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Vánoãní slavnost v kostelíku 26. 12. 2011.

Dfievûn˘ kostelík v Blansku.

Pfiedvánoãní ãas je zase po roce tady a já kolem sebe sl˘chám stíÏnosti a zoufalé po-
vzdechy. Pro mnoho lidí totiÏ období, které je na zaãátku orámováno prvními koledami
v obchodech a konãí aÏ posilvestrovsk˘m úklidem, vyvolává úzkost a starosti. 

Pokud ãlovûk pfiijme to, Ïe Vánoce
jsou tu kvÛli vyle‰tûn˘m oknÛm, ho-
rám jídla v lednici a drah˘m dárkÛm,
nemÛÏe to snad ani jin˘ prÛbûh mít.
Zvlá‰È, kdyÏ se jeden kvÛli té celé svá-
teãní hojnosti i zadluÏí. I kdyÏ se re-
klamy a mnozí obchodníci tváfií, Ïe
Vánoce jsou tu snad jen pro konzum
samotn˘, není tomu tak. 

Proto se vás chci radûji zeptat:
„Jak se vede? Jak se dafií? Máte se?”
A my odpovídáme podle míry spoko-
jenosti ãi srdnatosti, s níÏ se pot˘ká-
me se sv˘mi starostmi. Tyhle základ-
ní zdvofiilostní otázky se zpravidla
t˘kají jen povrchu vûcí a neãeká se,
Ïe se zaãneme upfiímnû zpovídat.
Ov‰em, zeptal se vás vÛbec nûkdy
nûkdo, jak si skuteãnû vedete? Jak Ïi-
jete – u sebe uvnitfi…?

Rostete? Pracujete na sobû?
Hledáte? Co nacházíte? Jste bezrad-
ní?  Podobá se vá‰ Ïivot cestû, na níÏ
pofiád nûco objevujete a Ïasnete, ane-
bo je pfie‰lapováním na místû? Máte
vÛbec chvíle, kdy se takhle zamyslí-
te? Nebo se jich bojíte a vyh˘báte se
jim? A pokud si na nû udûláte ãas,
k ãemu dojdete? Máte v sobû pokoj?
– Tedy stav, kdy zneklidnûnû netûká-
te, nehoníte se za mûnícími se cíli,
kdy se netrápíte chvíli pro to, chvíli
pro ono, kdy vás Ïivot nebolí… 

âlovûk nepotfiebuje mít v‰echno,
co se mu nabízí, aby mûl pokoj v srd-
ci … ten není v˘sledkem uspokojení
na‰ich potfieb, ale ovocem na‰eho
vztahu s Bohem. Máme-li pokoj
v Bohu, mÛÏe nám ledaco jiného
chybût, a pfiece se mÛÏeme ze Ïivota
radovat. (Vûdci dokonce tvrdí, Ïe zá-
kladní nastavení ãlovûka je pr˘

schopnost vydrÏet v nouzi.)  Dnes se
zdánlivû v‰e toãí kolem ãlovûka, je
to ov‰em jen iluze, která slouÏí jin˘m
cílÛm. Lidé mnoha generací pfied ná-
mi vûdûli, Ïe podstata jejich Ïivota
záleÏí v Bohu. Dokázali Ïít ve velmi
skromn˘ch podmínkách, a pfiece b˘t
‰Èastni. Co je to tedy s námi?

âlovûk dne‰ka pr˘ potfiebuje sebere-
alizaci. KfiesÈan ví, Ïe realizuje (tj. 
uskuteãÀuje) Krista: má pfied oãima
Jeho (jak Ho poznává zejména
z Bible), fiídí se jeho pfiíkladem, roz-
mlouvá s ním v modlitbû – o sobû,
o své rodinû, o tom, ãím Ïije, touÏí po
jeho blízkosti (ve spoleãenství církve,
ve svátostech), rozhoduje se podle nûj.
„Jsme Ïivi, av‰ak jiÏ ne my, Ïije v nás
Kristus” – vyznáváme po pfiijímání
v závûru bohosluÏeb a odcházíme ke
sv˘m v‰edním záleÏitostem, v nichÏ se
to pak projevuje. Více ãi ménû, podle
toho, kolik místa v sobû Kristu oprav-
du dáváme. 

