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slovo otce Petra
Drazí přátelé,  na začátku se chci 
omluvit za malý chaos kolem 
Vánoc. Hlavně za špatnou in-
formovanost a za to, že některé 
předeslané akce byly zrušeny atd. 
Bohužel dnes nevíme, co bude zí-
tra, i když určitá naděje se rýsuje.

Chtěl bych poděkovat Vám 
všem. Panu kostelníkovi, varha-
níkům, těm, kdo se staráte o úklid 
kostela, o květiny a výzdobu. 
Poděkovat sboru za jeho činnost. 
Poděkovat za pomoc při organi-
zaci, přípravě, úklidu a všem, co 
je spojené s chodem kostela, fary 
a farnosti. Poděkovat pastorační 
a ekonomické radě. A poděkovat 
všem za to, že i přes různé pře-
kážky a nemožnosti se snažíte 
dělat to, co můžete. Ať vám Pán 
žehná.

Chtěl bych každého z Vás 
osobně povzbudit. Nemůžeme 
se sice setkat osobně, ale aspoň 
si to představte… Takže do toho 
roku 2021, který je před námi, 
vám přeji, abyste dokázali nejen 
přijímat milosti, které na nás Pán 
vylévá, ale abychom díky nim 
dokázali být světlem pro tento 
svět. Jak? To je úkol pro každého 
z nás, motivace k tomu, abychom 
nacházeli způsoby. Ty malé kon-
krétní skutky, bdělá pozornost, 
pozorná bdělost, velkorysost a 
odvaha překročit sami sebe, své 
stíny, svůj strach z neznáma a 
neznámého – budoucnosti. To 
všechno jsou malá světýlka, která 
spolu září jasem, ve kterém je pří-
tomen Pán. Vzpomeňte si na lam-
pičky při rorátech. Jedna, druhá a 
třetí a světla je stále víc, čím více 
je těchto malých světýlek. Každé 
sebemenší světýlko má smysl. 
Přeji Vám, ať dokážete tato malá 
světýlka ve svém životě zažíhat. 
A osvětlovat sobě i druhým cestu 
k Pánu.

Požehnaný a milostiplný nový 
rok 2021.                o. Petr

Nám, nám narodil se... i v době pandemie.                                 foto: Petr Košulič

Anketa - Jak jste prožili letošní Vánoce?
O těchto Vánocích jsme si uvě-
domili, že méně je více. Doká-
zali jsme se zastavit, ztišit se a 
uvědomit si hodnotu času a sebe 
samotných. Pokusili jsme se zpo-
malit tempo a získat z vánoční at-
mosféry co nejvíce dobrého. Byly 
to krásné  a požehnané Vánoce. 
Díky za ně.

Romana Suchomelová

Naše rodina prožila Váno-
ce tak nějak intenzivněji, přesto 
v základu stejně jako předešlé.  
Pro mě, matku dětí na distanční 
výuce, Vánoce přinesly klid od 
neustálého pípání, elektronického 
přijímání úkolů do školy. Ó, a ten 
nastalý božský klid byl opravdu 
Božský! 

A v tomto klidu v mysli, mohly 
přijít obvyklé myšlenky a pocity, 
které o Vánocích mám. Jsou to 
pocity... velkých díků. Děkuji za 
to, co a koho v životě mám, za to, 
kým díky víře jsem. Za děti i za 
manželství. Za všechny laskavé 
a trpělivé lidi, které mám kolem 

sebe. Protože vím, že jednoduché 
to teda s mou paličatostí není.

Vánoce jsou pro naši rodinu 
prostě obdobím vděčnosti, klidu a 
rozjímání. A na tom karanténa nic 
nezmění.

Pavlína Palme 
  
Stejně jako i letošní velikonoč-

ní svátky byly „poznamenané“ 
covidem, tak se opatření nevyhnu-
la ani Vánocům. Takže naše ro-
dinné tradice musely stranou a my 
museli opět improvizovat. Žádná 
půlnoční, žádný živý betlém, žád-
ná polévka na náměstí ani tradiční 
krmení zvířátek se sousedy z Hor-
ní Lipky. Ale naštěstí podstata 
Vánoc nám zůstala... očekávání 
bylo naplněno a Ježíška jsme se 
dočkali. Děti ho našly ukrytého 
pod vánočním stromečkem a my 
v poklidné radosti z toho, že je 
naše rodina pohromadě a zdravá.

