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Listy z Kostelní BřízyVánoční Koncert
který se koná v neděli 11. prosince 2016 v 18 hodin

v  kostele sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze

účinkuje pěvecký sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce
pod vedením sbormistryně Jarmily Štruncové a Ivany Jurečkové

Host: Monika Cimprich, housle

Na programu:
České koledy a koledy evropských národů

Zveme na

Pořadatel: Nadace pro děti. Vstup volný.  Doporučujeme teplé oblečení.

A.V. Michna - Ó, vinšovaná hodino
P. Eben - Truvérská mše - 3 části
W.A. Mozart - Ave verum corpus

E.B. Hanify - Ave  Maria
I. Poslední - Sanctus

N. Telfer - Kyrie
J.S. Bach - Jesus bleibet meine freunde

C. Frank - Panis angelicus
J. Bažant - Ave Maria

upr. M. Raichl - Adeste fideles
B. Rose - Still, still

J. Křička - Hrajú na Maru

Spirituál - Mary had a Baby
J.E. Moore - Spirit of God

M. Leontovič - Ščedryk
Moravská - Kristus pán se narodil

M. Ducháč - Šťastné vánoce
upr. J. Teml - Rolničky

K. Stecker - České koledy

Hudební doprovody:
Monika Cimprich - housle

Jarmila Štruncová – varhany, el. klavír
Jitka Fajkusová, Alžběta Pospíšilová – flétna 

O PŘEDVÁNOČNÍM 
ČASE, VÁNOCÍCH, 

VÁNOČNÍCH 
ZVYCÍCH

V KOSTELNÍ BŘÍZE
Kostelní Bříza (Kirchenbirk) 
náležela v minulosti k Cheb-
sku (Egerland). O této části 
země, jeho obyvatelích a zvy-
cích se zmínil např. Johan 
Wolfgang. von Goethe nebo 
Alexander von Humbold. Píší 
o „nárůdku pro sebe“ a obdi-
vují zde péči o tradiční zvyky 
a nářečí zvláště. Předvánoč-
ní a vánoční čas, byl i zde 
z pohledu tradic, jedním nej-
významějších.
O tom, jak se slavily Vánoce
v Kostelní Bříze, vyprá-
ví ve svých vzpomínkách 
Lorenz Zartner:
„V předvečer sv. Ondřeje 
již začínal předvánoční čas. 
Scházeli se sousedé, povída-
lo se a hrála se hra „zvedání 
hrnků“. Věřilo se, že se takto 
dá nahlédnout do budouc-
nosti. O hru se zajímali přede-
vším dívky na vdávání a mlá-
denci na ženění. Na velký 
stůl ve světnici, kde se sešli 
sousedé a domácí, se umísti-
lo sedm kafáčů, pod kterými 
se nacházely nasledující věci: 
prstýnek nebo věneček pro 
svatbu, červený kousek látky 
pro lásku a přátelství, mince 
pro bohatství, chléb pro jídlo 
a pití, sůl pro spory, věchýtek 

pro požehnání dětí a uhlí pro 
smutek. Kdo byl nařadě, ten 
musel opustit světnici, hrnky 
byly promíchány a po zno-
vuvstoupení musel hráč 
zvednout tři hrnky aby se 
dozvěděl, co jej v nadcháze-
jícím roce čeká. Bylo ponej-
více mnoho smíchu, ale také 
mnohé vážné obličeje.
Na sv. Barbaru natrhaly dív-
ky větvičky trnek a umísti-
liy je v teple uvnitř stavení, 
v kuchyni nebo světnici. 
Když vykvetly do vánoc, zna-
menalo to , že se splní tajné 
přání.
V předvečer sv. Mikuláše 
přicházeli jeden nebo více 
čertů. Svými řetězy a hole-
mi trestali a naháněli hrůzu. 
Také nadělovali uhlí nebo 
kamení. Jen zcela hodné děti 
dostaly jablka, ořechy, suše-
né švestky nebo jiné dárky.
Od přelomu století se 
na zimní slunovrat začal sla-
vit Julfeiern s osvětleným 
stromečkem.
V předvánoční čas se všude 
ve vesnicích zabíjelo. Nejčas-
těji prase nebo nahoře v kop-
cích ovce, koza, jeden nebo 
více králíků nebo drůbeže. 
Byly plné ruce práce s peče-
ním štol. Skoro každý statek 
ležel na nějakém vodním 
toku nebo měl vlastní rybník 
ze kterého se lovili vánoční 
kapři. Téměř všechny potra-
viny pocházeli z vlastní 

