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Jak je proÏíváte vy? Jak by jste je
mohli proÏít úplnû jinak? Chcete ma-
linko jinak uchopit, co se dûje kaÏd˘
rok? Zkuste si pfieãíst a promyslet
tûchto pár fiádkÛ. Pí‰i je, jako svoji 
osobní zku‰enost, toho co sám proÏí-
vám s druh˘mi lidmi kolem sebe.

Jména dnÛ jsme sly‰eli tolikrát. Co
se pfii nich dûje v dfievûném kostele
v Blansku, tak jako v dal‰ích chrá-
mech na celém svûtû? Zelen˘ ãtvrtek
a Velk˘ pátek pfiinesou ticho, tmu
a smutek. V‰echno jakoby se zastavi-
lo. A v sobotu tohle ticho pfietrhnou
zvony a varhany. Najednou pfiichází
obrovská energie a síla. Christos vos-
krese, fiíkají na‰i v˘chodní bratfii
a sestry. ProÏijeme o sváteãních dnech
- v‰echno oÏívá a nedá se zastavit. Je
to energie, která ãlovûka nabije.

Psal mi kamarád - podnikatel. Zlobí
ho, Ïe se jeho manaÏefii takto vyjadfiují:
„Pfiece se my nechceme srovnávat s tû-
mi nejvût‰ími anebo budeme nejlep‰í
z druh˘ch, první nikdy nebudeme.”
Chybí jim energie a jeho to zlobí. Kde
jsou ty zdroje, které nám dobíjejí bater-
ky a palivo? Slovo resource pr˘ pochá-
zí ze slova resurgere, t. j. znovu povstat
- vzkfiísit. Máme ve velikonocích dny,
z kter˘ch se dá doplnit palivo.

Black out anebo burn out - to jsou
stavy, které ohroÏují ná‰ Ïivot, ãlovû-
ka. Balck out pr˘ v budoucnosti po-
stihne Evropu. Odborníci modelují

následky v˘padku energie - nemoc-
nice s vybit˘mi náhradními zdroji,
banky se zabezpeãovacími systémy
„bez proudu”, bezradní lidé ve tmû
bez elektrické energie, zlodûji a ra-
bování... Burn out je nûco podobné -
totálnû vyãerpan˘ ãlovûk, kter˘ ãasto
odevzdal svou energii druh˘m a ne-
má svÛj zdroj. Aaron Antonovsky se
zab˘vá tzv. salutogenezí, tj. uãením
o tom, jak vzniká zdraví.

Pro vznik zdraví je pr˘ rozhodující
pocit soudrÏnosti - dÛvûra a zakotvení
ve smysluplném a pochopitelném svû-
tû. Mezi v‰ím existuje soudrÏnost -
v‰echno, co objevíme kolem sebe, má
svÛj smysl a nárok na existenci. Slovo
soudrÏnost se popisuje i slovy srozu-
mitelnost (ná‰ pohled na svût a jeho
zákony), zvládnutelnost (na‰e talenty
a zdroje) a smysluplnost (na‰e v˘zvy
a poslání). Jsou lidé, ktefií vnímají Ïi-
vot jako kfiehk˘, nemají pevnou pÛdu
pod nohama, nemají energii na pofiá-
dek ve svém Ïivotû. Nûkdy dokonce
berou energii druh˘m lidem kolem se-
be, jsou slabí a chybí jim soudrÏnost.

Nikdo z nás není odkázan˘ na
black out anebo burn out. Velikonoce
nám fiíkají: „BÛh, kter˘ nám dává sílu,
je vûãn˘ a dostupn˘.”

Prameny, které nás osvûÏují ãistou
vodou, jsou nûkdy velmi hluboko.
Podobnû jako dostupné zdroje energie
okolo nás. Anselm Grün fiíká:

„MÛÏeme b˘t vdûãní za prameny, kte-
ré máme. Jsou BoÏím darem, kter˘
jsme dostali pfii narození. Jsou to pra-
meny na‰eho talentu, na‰ich rodiãÛ
a lidí, které jsme mûli moÏnost potkat,
ale nûkdy musíme kopat velmi hlubo-
ko - k spodním vodám, kde je pramen
pocházející od slova „spiritus”. Síla od
Hospodina. Budím se ráno s optimis-
mem o krásném dnu, kter˘ nás ãeká,
o slunci, ptáãcích a nádhefie. Jen si to-
ho chtít v‰imnout a nenechat se pfievál-
covat negativismem. Nikdo z nás není
odkázan˘ na black out anebo burn out.
BÛh, od nûhoÏ mÛÏeme ãerpat, je vûã-
n˘. JestliÏe nám chybí, tak je problém
v pfienosové soustavû anebo v nás.