Jitka Vaněrková
 
Letošní Vánoce jsme se snaži-

li strávit přinejmenším podobně 

jako ty předešlé. Nemohli jsme 
sice všichni společně navštívit 
mše v našem kostele, ale měli 
jsme možnost účastnit se boho-
služby alespoň v jeden z vánoč-
ních svátků. Tu jsme s vděčností 
přijali, protože se sice pravidelně 
díváme na online přenosy mší z ji-
ných farností, ale ty osobní účast 
na bohoslužbě nahradí stěží.

Samozřejmě jsme nevyne-
chali ani návštěvy svých rodin, 
abychom s nimi strávili společné 
chvíle a podělili se s nimi o radost 
v dětských očích z nazdobených 
stromečků a dárků od Ježíška. 

Marie Holasová
 
Letošní Vánoce pro nás byly 

radostné a samozřejmě, jak už to 
u dětí bývá, tak trochu nedočkavé.

A jelikož máme doma dva 
šikovné ministranty, betlémské 
světlo a vůně kadidla jsme měli 
opravdu požehnaně. 

Večer jsme se pomodlili desá-
tek růžence a šli jsme se podívat, 

pokračování na 2. straně
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Rok svatého Josefa - Patris corde

dokončení ze strany 1

Kunštátské kaple známé i neznámé - 15. část

V letošním prvním vydání  
farního zpravodaje Okno bych 
vás chtěl seznámit s kaplí sv. 

Václava v Újezdě a jejím in-
teriérem a vitrážemi v oknech.

Alois Havelka

jestli ten Ježíšek opravdu přišel. A 
věřte, že opravdu přišel. 

Přejeme všem požehnaný nový 
rok 2021.              Marie Dostálová

  
Jedním slovem "poklidné", 

bez obvyklého pobíhání, akcí, tra-
dičních návštěv - jen procházky, 
pohádky, odpočinek. Až si člo-
věk připadal, že se vánoční doba 
vyměnila s představou ideálního 
adventu... Jenže něco chybě-
lo... Slavnostní pocity totiž tvoří 
spousta krásných drobností - sníh 
venku, cesty do kostela, výzdoba, 
světýlka, dárky, koledy, návštěvy 
příbuzných, radost dětí... Oproti 
tomu je ale podstata Vánoc syrová 
a bez příkras - nečekaně chudé dítě 
ve žlabu pro dobytek - to je Boží 
Syn... Taková srážka s realitou 
není úplně příjemná, že? Ale zna-
mená naději, kterou jinde nezíská-

me. Takže Vánoce bez sněhu, bez 
možnosti vidět blízké, v nemo-
cech, vyčerpání, často s nějakou 
nehodou (rozbité ozdoby, připá-
lený kapr, nevhodný dárek...) asi 
nenazveme "pěkné" nebo "veselé" 
ani "kouzelné". Přesto jsme za je-
jich podstatu vděční. I když nám 
něco chybělo a chybí, vidět naději 
Vánoc by nám chybět nemělo.       

Irena Kintrová
 
Vánoční svátky jsme prožili 

v úzkém rodinném kruhu. Zvláště 
tentokrát to bylo opravdu ve všem 
jiné. Poprvé jsme prožívali svátky 
sami a poprvé jsme prožívali svát-
ky v době pandemie, která nám 
to prožívání svátků dost omezila. 
I tak si ale myslíme, že jsme si to 
dokázali naplno prožít.

V+M Líkařovi

Připravil Marek Lepka

Drazí přátelé a farníci,
v reakci na průběh loň-

ského roku, kdy nejen Čes-
kou republiky a Evropu, ale 
celý svět zachvátila epide-
mie viru Covid-19, Svatý 
otec vyhlásil 8. prosince Rok 
svatého Josefa. Proč zrovna 
sv. Josef? To vcelku krás-
ně odhaluje ve svém apoš-
tolském listu Patris corde 
– Otcovským srdcem. Jo-
sef – muž stojící na pozadí 
událostí spojených s naroze-
ním a životem Ježíše Krista. 
Jeho postoj vyjevuje smysl 
a význam těch, kteří stojí na 
pozadí nejen dnešních udá-
lostí, nepovšimnuti médii a 
veřejností. A přesto jejich 
místo je nezastupitelné a je-
jich životní příběh má velký 
význam v utváření dnešního 
světa a společnosti. Rozho-
dl jsem se, že tento list Sv. 
otce budeme postupně zve-
řejňovat. Vzhledem k jeho 
rozsahu není možné ho dát 
k dispozici celý. A dalším 
důvodem je, že ne všichni 
mají možnost přečíst si ho 
v elektronické podobě. Pro-
to každý měsíc vyjde v Okně 
jedna jeho část. Je to příleži-
tost nejen konzumovat člán-
ky ve zpravodaji, ale také si 
je tzv. „vychutnat“ – uvažo-
vat nad obsahem, vracet se 
k nim, pročítat a nechat se 
oslovit.

