
 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2005 3 

Z OBSAHU: 

Slovo o zrcadlení...................................................................................................... 4 
V rodinném kruhu .................................................................................................... 5 
Svatí žijí i dnes mezi námi.......................................................................................... 6 
Otec............................................................................................................................ 7 
Svoboda proti strachu ................................................................................................ 9 
Smutný svatý je věru smutný svatý… ................................................................. 10 
Deficitní poruchy paměti vyvolané věkem................................................................ 10 
Něco, co mohou napsat jen děti .............................................................................. 11 
Stalo se – aneb z letních akcí Živé rodiny ........................................................... 12 
Vlčice 7. – 14. 8. 2005.............................................................................................. 12 
Poděbradský „Týden pro rodinu“ ............................................................................. 12 
Vyrábíme s dětmi ................................................................................................... 13 
Recepty na září....................................................................................................... 13 
Slovníček…............................................................................................................. 14 
Práce ........................................................................................................................ 14 
Manželská setkání.................................................................................................. 16 
Ze života Živé rodiny.............................................................................................. 18 
Představují se…....................................................................................................... 18 
Živá rodina připravuje............................................................................................ 19 
Zimní tábor pro celé rodiny ...................................................................................... 19 
Malování na hedvábí................................................................................................ 19 
Cvičení pro ženy ...................................................................................................... 19 
Termínovník 2005 .................................................................................................... 20 
Nabídka i pro Vás… ............................................................................................... 20 
Výzva........................................................................................................................ 20 
Cesta divokého muže............................................................................................... 20 
Výstup na Mont Everest ........................................................................................... 21 
Ze života YMCA – OPEN......................................................................................... 21 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském..................................................... 23 
Duchovní obnova pro rozvedené - znovu sezdané ................................................. 23 
Podzimní víkend s duchovním programem pro osamělé matky.............................. 24 
Setkání osamělých a rozvedených rodičů ............................................................... 24 
Inzerce ..................................................................................................................... 24 
Zajímavosti a dokumenty ...................................................................................... 25 
SPPR – dopis na měsíc – Politizace státní správy .................................................. 25 
Petice proti RU 486 a pokusům na lidských embryích ............................................ 25 
Dočetli jsme se ....................................................................................................... 26 
Jak přirozené je přirozené plánování rodičovství?................................................... 26 
Doporučujeme ........................................................................................................ 31 
Nové miminko......................................................................................................... 32 
Na okraj: .................................................................................................................. 32 
Dnes bych tu větu nenapsal..................................................................................... 33 
O tradici .................................................................................................................... 34 



 
4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2005 

Dějiny poznání jsou dějinami omylů. Každý podzim vstupují děti do školy, mládež do 
školních lavic, mladí mužové a mladé dámy do poslucháren, laboratoří a knihoven v naději, že 
se konečně dozvědí, jak to vlastně všechno je… Každý rok v červnu je opouštějí, naplněni až  
k prasknutí novými informacemi, pohledy, systémy, teoriemi, hypotézami… Rok co rok se 
vypisují granty na vědecká bádání, vydávají se knihy, časopisy a ročenky, recenze stíhá recen-
zi, citace citaci… Knihovny civilizovaných zemí světa praskají ve švech, muzea přetékají expo-
náty, dokumenty, obrazy, artefakty, sbírkovými předměty všeho druhu… 

Ale kde se mezi vším tím vznáší pravda? Teorie vyvrací teorii, spis odporuje spisu, loňská 
hypotéza je letošním omylem – ještě že alespoň ta abeceda se nemění a 3 x 3 je ještě stále 9. Ale 
stojí smysl našich životů na násobilce či prvouce? Nebo snad na teorii strun, biochemii či filo-
sofii dějin? Najdeme ho v učených pojednáních o počtu andělů na špičce jehly? Je skryt v učení 
o pevnosti a pružnosti stavebních a konstrukčních materiálů? Dostala se k němu hudební vě-
da, psychologie či aplikovaná matematika? 

