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(Pokraãování textu ze strany 2)
Pfiesto to pro nûj byl nádhern˘ ãas.
Nejde jen o tu atmosféru, o té by nej-
spí‰ hovofiil kdekdo i dnes. Ale dfiív
byly Vánoce prodchnuté duchovním
smyslem. 

Zpátky na konec prosince. Co se
dûlo v Betlémû mezi zrozením
JeÏí‰e a Nov˘m rokem?

To je dÛleÏitá otázka. Za tûch pár
dní se toho stalo stra‰nû moc. A není
to nic moc optimistického. Skoro by-
chom fiekli, Ïe se z toho idylického
pfiíbûhu stal pfiíbûh dobrodruÏn˘, té-
mûfi akãní. BÛh nám poslal svého
Syna, ale idyla se nekonala, nebylo
pro nûj místo, musel pfiijít na svût
v chlévû. BudiÏ, proÏijeme pfiíchod
Spasitele. Ale hned nato pfiijde svat˘
·tûpán, první kfiesÈansk˘ muãedník,
kterého ukamenovali. UÏ to je v˘-
straha - nemáme vystaráno, sice se
narodil Spasitel, ale oukej to není.

Faráfii fiíkají oukej?
Jasnû. Myslím tím: spása skrze

JeÏí‰e Krista pfii‰la, ale to nezname-
ná, Ïe mÛÏeme sloÏit ruce v klín
a nadále jen zpívat haleluja. Otevfiela
se nám cesta, ale jít po ní není nic
jednoduchého. I o tom nás vánoãní
ãas informuje. TotiÏ po ·tûpánu pfii-
chází je‰tû svátek, kter˘ známe pod
lidov˘m názvem Mláìátka.

A to je?
Den betlémsk˘ch dûtí. Tak po-

slouchej: od v˘chodu pfii‰li mudr-
ci, tfii králové. To uÏ je legenda -
v evangeliu jsou vyjmenované tfii
dary, které pfiinesli, tudíÏ odhadu-
jeme, Ïe i ti mudrcové ãi mágové
mohli b˘t tfii. Poselstvím je uni-
verzálnost celé zvûsti - mudrci 
byli rozdíln˘ch kultur, vyznání
i barvy pleti, Kristus jde doslova
napfiíã. Tihle pánové ‰li do
Betléma, byli to vyslanci, mágo-
vé, tehdy moÏná i astrologové, to
bylo tehdy v kurzu, proto se asi
nechali vést hvûzdou, ale nejprve
se zastavili na královském dvofie
u Heroda Velikého.

Neãekali, Ïe BoÏí posel bude spát
v chlívku.

Tak. Herodes se lekl, cítil se ohro-
Ïen ve svém postavení, tudíÏ je po-
Ïádal, aby se cestou zpátky u nûj 
zastavili a fiekli mu, kde toho Ïidov-
ského krále na‰li, Ïe se mu také pÛ-
jde poklonit. JenomÏe jak pí‰e
Matou‰, oni se z BoÏího popudu vra-
celi jinudy. I v tom cítím velikou
symboliku: kaÏd˘, kdo se setká
s Kristem, uÏ nemÛÏe dál jít starou
cestou, pokraãuje jinudy, jeho Ïivot
uÏ od toho okamÏiku má nov˘ smûr.

A co ta neviÀátka?
KdyÏ se Herodes dozvûdûl, Ïe se

mudrcové vrátili jinudy, rozzufiil se
a nechal zabít v‰echna mimina muÏ-
ského pohlaví ve mûstû Betlémû.
Josef s Marií a s mal˘m JeÏí‰em stih-
li utéct do Egypta.

Na Nov˘ rok si dáváme pfiedse-
vzetí. Málokdy slibujeme, Ïe bude-
me hodnûj‰í a skromnûj‰í, vût‰inou
chceme zhubnout, víc vydûlat.

Dávají si faráfii pfiedsevzetí do nové-
ho roku?

To by byla zajímavá anketa!
Myslím, Ïe si pfiedsevzetí spí‰ nedává-
me - pfiedsevzetí má totiÏ podobu pfií-
sahy, slibu. Radûji nepfiísahat vÛbec
neÏ se vystavit riziku, Ïe slib nesplním.
Málokomu jeho novoroãní pfiedsevze-
tí vydrÏí. Jsme tfitiny vûtrem se klátící.
A to platí samozfiejmû i o faráfiích.

Ale nûco si do nového roku pfie-
je‰, ne?

Beru to spí‰ jako formu prosby,
modlitby: BoÏe, pomoz mi, aÈ nedû-
lám hlouposti. AÈ mám sílu zvlád-
nout, co je pfiede mnou a o ãem je‰tû
nevím, abych dokázal vzdorovat zlé-
mu a pomáhat dobrému.

Martine, dûkuji Ti za rozhovor
a pfieji Ti krásné vánoce, klid a po-
hodu. 

Renata Kuncová Polická.

Cel˘ rozhovor i rozpis vánoãních bohosluÏeb
v dfievûném kostelíku v Blansku i na 

vesnicích najdete na: www.listyregionu.cz

AUTOS, spol. s r.o., Palackého 157, 679 72 Kun‰tát
www.autos-kunstat.cz
AUTOSPOL, s.r.o., nám. 9. kvûtna 1 
680 01 Boskovice, www.autospol-boskovice.cz

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm

za projevenou pfiízeÀ, 

pfiejeme mnoho zdraví a ‰tûstí 

v roce 2015.

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

„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˘

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS !

Krásné a veselé Vánoce,
hodnû ‰tûstí a pevné zdraví 

v úspû‰ném roce 2015
pfieje S-TOUR Blansko

Dûkujeme za Va‰i pfiízeÀ.