otec Petr

Patris corde – Otcov-
ským srdcem Josef miloval 
Ježíše, který je ve všech čty-
řech evangeliích nazýván sy-
nem Josefovým.

Dva evangelisté, Matouš 
a Lukáš, kteří jej zmiňu-
jí, o něm nemluví mnoho, 
ale přece jen dost, aby bylo 
možné pochopit, jakým byl 
otcem a jaké poslání mu svě-
řila Prozřetelnost.

Víme, že byl obyčejným 
tesařem (Mk 13,55), který 
byl zasnouben s Pannou Ma-
rií (srov. Mt 1,18; Lk 1,27); 
»spravedlivým mužem« (Mt 
1,19), jenž byl stále připra-
ven plnit Boží vůli, vyjádře-
nou v Božím Zákonu (srov. 

Lk 2,22.27.39) a ve čtyřech 
snech (Mt 1,20; 2,13.19.22). 
Po dlouhé a úmorné cestě 
z Nazareta do Betléma, spat-
řil Mesiáše, který se narodil 
ve stáji, protože jinde »pro 
ně nebylo místo« (Lk 2,7). 
Byl svědkem toho, jak se 
Mesiáši klaněli pastýři (srov. 
Lk 2,8-20) a mudrci (srov. 
Mt 2,1-12), kteří reprezen-
tovali lid Izraele i pohanské 
národy.

Měl odvahu ujmout se 
zákonného otcovství Ježíše, 
jemuž dal jméno zjevené an-
dělem: „dáš mu jméno Ježíš; 
on totiž spasí svůj lid od hří-
chů“ (Mt 1,21). Jak známo, 
pojmenovat někoho nebo 
něco znamenalo ve starově-
ku stát se jejich vlastníkem, 
podobně jako Adam v knize 
Geneze (srov. Gn 2,19-20).

V chrámu, čtyřicet dní po 
Ježíšově narození, představil 
Josef spolu s Marií Dítě Pánu 
a s údivem vyslechl proroc-
tví, které pronesl Simeon 
o Ježíšovi a Marii (srov. Lk 
2,22-35). Aby ochránil Ježí-
še, přebýval v Egyptě jako 
cizinec (srov. Mt 2,13-18). 
Po návratu do vlasti se usa-
dil ve skrytu neznámé obce 
Nazaret v Galileji - odkud, 
jak se říkalo, „nepovstane 
žádný prorok“ a „nemůže 
vzejít nic dobrého“ (srov. 
Jan 7,52; 1,46) – daleko od 
Betléma, svého rodného 
města, i od Jeruzaléma, kde 
stál chrám. Když se během 
poutě do Jeruzaléma ztratil 
dvanáctiletý Ježíš, hledal ho 
Josef v úzkosti spolu s Marií 
a nalezl právě v chrámu, kde 
rozmlouval s učiteli Zákona 
(srov. Lk 2,41-50).

Po Marii, Matce Boží, 
nemá žádný světec v papež-
ském magisteriu tolik prosto-
ru jako Josef, její Snoubenec. 
Moji předchůdci hlouběji 
pronikli do poselství, které 
v těch několika větách po-
dává evangelium, aby více 
zdůraznili jeho ústřední roli 
v dějinách spásy. Blahosla-
vený Pius IX. jej prohlásil za 
„Ochránce katolické církve“ 
ctihodný Pius XII. jej před-
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DISNEYLAND – PŘÍFARNÍ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ (4-6 LET)
Termín: 23. - 27. 8. 2021

Přihlášky naleznete v kostele a na stránkách farnosti.

sebráno v Sebranicích

Vánoční přání otce biskupa

Vánoce v době pandemie - nádherně vyzdobený kostel. Jen škoda, že 
jsme nemohli slavit všichni společně.                  foto: Eva Škrabalová