Nečekejme zázraky tam, kde nejsou. Od 18. století si naše civilizace myslí, že si dokáže 
sama vybojovat cestu ke šťastným zítřkům, že naplnění života radostí a štěstím a poznání jeho 
smyslu je jen otázka času – jen ještě vyluštit některá poslední tajemství přírody, dovynalézt 
něco potřebných zařízení, a svět se promění v rajskou zahradu… 

Dům na písku… „Nestaví-li dům Hospodin…“ – a Hospodin byl vytěsněn. Tato civilizace 
pro něj nemá místo. Nepotřebuje ho. Nepodporuje zvýšení prodeje toho či onoho zboží, ne-
zvyšuje výkon motorů či procesorů, nelze jej přimět k léčení rakoviny žádným z dostupných 
léčiv… co s ním? Ani do zábavného průmyslu se nehodí… 

Zbytek světa je z toho upřímně zděšen – oni si nedovedou představit, že je vůbec možné, aby 
existovaly země, v nichž je normální nevěřit v Boha. Děsíme je… Vším, co si dokážeme vymyslet, 
abychom naplnili naše krátící se dny, tu strašnou prázdnotu života, který končí v nicotě… 

Jenomže naše životy nekončí v nicotě – nemusí být beze smyslu. To jen naše civilizace ne-
pochopila, že „nyní vidíme jako v zrcadle“ – že Bůh není něco, co můžeme prozkoumat, zjistit, 
jak to funguje, zabalit to do úhledných obalů, vrhnout to na trh a dávat užívat třikrát denně, 
nejlépe před jídlem. Bůh není zboží, artefakt ani hypotéza. 

Postmoderní deziluze z neschopnosti poznat je deziluze člověka, který chtěl být jako Bůh – všechno 
vidět, pochopit, poznat, posoudit, rozhodnout a stanovit. Ale Bůh se našemu poznání vymyká – nelze ho 
pochopit lidským rozumem, ba ani přinutit, aby se přeložil do našich chabých pojmů. 

Nyní vidíme jako v zrcadle – nemůžeme se zmocnit smyslu našeho vezdejšího pachtění, 
nemůžeme si to nalinkovat. Nemáme na to – nejsme bohové. Bůh daleko přesahuje vše, co si 
dokážeme ve své fantasii nakreslit – a smysl našich životů spočívá v něm. Tam nedosáhneme. 

Co tedy? Zůstat stát? Vzdát to? Přestat se snažit? Rozbít zrcadlo a nevidět už vůbec nic? – 
To je cesta, kterou volí naše civilizace – a do osleplých očí si sype písek televizního balastu, aby 
zapomněla, že byly určeny k vidění. K vidění v zrcadle. Protože Bůh ví, kolik sneseme zde, 
v tomto světě, poškozeni dědičným hříchem. 

Ne, dnes ještě Boha nenajdeme – nespatříme, nedomyslíme, nedočteme, nedovynalezne-
me… Ale můžeme najít zrcadlo – a zrcadlo nám ukáže cestu. 

Vladimír Koronthály 

SLOVO O ZRCADLENÍ 
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MĚSTO VĚTRU 
 

Město, jehož světla 

zůstala rozsvícená 

i v ranních a poledních hodinách, 

je jakoby pusté a opuštěné. 

A stejně tak my, 

kdo jsme přežili. 
 

Město, jehož ulicemi 

vítr provívá 

jako holá kostra, 

která je má zevnitř udržet. 

Město olivových hor, 

město větru. 
 

Báseň od Jehudy Amichaie ze sbírky Svícen v poušti 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

dlouho jsme se nepotkali – naposledy v červnu, když jsme se rozjížděli na prázdniny. Teď, 
po návratu domů, se zdá, že svět je zase nějak jiný… 

Nebudu Vás i sebe strašit výčtem událostí doma i ve světě, protože jsou sice významné, ale 
ne podstatné. To důležité se dělo v nás – ve mně stejně tak jako ve Vašich dětech či ve Vás 
samotných: to léto (ať bylo, jaké bylo, ať se v něm stalo, co se stalo, ať jste byli na Bahamách 
nebo ve Všenorech či Židlochovicích) bylo dalším krokem na cestě ke konečnému cíli nás 
všech, k Bohu. 

Snad to ani nevíme, snad to není na první pohled vidět, snad to spatříme až dodatečně – 
Bůh si nás někdy vede po velmi spletitých a křivolakých stezičkách – ale nikdy ne od sebe. 
Vždy k sobě. 

Možná jste během společně prožitých prázdnin / společné dovolené měli příležitost pocho-
pit něco ze svých vzájemných vztahů. Možná ve Vašich rodinách padly zase nějaké přehrady 
(stavíme si je sami, jejich základy spočívají pevně na našich vnitřních zraněních a obranných 
bariérách). Možná to poznáte / poznáme až dodatečně – při pohledu zpět. 