sklizně mimo sirup, rozinky, 
mandlová jádra, datle, fíky 
a koření.
Na Štědrý den se v poledne 
podávala dobrá houbová 
polévka. Zato štědrovečer-
ní večere musela být 13ti 
chodová. Někde v chudších 
domácnostech jen 9 ti cho-
dová. Před večeří se modli-
lo, při čemž nejstarší u stolu 
předříkával. Ke štědrovečer-
ní večeři se podávaly rybí 
nebo pivní polévka, pečená 
ryba, v horách štola s más-
lem a sirupem, vařené vysu-
šené hrušky, sušené švestky, 
punč, jablko, ořechy, fíky, 
datle, víno a ostatní nápoje 
které přes rok nebyly k dis-
pozici.
Z každého daru si každý dár-
ce měl vzít něco pro sebe. 
Z jablka, které rozděloval 
u stolu nejstarší, nesmělo 
být v jádřinci rozříznuto žád-
né jadérko. To by znamenalo 
v nadcházejícím roce neštěs-
tí. Každý u stolu musel také 

kousek z tohoto jablka sníst. 
Měl si tak nato během příští-
ho roku vzpomenout, kdy-
by se nějak, někde ve světě 
ztratil nebo zatoulal. Neštěs-
tí mělo také přinést, když 
někdo u stolu vrhal dva stíny, 
což u tehdejších osvětlova-
cích těles bylo možné.
Se stolu spadlé jídlo muselo 
zůstat ležet do konce sto-
lování. Nejstarší nebo nej-
mladší je pak zanesl v šátku 
ke stromu v zahradě. Odná-
šení zbytků jídla se říkalo 
„nést čertovi jídlo“. Ve stave-
ních, kde byly dívky na vdá-
vání nebo chlapci na ženení, 
se dával pozor na štěkající 
psy, protože podle pověsti, 
z tohoto směru odkud ště-
kali, měli přijít něvěsta nebo 
ženich. Na štědrý den se také 
hnojily ovocné stromy, ptá-
kům se dávalo více a lepší 
krmení, dobytek byl lépe 
a bohatěji nakrmen. Naslou-
chalo se ve stájích. Protože 
kolem Vánoc měla domácí 



zvížata nabýt lidské řeči.
Na Svatou noc se sedělo ješ-
tě dlouho pospolu a mnohé 
se vyprávělo. A kdo ještě ale-
spoň trochu mohl, připravo-
val se na půlnoční mši. Oby-
vatelé farnosti a sousedních 
míst Kamenice a Ostrova 
museli často vykonat velmi 
obtížnou cestu hlubokým 
sněhem, zledovatělými sva-
hy a temným lesem, aby se 
půlnoční mše mohli zúčasnit.
Pro nás Břízáky byla tahle 
noc nezapomenutelná. Už 
proto, že jsme do kostela 
měli kousek cesty a mohli 
jsme již z dálky pozorovat 
spěchající přespolní, brodící 
se sněhem s rozsvícenými 
lucernami. Nikdy není mož-
né zapomenout na doticha 
se rozléhající sólo na trubku 
Tichá noc, Svatá noc troube-
nou o půlnoci z věže koste-
la.“
Jiný obrázek Vánoc a vzpo-

mínek na kostel pochází 
z padesátých let minulého 
století od pana Miroslava 
Mašína, který sloužil v Kos-
telní Bříze u takzvaných 
Pomocných technických pra-
porů (PTP).
Prohlížel jsem si na inter-
netu obrázky z vánočního 
koncertu v kostele sv. Pet-
ra a Pavla v Kostelní Bříze 
a znenadání na mne dýchla 
54 let stará minulost. Ten 
kostel s tou vánoční výzdo-
bou a těmi lidmi v tom mně 
důvěrně známém prostoru 
se mi připomněl tak živě, že 
se mi revokovaly vzpomínky 
na Štědrý večer roku 1954. 
Jako by to všechno proběhlo 
včera.
Byl jsem tehdy příslušníkem 
1. roty 2. technického pra-
poru, který měl velitelství 
v Kynžvartě. 1. 12. 1954 se 
naše rota přesídlila na Kos-
telní Břízu. Byli jsme přísluš-

níky pracovních jednotek, 
které nebyly v západním 
pohraničí vzácností.
Po vyřízení večerního rozka-
zu, který se konal kde jinde, 
než v prázdných prostorách 
kostela, byl velen „rozchod“. 
Shlukli jsme se do hloučků, 
mnozí si zapálili, volně jsme 
se bavili. Po chvilce rozpaků 
se pojednou z něčího hrd-
la ozvala melodie. Melodie 
všem dobře známé staročes-
ké koledy „Nesem vám novi-
ny, poslouchejte“. Bylo to 
z recese nebo ne? Toť otáz-
ka. Nevím, nedovedl jsem to 
posoudit ani tehdy. Důležité 
je to, že se chlapci postupně 
přidávali, druhou sloku už 
zpívali úplně všichni. A nezů-
stalo jen u jedné koledy. 
Zpěv nabýval na vroucnos-
ti, jeden, dva, tři, a pak další 
a další se chytli kolem krku 
a zpívalo se, až se to roz-
léhalo nejen kostelem, ale 
podle svědectví těch venku 
i po celé návsi.
Zpěv stoupal v prostoru 