Kdo během vánočních svátků 
navštívil sebranický kostel, 
mohl si všimnout jeho dvou 
nových „obyvatel“, tedy soch 
na hlavním oltáři. Jedná se 
o dřevěné sochy sv. Jáchyma 
a sv. Anny, rodičů Panny Ma-
rie.  Svatý Jáchym je patro-
nem manželských párů, truh-
lářů a obchodníků s plátnem. 
Ke svaté Anně se obrací ti, 
kteří prosí za šťastný sňatek 
a manželství, za požehnání 
dětí, za šťastný porod; jako 
svou patronku ji vidí matky, 
vdovy, ženy v domácnosti 
a mnozí další, k nimž patří 
horníci, tkalci, soustružníci, 
umělečtí truhláři, mlynáři, 
čeledíni, krejčí i krajkáři. 

Oba jsou vzorem především 
pro všechny prarodiče. 

Tyto dřevěné sochy z pře-
lomu 19. a 20. století původ-
ně zdobily oltář Panny Marie 
Pomocnice v Kunštátě, po-
slední dobou však obývaly 
kunštátskou faru, aniž by je 
mohli příchozí obdivovat. 
V současnosti směřují zra-
ky svatého Jáchyma a svaté 
Anny na většinou poloprázd-
né lavice kostela Nanebevze-
tí Panny Marie. Doufejme, že 
bude jejich výhled již brzy 
radostnější, tedy že do koste-
la opět bude moci přijít kdo-
koli, kdo se bude chtít zúčast-
nit mše svaté. 

Markéta Kudláčková

Rodiče Panny Marie v sebranickém 
kostele

Letošní tříkrálové koledování 
je tak jako jiné aktivity ome-
zeno probíhající pandemií a 
s ní souvisejícími opatření-
mi. Pokud bude platit nejvyš-
ší stupeň rizika, není možné, 
aby koledníci obcházeli do-
movy a vybírali do kasiček. 
V současné chvíli sledujeme 
aktuální situaci a přizpůso-
bujeme se okolnostem. Vý-
těžek sbírky je určen jako 
každoročně na charitativní 
aktivity v našem regionu, a 
to zejména na podporu Mo-
bilního hospice sv. Martina, 
podporu rodin s dětmi v nou-
zi, pomoc seniorům a zdra-
votně postiženým a další ak-
tivity. Období koledování je 
stanoveno od 1. do 24. ledna. 
Pokud by se situace zlepšila, 
vyrazili bychom na koledu i 
v Sebranicích. Jestliže to ne-
vyjde, je možné využít jiné 
možnosti přispění, a to onli-
ne příspěvkem přes web, dár-
covskou sms nebo převodem 
na bankovní účet. Je možné 
po dohodě přispět i přímo 
do zapečetěné pokladničky. 
V tomto případě nás, prosím, 
kontaktujte (Eva Škrabalová 
- 605581927, Markéta Kud-
láčková - 736210561). Další 
informace budeme průběžně 
umisťovat na web a facebook 
farnosti, případně obecně 
je lze nalézt i na webových 
stránkách www.trikralovas-
birka.cz. V neděli 10. 1. od 
18 hodin můžete rovněž sle-
dovat koncert na ČT1. Děku-
jeme za každý příspěvek. 

Eva Škrabalová

Tříkrálová sbírka

stavil jako „Patrona dělníků“ 
a svatý Jan Pavel II. jako 
„Ochránce Vykupitele“. Lidé 
se mu svěřují jako „patrono-
vi šťastné smrti“.