Možná jsme prožili něco smutného či přímo tragického. Možná jsme o někoho přišli –  
a možná jsme někoho našli, získali, dostali – lidé umírají a lidé se rodí v úžasném koloběhu 
pokračujícího stvoření světa. A tak, jak jsme, rozprostřeni do času, neschopni prožít a vnímat 
současně víc než jeden okamžik, můžeme mít pocit, že to dobré pominulo, bylo tak krátké, a to 
méně vítané je zde a co my s tím… ale ve skutečnosti se nic z našeho života neztrácí, nic nemi-
zí v nenávratnu, všechno zůstává na svém místě v času a prostoru tak, jak jsme to prožili –  
a jak to vykoupil Ježíš Kristus a jak to posvětil Duch svatý – a jak to s námi jednou vstoupí do 
věčnosti… 

V RODINNÉM KRUHU 
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A proto se těším na nastávající podzim (i když podzim vlastně nemám moc rád) – ne kvůli 
vinobraní (i když nové víno je krásný Boží dar), ne kvůli padajícímu listí (i když barvy pod-
zimního lesa nepředčí asi nic z tohoto světa), ale pro tu úžasnou věc – přicházejí další dny, 
které můžeme prožít na cestě k Bohu, a vše, co v nich bude krásné a naplněné láskou, zůstane 
navždy. 

VKor 
 

SVATÍ ŽIJÍ I DNES MEZI NÁMI 
 

Jedna moje přítelkyně mi vyprávěla příběh, 
který se stal v jedné rodině letos o prázdninách. 
Neznám jméno té rodiny, ani odkud pochází, ale 
myslím, že to není vůbec důležité. 

Manželé oslavili stříbrnou svatbu a jako dárek 
si dali cestu do Francie. Tři dospívající či skoro 
dospělé děti nechali doma, protože děti měly svůj 
program. Dva chlapci odjeli jako vedoucí s dětmi 
na skautský tábor. A tam se to stalo. 

Bylo vedro a skauti – vlčata se šla koupat. 
Malé „vlče“ se vydalo trochu dál do rybníka a 
začalo se topit. Jeden z vedoucích, syn těch stříbr-
ných manželů, pro něj doplaval, dal si ho  
na záda a plaval s ním zpátky ke břehu. Nikdo 
neví, co se vlastně stalo. Bylo vedro, možná byl 
sám už předtím unavený, ale síly pro dva mu 
prostě nestačily. Plaval s vlčetem na zádech  
ke břehu a když už byli na dosah i na doslech 
kamarádů, nechal ho zase plavat a sám se potopil. 
Malého chlapce vytáhli poměrně rychle. Jeho za-
chránce – vedoucího hledali pak potápěči ještě 
dvě hodiny. Když ho konečně našli, byl samozřej-
mě mrtvý. 

Dva dny před koncem „stříbrného“ výletu do 
Francie dostali rodiče telegram – vraťte se hned 
domů, váš syn je mrtvý. 

Na pohřbu všichni plakali. Kněží, ministranti, skauti, známí, spolužáci, přátelé, příbuzní, 
rodina. Nikdo neví, proč se to stalo. Nikdo to nemůže pochopit. Můžeme hledat různá vysvět-
lení, co by se stalo, kdyby; proč musel zemřít mladý člověk… 

Ježíšova odpověď je prostá: Kdo chce jít za mnou… Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo 
dá svůj život za svého bratra… 

Ano, i mezi námi žijí svatí. 
MKor 
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OTEC 
CO MUSÍ UDĚLAT MUŽ, ABY DOKÁZAL BÝT OPRAVDOVÝM OTCEM 

  

1. Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce. 
2. Chlap si musí být vědom toho, že je smrtelný, a musí také nechat zemřít své přehnané 

sebevědomí – ego, jinak nebude vědět, jak má pro své děti žít.  
3. Jako otec nemusím všechno dělal perfektně, nemusím být morálně dokonalý, nemusím být 

ani přehnaně chytrý, jediné, co musím, je: být si vědom svých kořenů a svého původu  
a ukázat svým dětem, že i ony mají v tomto příběhu své jedinečné místo a jsou jeho pokra-
čovateli.  

