrytým a
naprosto odlišným? Například s mocí, touhou po moci, nevděčností, provincionalismem, se
zahleděností na náš dvoreček a na naše bábovičky!
Řekl bych, že právě tohle je náš problém. Výkřiky politiků o ztrátě suverenity jsou jen frázemi pro
voliče, kteří na ně velmi dobře a ochotně slyší. Troufám si dokonce tvrdit, že náš euroskepticismus
je finální etapou českého národního osvobození. Že nevěříte? Historie se vrací jako bumerang a
v nás dodnes přežívají bolístka minulosti – tu nás neuznali stejně jako Maďary, státem jsme stali
jen díky blahosklonnému postoji Američanů a naši první republiku jsme si, jak trefně podotkl Karel
Čapek, propachtovali. A tak mohu pokračovat dál a dál.
Teprve po roce 1989 došlo de facto k osvobození nejen tomu jazykovému, ale hlavně politickému.
A to by mělo nyní skončit? Ti, kteří dnes, po všech historických peripetiích, drží ve svých rukou
moc, se jen těžko smiřují s tím, že by byť jen část jimi vysněné moci měla být delegována na
nějaký vyšší celek, někam do Bruselu. Jak jinak si vysvětlit, že v EU vidíme jen samé nevýhody a
žádné výhody? Jak jinak si vysvětlit, že ostatní země, jejich obyvatelé, nejsou tak euroskeptičtí a
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v samotném členství spatřují výhody a možnosti, jak se prosadit a jak získat na síle?
Osobně to přičítám právě výše zmiňované zahleděnosti na náš píseček. Obyčejný provincialismus,
doma světáci a generálové, venku nedochůdčata, která se neumí poprat za národní zájmy. V
Evropě bychom museli vystupovat sebevědomě, s nadhledem, museli bychom tvrdě vyjednávat,
abychom něco získali. Byl by to úspěch všech, žádné prvenství, bušení do prsou a slova chvály.
To jsou skutečné příčiny a důvody našeho euroskepticismu. Je málo těch, kteří chápou nutnost
vylézt z ulity a otevřít se, abychom přežili nejen časy dobré, ale přečkali hlavně časy zlé, které
přijdou. Současná ekonomická krize je toho důkazem a přibývají další a další problémy, které
nelze řešit jednotlivě a odděleně. Za všechny jmenujme zahraniční, bezpečnostní, energetickou
nebo imigrační politiku, stejně jako vztahy s Ruskem. Pochopíme někdy, že bez Evropy jednoduše
být nemůžeme, že sami v globalizovaném světě nic nezmůžeme?
Richard Sequens

Petr J.Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na adresu
ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK používal v
centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám elektronicky?
Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho předchozí vydání,
se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se rozhodnete zaslat Zpravodaji
nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu
Gregorovou na číslo 613-254-9250.
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Používáte Internet Explorer
Mějte se na pozoru. Firma Microsoft v úterý přiznala, že internetový prohlížeč Explorer má vážnou
bezpečnostní chybu. Microsoft doporučila, aby si lidé změnili stav zabezpečení na "vysoké". Já
bych vám doporučil změnit prohlížeč. Sám používám již několik let Firefox a jsem s ním velice
spokojen. Odborníci na chybu upozorňovali už minulý týden, Microsoft ale odmítl její rozsah
přiznat, podle něj šlo jen a malý nedostatek. Chybu obsahuje většina aktuálních verzí Exploreru,
především pak verze 7.0. Stačí, aby se člověk dostal na internetovou stránku, která chybu
zneužívá, a virus umožní přečíst veškeré operace, které člověk na počítači dělá. Včetně zadávání
hesel a bezpečnostních kódů, například při internetovém bankovnictví.
Láďa Kubát
Humor
Potká pan Novák manžele Novotných. "Co jste v poslední době dělali, že jsme vás tak dlouho
neviděli?"
"Byli jsme na Štrbským plese".
"To my chodíme jen na hasičskej, viď, mámo".
Letadlem letí: Indian, Kovboj a Čech. A najednou vystrčí indian ruku z letadla a řekne:"Teď sme
nad mojí zemí!". Ostatní na to:"Jaks to poznal?"
"Proletěl mi rukou šíp!"
Po nějaké době vystrčí ruku z letadla kovboj a řekne:"Teď sme nad mojí zemí!"
Ostatní:"Jaks to poznal?"
"Proletěla mi rukou kulka!"
Zase po nějaké době vystrčí ruku z letadla Čech a říká:"Teď sme nad mojí zemí!" Indian a kovboj
se diví a říkají:"Jaks to poznal??"
Čech odpovídá:"Ukradli mi hodinky!!"
Mojžíš bere hůl na dlouhý odpal, odpálí, míček letí, letí, už už padá do vody, když tu se voda
rozestoupí, míček se odraží ode dna a dopadne na green. Mojžíš ho dojde a doťukne do jamky. Na
řadě je Ježíš. Odpálí, míček padá do vody, ale nepotopí se. Ježíš přejde po hladině až k němu,
odpálí a míček padá do jamky. Hraje pán v kostkovaném saku. Odpálí, míček letí, padá do vody. V
tom ho zachytí ryba do tlamy. Než se stačí ponořit, uloví rybu dravý pták a leti s ní i s míčkem
pryč. Ozve se výstřel - myslivec střílí po ptákovi. Netrefí, ale pták se lekne, pustí rybu, ryba pustí
míček a ten spadne do jamky. Ježíš se v tu chvíli podívá na nebe a zvolá: " Hele tati, tak přišli
jsme si zahrát golf nebo machrovat?"
Fresh Turkey
Speciální nabídka z
Bank Street Sausage
and Deli
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Smoked Turkey

Leg of ham

$6.99/Kg

$9.99/ Kg

7.99 /Kg

Grain Fed

Grain Fed

Leg of lamb

$7.99/Kg

$11.99 / Kg

$19.99 / Kg
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