Ke 150. výročí jeho vyhlá-
šení za Ochránce katolické 
církve bl. Piem IX. (8. pro-
since 1870), bych se s vámi 
rád podělil několika myšlen-
kami o této nezvyklé posta-
vě, která je tak blízká lidské 
situaci každého z nás, aby 
– jak říká Ježíš - »ústa mlu-
vila to, čeho je srdce plné« 
(srov. Mt 12,34). Tato touha 
narůstala během uplynulých 
měsíců pandemie, kdy upro-
střed krize, jež nás postihuje, 
můžeme zakoušet, že „naše 
životy jsou spřádány a ne-
seny obyčejnými lidmi, kte-
ří jsou obvykle opomíjeni a 
nevyskytují se na titulních 
stranách novin a časopisů, 
ani na velkých přehlídkách 
nejnovějších show, ale nepo-
chybně dnes píší rozhodující 
události našich dějin: lékaři, 
ošetřovatelé a ošetřovatelky, 
zaměstnanci supermarketů, 
uklízečky, pečovatelky, do-
pravci, pořádkové síly, dob-
rovolníci, kněží, řeholnice 
a mnoho a mnoho dalších, 
kteří pochopili, že nikdo se 
nezachrání sám. Kolik jen 
lidí denně prokazuje trpěli-
vost a dodává naději, snaží 
se nerozsévat paniku, nýbrž 
sdílenou odpovědnost. Ko-
lik otců, matek, prarodičů a 
učitelů ukazuje našim dětem 
nepatrnými všedními gesty, 
jak čelit a překonat krizi no-
vým uzpůsobením zvyklostí, 
pozvednutím zraku a podně-
tem k modlitbě. Kolik lidí se 
modlí, obětuje a přimlouvá 
za dobro všech“. Všichni 
mohou ve svatém Josefovi, 
nepovšimnutém muži, všed-
ním, diskrétním a skrytém 
člověku nalézt přímluvce, 
pomocníka a průvodce těž-
kými časy. Svatý Josef nám 
připomíná, že všichni ti, kdo 
se zdánlivě skrývají nebo 
jsou v „druhé linii“, mají 
výjimečně činný podíl na dě-
jinách spásy. Jim všem patří 
uznání a vděčnost.

papež František
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co nás čeká
TÝDEN MODLITEB ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ

18. - 25. 1. 2021

SVÁTEK UVEDENÍ 
PÁNĚ DO CHRÁMU - 

ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ
Úterý 2. února

UDÍLENÍ SV. POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH
Neděle 14. února

při mši sv. v 8:00 a v 11:00

POPELEČNÍ STŘEDA
17. února 

18:00 Kunštát
17:00 Sebranice

Vše podle epidemické 
situace - dle vyhlášeného 

stupně v omezeném režimu.

TERMÍNY LETNÍCH 
TÁBORŮ

Mladší děti 1. až 7. 7. 2021
místo: Pačlavice

Starší děti 7. až 16. 7. 2021 
místo: Pačlavice

Nejmenší děti 23. až 27. 8. 2021
místo: Kunštát (přífarní)

FARNÍ POUŤ
do La Saletty, Lurd a 

Paray le Monial 
se uskuteční v termínu
od 10. do 17. 5. 2021.

Ti, kdo zůstali přihlášení a 
zaplatili zálohu, případně 
zaplatili celou částku, se 

nemusí přihlašovat znovu. 
Kdo se odhlásil, ten se musí 
přihlásit znovu. Přihlášky 

jsou v předsíni kostela.

Rozpis úklidu 
kostela

V případě, že by někdo 
chtěl udělat jakoukoli změ-
nu v rozpisu úklidu na příští 
rok, ať prosím kontaktuje do 
25.1.2021 Helenu Videmano-
vou e-mail: hvidemanova@
seznam.cz, tel: 516462061. 
Vítáme především změny, při 
kterých dojde k rozšíření na-
šich řad. Nové posily vítány!

Helena Videmanová

V pátek 11. prosince vyra-
zila necelá dvacítka farníků 
na noční adventní putování. 
Neodradilo nás ani sychravé 
počasí s větrem a deštěm, 
ani pandemie. Tentokrát na 
nás nikde nečekala spřáte-
lená farnost s pohoštěním, 
ale třeba si budeme těch-
to setkání v budoucnu více 
vážit a více jich využijeme. 
Společné modlitby u kap-
liček v Sychotíně, Petrově, 
Sulíkově a Rudce a setkání 
se spolupoutníky nám tak 
zpříjemnily nejen tento ad-
ventní večer.

-vo-

Putování povoleno!

Milí přátelé Tříkrálové sbír-
ky, 

už 21. rokem přinášíme do 
obcí a měst v okrese Blan-
sko zvěst o narození Krista 
při tříkrálovém koledování. I 
Tříkrálovou sbírku ovlivňuje 
epidemická situace, v níž pro-
tiepidemický systém – PES 
v 5. stupni nedovoluje klasic-
kou koledu.

Na našich webových strán-
kách www.blansko.charita.
cz/trikralovasbirka2021 a 
Facebooku charitablansko 
jsme pro vás připravili online 
koledu, v níž se pokusíme do 
vašich domovů přinášet radost 
z tříkrálového požehnání. Sou-
časně hledáme i způsob, jak 
přinést požehnání svěcenou 
křídou přímo na vaše dveře.

