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Zatímco pro vût‰inu lidí jsou vánoã-
ní svátky a pfiíchod nového roku obdo-
bím klidu a dovolené, faráfii mají ho-
niãku. Co v‰echno musí‰ stihnout?

ZáleÏí na církvi i na farnosti, ale je
pravda, Ïe uÏ zaãátkem adventu zaãíná
pro faráfie spousta radostn˘ch setkání,
bohosluÏeb a úkolÛ. I kdyÏ na‰e dûti
i manÏelka fiíkají, Ïe zatímco ostatní
mají Vánoce plné rodinné pohody, tak
oni svého tátu o Vánocích prakticky vÛ-
bec nevidí. Je to tak, to je souãást této
sluÏby - faráfi jezdí sem a tam, z boho-
sluÏby na bohosluÏbu. Zvlá‰È, kdyÏ
mám na starost 12 kostelÛ a kaplí. ¤a-
da lidí je smutná, Ïe konãí Vánoce a oni
se musí zase vrátit do práce, a já si fií-
kám: Sláva, je po Vánocích, trochu si
odpoãinu. Ale abys mû ‰patnû nepo-
chopila - je to krásné a mám to rád. Od
chvíle, co jsem ve sluÏbû faráfie, mám
pocit, Ïe Vánoce jsou naplnûné tím, co

jejich jest, Ïe jsou to Vánoce se v‰ím
v‰udy. Krásné jsou raní roráty za roz-
bfiesku nového dne v adventu, milá 
setkání o adventních koncertech, atmo-
sféry noci narození Pánû pfii pÛlnoãní.

Místo do kostela dnes o adventu
mífiíme spí‰ do supermarketÛ, nedívá-
me se do nebe, ale do nákupních ko-
‰íkÛ. Jak se to stalo?

Kofieny bychom asi na‰li uÏ v osví-
cenství a pak v liberalismu 19. století.
Ale obávám se, Ïe ten ‰ílen˘ dne‰ní stav
je záleÏitostí posledních dvou, maximál-
nû tfií generací. Vezmi si obrázky a texty
Josefa Lady z první poloviny 20. století!
Lada si to pochopitelnû zidealizoval, ja-
ko si své dûtství idealizuje asi kaÏd˘,
pravdou v‰ak je, Ïe tehdy ne‰lo o Ïádné
dárky nebo hromadûní vûcí. On sám pí-
‰e, Ïe Ïádné dárky nikdy nedostával. 

(Pokraãování textu na stranû 4)

„OD CHVÍLE, CO JSEM VE SLUÎBù FARÁ¤E, MÁM POCIT, ÎE VÁNOCE
JSOU NAPLNùNÉ TÍM, CO JEJICH JEST, ÎE JSOU TO VÁNOCE SE V·ÍM
V·UDY”, fiíká faráfi Martin Kopeck˘ Napadlo mnû udûlat v tuto pfiedvánoãní dobu rozhovor se

„sv˘m” faráfiem, kter˘ mne oddával s m˘m muÏem, kfitil
na‰i dceru a pochovával mého dûdeãka. Známe se spou-
stu let a tak mne napadlo popovídat si s ním o tom, jak
proÏívá nadcházející svátky.

Obnova manÏelsk˘ch slibÛ pfii svátku Rodiny Pánû. Foto: MUDr. K. ëuri‰