„BUëTE U NÁS VÍTÁNI!.” AÈ
jste vûfiící husité, ãi kteréhokoliv vy-
znání, hledající i nevûfiící. Stojím
o to, aby v‰ichni lidé cítili:

„Otevíráte dvefie do na‰eho spole-

ãenství a my Vás upfiímnû zveme do-
vnitfi.” Byl a jsem jin˘, neÏ svût ko-
lem. Ne‰katulkuji, ale rád se setká-
vám se v‰emi lidmi.

Ptal jsem se sám sebe, jak odpovû-
dût na otázku: „Co vám chceme, chci
nabídnout?” Odpovídám: „Jsme otev-
fien˘m spoleãenstvím svobodn˘ch,
zodpovûdn˘ch a tolerantních lidí, ktefií
chtûjí mít dobré vztahy k Bohu i lidem
kolem sebe. SnaÏíme se pfies svoji ne-
dokonalost a nedostatky vytváfiet dob-
ré zázemí pro v‰echny, kdo stojí o hod-
noty víry, nadûje a lásky. Pravidla na-
‰eho jednání k Bohu i lidem: b˘t svo-
bodn˘ a zodpovûdn˘, mít úctu k dru-
h˘m, jednat pravdivû a otevfienû, zkrát-
ka b˘t v Ïivotû v pohodû. Zveme vás
k náv‰tûvû o velikonocích i kdykoliv
jindy u nás, neváhejte a pojìte dál.”

Martin Kopeck˘, faráfi v Blansku

Ra‰ino a.s. Brnûnská 1085, KU¤IM, tel.: 602 486 331

Ford Focus 1,6 105PS

Cena: 334 990 Kã vãetnû DPH

Vítûz ankety 
automobil roku

Základní v˘bava obsahuje:
• motor 1,6TiVCT,105PS 
• klimatizace
• 6 airbagÛ 
• ABS,ESP,TCS,EBA, ASR 
• el. pfiední okna • el. zrcátka 
• centrál dálkov˘ 
• stereorádio CD s MP3 
• koÏen˘ volant • stfiedová konzola
• 16" kola • ECO mode 
• palubní poãítaã

BOHOSLUÎBY
Srdeãnû vás  vûfiící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevûfiící zveme 

na tato sváteãní setkání ve spoleãenství církve âeskoslovenské husitské.

O velikonoãních svátcích se setkáme:

V BLANSKU
v dfievûném kostele, na ulici Rodkovského 7.

na Kvûtnou nedûli 1. dubna v 9:00 hodin
poÏehnání ratolestí, slib katechumenÛ, svátost pokání. 

na Zelen˘ ãtvrtek 5. dubna v 17:30 hodin
památka ustanovení Veãefie Pánû, um˘vání nohou, adorace,

Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velk˘ pátek 6. dubna v 17:30 hodin
kfiíÏová cesta, úcta kfiíÏe, Pa‰ije, adorace.

na Bílou sobotu 7. dubna ve 20:00 hodin
nejvût‰í slavnost v celém roce, zmrtv˘chvstání Pánû, kfity dospûl˘ch.

na Velikonoãní nedûli 8. dubna v 9:00 hodin
Hod BoÏí, hlavní svátek Velikonoc, První veãefie Pánû 

pro dospûlé, kfiestní slavnost, poÏehnání pokrmÛ.

na Velikonoãní pondûlí 9. dubna v 9:00 hodin
pouÈ s uãedníky do Emauz, kostelní pomlázka.

v 16:00 maÀáskové divadlo pro dûti i dospûlé!
Na vidûnou se tû‰í s Vámi Vá‰ faráfi Martin Kopeck˘.

VELIKONOCE L.P. 2012

„Kostelní mrskut v Blansku na velikonoãní pondûlí.” L.P. 2011

Tel.: 777 755 333, e-mail: boskovice@pneumacik.cz

AUTO-MACÍK s.r.o. (vedle Lidlu)   
Hliníky 2362/9, 680 01 Boskovice

GEOMETRIE • OLEJE • BRZDY • KLIMATIZACE
SVùTLA • âEPY • PNEUMATIKY

Máte se rádi? 
Mûjte rádi i své auto – vrátí vám to…

U nás bude mít tu nejlep‰í péãi.