Během příštího týd-
ne umístíme v každé obci 
kasičku či kasičky (v ob-
chodech, na obecních úřa-
dech či v kostelích). Už od 
1. ledna však mohou lidé 
sbírku podpořit přes ban-
kovní účet 66008822/0800, 

VS 77706000, pomocí QR 
kódu, který najdou na našich 
webových stránkách www.
blansko.charita.cz/trikralova-
sbirka2021 a prostřednictvím 
online kasičky na www.
trikralovasbirka.cz, kde je 
důležité zadat název vašeho 
města či obce, aby peníze při-
šly Charitě Blansko. 

Termín koledování byl mi-
mořádně prodloužen od 1. do 
24. ledna 2021.

Ani letos koledníci nepři-
jdou o žehnání. V živém vstu-
pu bude ke zhlédnutí v sobotu 
2. ledna od 10 hodin na Face-
booku Tříkrálové sbírky. Poté 
bude záznam k dispozici na 
Facebooku Tříkrálové sbírky 
i Charity Blansko.
Velmi děkujeme za vaši podporu, 

Ing. Pavel Kolmačka, 
ředitel Charity Blansko

Pokladničky v Kunštátě bu-
dou na těchto místech: COOP 
náměstí, Tabák Halvová, 
Drogerie Palme, COOP 
Nová, kostel. 

Jiná liga
(Parabible)

Na začátku byla Myšlenka
a tu Myšlenku měl sám Bůh

a ta Myšlenka byla Bůh;
Bůh ji měl vždycky, od věků.

Tou Myšlenkou všechno začalo
a bez ní nezačalo vůbec nic.
Ona je Jiskrou všeho života 

a Světlem na konci všech tunelů.
A to Světlo dosud svítí v tmách

a žádná tma ho nezdolá.

To Světlo, co září v dětských očích,
jednoho dne přišlo mezi nás.

Ta Myšlenka se stala skutečností:
přistěhovala se k nám do města
a my jsme spatřili, jak je nádher-

ná,
jakou nevýslovnou krásu má od 

Boha,
jak je laskavá a důvěrná!

Stala se člověkem, jedním z nás,
přítelem po našem boku,

který nám zas a stále znovu 
šeptá do ucha: Mám tě rád!

Náboženství je totiž opium lidstva
A kdekdo říká: Věřte, bude líp!

Ježíš je ale úplně jiná liga.
Nepřišel se slogany ani s recepty – 

prostě jen ukázal, jak vypadá

Bůh.

převzato z „Parabible“ od 
Alexandra Fleka

Tradice trvá už deset let. A 
rušit tradici proto, že divadla 
jsou uzavřená, nebyl důvod. 
Živý betlém probíhá tradičně 
v poledne na náměstí. Tudíž 
venku. Aby se ale lidé neshlu-
kovali do houfů, začali jsme 
připravovat letošní vánoční 
poselství trochu netradičně. 
Na opačném konci náměs-
tí kolem vánočního stromu. 
Také částečně proto, že jsme 
s konáním akce dlouho váha-
li, oslovila jsem na poslední 
chvíli ostřílené bardy, kteří 
už mají velkou zkušenost. 
K mému nadšení dva týd-
ny před Vánocemi souhlasili 
s účastí. A ještě více kvitovali 
to, že letos se nemusejí učit a 
oprašovat texty. Živý betlém 
měl proběhnout jen v živých 

obrazech a doprovázen re-
produkovanými koledami a 
živým vyprávěním. Čtvrtou 
adventní neděli byla druhá a 
poslední zkouška, rozdány 
kostýmy a herci připraveni 
improvizovat. Všichni jsme se 
těšili, protože, co si budeme 
povídat, už si za těch deset let 
neumíme Štědrý den bez bet-
lému představit. Jenže všich-
ni víte, jak to dopadlo. Pes 
přeskočil do pětky a bylo to. 
Třiadvacátého večer byla akce 
odvolána. Bolelo mne u srdce, 
když mi zklamaní herci do te-
lefonu říkali, že si právě do-
končili kostýmy. Ale co Bůh 
řídí, dobře řídí. Déšť na Štěd-
rý den padal dost vydatně, a to 
až do půl druhé. 

Monika Lepková

Betlém, který nebyl, ale málem byl