Podívej se do sebe – adventní a vá-
noãní doba k tomu vybízí. Máme je‰tû
ochotu se nûjak zmûnit? Otevfiít nitro
tomu, kdo nás stvofiil, kdo na nás mys-
lí s láskou? ProtoÏe u Nûj je pokoj, ra-
dost, ‰tûstí – v‰echno to, co sloÏitû hle-
dáme a pracnû dob˘váme, za co ná-
ramnû platíme, a pfiece toho tím zpÛso-
bem nemÛÏeme dosáhnout… 

Jak tedy Ïijete – u sebe uvnitfi? 
Vánoce jsou oslavou narození

JeÏí‰e z Nazareta, kter˘ jako BoÏí
Syn pfiinesl lidstvu lásku a milost.
A tak by to mûl b˘t ãas radosti, klidu
a míru pro vás i va‰e okolí. 

I kdyÏ tfieba neslavíte adventní
a pfiedvánoãní ãas s vírou, vezmûte si
z jeho pÛvodního smyslu alespoÀ

Srdeãnû vás v‰echny bez rozdílu vûfiící,
hledající i nevûfiící zveme na krásná svá-
teãní setkání u betléma v milém prostfiedí
a dobr˘mi lidmi.

V ãtvrtou adventní nedûli 23. 12.
v 9:00 hodin. BohosluÏby s vefiejnou vá-
noãní zpovûdí a svátostí pokání.

V ãtvrtou adventní nedûli 23. 12.
v 17:30 hodin. Poslední adventní koncert
Cimbálová muzika MAJERÁN (dfiíve
DRAHAN). Po koncertû zdobení kostela
na vánoãní svátky.

V pondûlí 24. 12. ve 22:00 hodin.
TRADIâNÍ „PÒLNOâNÍ” - VIGILIE
NAROZENÍ PÁNù.

V úter˘ 25. 12. HOD BOÎÍ VÁ-
NOâNÍ v 9:00 hodin, a také 17:30 ho-
din Slavnost narození Pánû!!! Past˘fiÛm
andûlé zvûstovali JeÏí‰ovo narození.
Prosím vás, rodiãe ãi prarodiãe, obleãte
své dûti za andílky a v tomhle „pfiestro-
jení” dnes do kostela! Rozdávají se vá-
noãní oplatky, zvlá‰tní peãivo pro dne‰-
ní den.

Ve stfiedu 26. 12. v 17:30 hodin svátek
muãedníka ·tûpána.

V pátek 28. 12. v 17:30 hodin svátek
Mláìátek.

V nedûli 30. 12. v 9:00 hodin Slavnost
Rodiny Pánû. Prosím manÏele, nezapo-

meÀte, Ïe dnes obnovujeme své manÏel-
ské sliby!!! Dûti hrají vánoãní divadlo.

V pondûlí 31. 12. v 17:30 hodin
Silvestr. Podûkování za rok 2012.
Vzpomínka na zemfielé v leto‰ním roce.
Pfiípitek a losování biblick˘ch ver‰Û na
rok 2013. 

V úter˘ 1. 1. 2011 v 9:00 hodin
v kostele je to velk˘ svátek Nov˘ rok
Jména JeÏí‰. Bude udíleno osobní po-
Ïehnání do Nového roku. 

V pondûlí 7. 1. v 17:00 hodin
Tfiíkrálov˘ koncert ZU· Blansko.

V pátek 4. 1. v 17:30 hodin, novoroãní.
V nedûli 6. 1. v 9:00 hodin Slavnost

Zjevení Pánû, lidovû Tfií králÛ. Rozdávání
Ïehnané kfiídy.

V nedûli 13. 1. v 9:00 hodin Slavnost
kfitu Pánû v Jordánu. Konãí doba vánoãní,
louãíme se s vánoãní v˘zdobou a betlé-
mem. 

Po celou dobu vánoãní je v kostele vi-
dût betlém, kter˘ vlastnoruãnû vyrobili
sami farníci.

Tû‰ím se na vás. Nebojte se pfiijít i ví-
cekrát za sebou! Je to za odmûnu moci
slavit bohatû tuto dobu.

Martin Kopeck˘, faráfi v Blansku
Foto: Archiv M. Kopeckého

ãást. Najdûte si ãas na sebe, blízké
a pfiátelé, nebuìte stále ve spûchu. Na
chvíli se zastavte a reflektujte svÛj Ïi-
vot, nebo si jen uÏijte ticho a klid.
Buìte více s ostatními lidmi, mluvte
s nimi a naslouchejte jim. Místo otáz-
ky: „Co chce‰ pod stromeãek?”, se
rad‰i ptejte: „Jak se má‰?”. Uvidíte,
Ïe pak to bude období, na které se bu-
dete cel˘ rok tû‰it. Nenechte si
Vánoce ukrást. 

To vám pfieje Martin Kopeck˘, faráfi
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