lodi vzhůru, ta odpovídala 
svojí dokonalou akustikou 
a násobila ty decibely, které 
se správným zpěvem měly 
u mnohých jen vzdálenou 
podobu. Nikdo nerozlišoval, 
s kým ho pojí ruka – pod-
důstojníci a prostí vojáci, 
politruk s chlapcem, který 
si do vojny odseděl pět let 
v kriminále, cikán a inženýr, 
Moravák a poloněmec, Čech 
a Slovák, ateista i upřímně 
věřící. Šedesát lidí teď poji-
la nejen melodie koledy, ale 
i vzájemná solidarita v situ-
aci těch, kteří byli „na jedné 
lodi“, která by je měla zdárně 
dovézt ku břehu, tj. bez kon-
fliktů k vytouženému civilu, 
do které nám zbýval necelý 
rok. Tolik Miroslav Mašín.
Je vidět, že kostel hrál v histo-
ri Kostelní Břízy vždy důleži-
tou úlohu. Začíná tomu být 
i nyní. Řada párů již uzavřela 
manželství právě zde a kon-
certy zejména vánoční jsou 
velmi navštěvované. Ostatně 
letošní bude již devátý.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom na tom-
to místě poděkovat všem, 
kteří nám v letošním roce 
pomohli s opravami koste-
la. Práce  se opět posunu-
ly o notný díl kupředu. Byl 
opraven kůr a byla na něm 
pořízena nová podlaha, také 
podlaha v zákristii je nová. 
Započalo se s opravami 
štuků na stropě, byly vyro-
beny a usazeny venkovní 

i vnitřní dveře do zákristie, 
byly vyrobeny a usazeny 

dveře do pravé galerie. Byla 
opravena trámová vazba 
ve zvonici, byly pořízeny 
věžní hodiny, opraveny 
ciferníky a vyrobeny rafije. 
Prostě bylo uděláno mnoho 
důležité práce a to „za plné-
ho provozu“ kostela ve kte-
rém letos probíhal jeden 
svatební obřad za druhým. 
Poděkování patří i těm, kteří 
Kostelní Břízu letos navštívili 
buď jako turisté, svatebčané 
nebo návštěvníci restauran-
tu U Bílého koníka. I to je 
známkou toho, že se nám 
daří Kostelní Břízu vracet 
do povědomí místních, ale 
že se nám daří stále častěji 
hostit i zahraniční návštěv-
níky. Všem přejeme krásné 
Vánoce a do nadcházejícího 
roku mnoho zdraví, spoko-
jenosti a vše nejlepší.

SVATEBNÍ OBŘADY 
V BÝVALÉ ŠKOLE

Po dobu oprav stropu kos-
telní lodi se svatební obřady 
přesouvají do třídy bývalé 
školy. I zde je prostředí více 
než důstojné.

ZA PĚT MINUT 
DVANÁCT

Kostelní Břízu si 
bez kostela sv. 
Petra a Pavla 
nelze před-
stavit. Přesto 
n e c h y b ě l o 
mnoho, a kos-
tel by  zůstal 
pouze ve vzpo-
mínkách.  To, že 
se nám podařilo  
tuto nemovitou kulturní 
památku zachránit před úpl-
ným rozpadem a dokonce ji 
oživit pořádanými koncerty, 
svatebními obřady a.j.,  je 
malý zázrak a také  nádher-
ný pocit.
Všechny práce na opravách 
ale nejsou dosud dokonče-
ny. Zbývá nám ještě mnohé.
Pokud se Vám zdá, že 
záchrana historických 
památek jakou je například 
kostel v Kostelní Bříze je 
smysluplná činnost, připojte 
se k nám.
V současné době můžete 

podpořit opravu věžních  
prostor pro umístění kos-
telních hodin a instalaci 
hodinového stroje s bicími 
zvony.
Symbolicky jsme rozvrh-
li předpokládané náklady 
do minut na hodinovém 
ciferníku.
Můžete tak podpořit jednu 
nebo více „minut“. Každá 
minuta na ciferníku je ohod-
nocena  485ti korunami.
Těšíme se na Vaší spolupráci 
a na výsledek společné prá-
ce.
Nadace pro děti
Kostelní Bříza 20
Číslo bankovního účtu:  
154 314 555/0300
Variabilní symbol 5
Do zprávy příjemci prosím 
uveďte jméno, příjmení 
a email nebo tel číslo.

DOSUD PŘISPĚLI
Manželé Alice a Josef 

Novotní

Manželé Radek Tvrdoň 
a Klára Tvrdoňová Heinzová

Manželé Jitka a Pavel
Heinzovi

Slečna Petra Heinzová

Slečna Irene Adler

Manželé Radka a David 
Kumpertovi

Manželé Jaroslava a Radek 
Pokludovi

a anonymní dárci.


