
 

Živý betlém v Ostravě –Svinově 

 

V pondělí 19. prosince 2022 jsme se opět sešli u živého betléma. Dopoledne jsme přivítali 

žáky mateřské školy a vybraných tříd školy základní. Vše jsme již připravili s menším 

předstihem. Venkovní výzdobu v sobotu 17. 12. a interiér Husova sbor po nedělní 

bohoslužbě. Tým pod vedením br. předsedy rady starších Antonína Čelustky se tentokrát 

potýkal především se sněhovou nadílkou a mrazem, který zalézal pod kůži. Nakonec se 

podařilo cca 40 cm sněhu odházet na celém prostoru před farou včetně přístupových cest, aby 

návštěvníci mohli k betlému vůbec přijít. Veškerá námaha stála za to! Žáci si vyposlechli 

příběh o narození Mesiáše, koledy zpívali s housličkami, na které obětavě hrála s. Dagmar 

Štěpánová. Jako výtvarnice také zhotovila pro náš kostel již čtyři betlémy, každý z jiného 

materiálu! A v době covidu se přidal br. předseda, když vyrobil doma betlém dřevěný. Tak 

máme reprezentativní výstavu čistě z vlastních zdrojů! 

     Večerní pásmo začalo v 17 hodin hlasem zvonů, poté Jan Zacios zahrál na baskřídlovku 

Adeste fideles. Biskup pronesl slovo k Betlému a již hrála koledy kapela Od  zdi ke zdi. 

Dagmar Štěpánová následně přednesla vánoční příběh, načež baskřídlovka všem zahrála 

Tichou noc. Zvuk se kouzelně táhnul prostranstvím a dál… Závěr opatřila opět kapela Od zdi 

ke zdi. 

     Sluší se poděkovat za mnohaletou pomoc manželům Peterovým, kteří vždy obětavě 

propůjčí k dispozici ovečky Bertíka a Uršulu. Členům již zmíněného přípravného týmu, který 

zajišťuje nejen kulisy včetně nezbytného osvětlení (Stanislav Hejduk ml.), ale i občerstvení a 

vše spojené s organizací. Ti, kteří přijali role Marie, Josefa a archanděla Gabriela, tak učinili 

s pokorou a radostí, byť mráz byl i vůkol nich. Rozzářené oči dětí a zvídavé otázky, při 

kterých se dospělí musí až vnitřně  pousmát jsou nám nejkrásnější odměnou. Asi to shrnuje 

mail od návštěvníka: Včera jsem šel vnukovi ukázat živý betlém u kostela a moc se nám tam 

oběma líbilo. Byla to ta pravá vánoční atmosféra. Děkuji.  

A já váženým spolupracovníkům také děkuji. Všem lidem dobré vůle pak vyprošuji ze 

Svinova Boží pokoj a požehnání!  

                                                                                                                     Tomáš Chytil 