4. Pro chlapa je důležité poznání, že jako partner a otec na plno věcí nestačí a musí se spoleh-
nout na Boha. To není slabost, je to důvěra v Boha. 

5. Jako otec musím dát pocítit dítěti jeho velký význam a nezastupitelnost v mém životě.  
6. Všichni otcové jsou v pokušení stavět svou vlastní identitu na tom, co dělají, tj. na své pro-

fesi.  
7. Pro své děti je otec naprosto nezastupitelný. V zaměstnání nahraditelný je. 
8. Snad nejrozšířenější chybou nás otců je nedostatek času a neochota si čas udělat. Pro děti je 

důležité mít otce alespoň na chvíli jen pro sebe. 
9. Neudělá-li otec na dítě čas, budou syn či dcera hledat někoho, kdo si ten čas najde. 
10. Nesmíme klást přehnaný důraz u dítěte na jeho výkon. Musíme své dítě dostatečně ocenit.  
11. Otec musí důvěřovat svým dětem.  
12. Otec připadá často svým dětem jen smutný, a proto pro ně nemá žádnou otcovskou ener-

gii, žádnou mužskou energii, kterou by mohl svému synovi nebo dceři předat. 
13. V duších mnoha mužů je hluboký smutek a tento smutek se ukazuje jako zloba! Tato zlo-

ba útočí na druhé, ale je způsobena pocitem z vlastního selhání, zklamaní a pocitem, že 
mu bylo ublíženo vlastním otcem. 

14. Ať se nám to líbí nebo ne, náš otec má na nás trvalý vliv. Ať nám byl blízký nebo vzdále-
ný, byl k nám chladný nebo vřelý, projevoval nám svou lásku či nikoliv. Náš otec na nás 
zanechal svůj otisk. A náš život ovlivňuje dosud – pravděpodobně víc, než si uvědomuje-
me.  

15. Chlap musí tedy odpustit především svému otci všechna jeho zraňování i lidská selhání.  
16. Jakmile jsem rád synem, budu i dobrým bratrem. Chlap který je rád synem i bratrem, sta-

ne se i dobrým otcem. Má v sobě určitý druh energie přitažlivý pro vlastní syny i vnuky. 
17. Otec je ten, který zajišťuje a chrání rodinu navenek. Zároveň je garantem náboženské  

i lidské výchovy, a to tím, že je jeho povinností dávat svým dětem hranice, které je omezu-
jí, ale zároveň i chrání od okolního světa.  

18. Je to otec, kdo učí své syny a dcery spiritualitě. Je úplně jedno, co jim říká, protože to, co 
jim nakonec předá, má uloženo ve svém srdci. Na čem mu skutečně záleží, to děti vždy 
vycítí a odnesou si sebou z domova. Varujme se toho, aby to nebyla nenávist, neustálé 
posuzování, bezbřehá kritika nebo přehnaná ironie.  

19. Dítě je šťastné jen tehdy, jsou-li šťastni i jeho rodiče. 
20. Otec se musí za své děti modlit a má moc jim žehnat. 
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CO OČEKÁVÁ SYN OD SVÉHO OTCE 
  

1. Chlapec musí prožít to, že je milovaný, i to, že je synem. 
2. Mnozí synové si stěžují, že jejich otcové jim poskytnou monolog přesto, že od nich žádají 

prostor pro vzájemnou komunikaci. 
3. Syn chce od svého otce, aby byl sebevědomý, potrhlý a svobodný.  
4. Syn pozná, jestli je jeho otec ukotvený, svobodný a šťastný. 
5. Syn nenávidí na svém otci, jestliže je malým, nezralým mužem a nedovede syna vést  

do většího světa. 
6. Syn vždycky chce, aby mu otec ukazoval ten velký okolní svět. 
7. Syn se učí od otce přístupu k práci a způsobu mužského řešení problémů, a proto musí 

s otcem i pracovat a prožívat svůj čas.  
8. Syn chce, aby ho otec chválil a povzbuzoval.  
9. Syn touží prožít dobrodružství spolu s otcem. 
10. Syn touží mít otce někdy jen pro sebe. 
11. Je mnoho cest, které vedou k rozvoji zdravého pocitu vlastní hodnoty, a chlapci toto sebe-

vědomí zaručeně předá vždy otec. 
12. Syn potřebuje, aby ho otec naučil být i v tichu. Znamená to naučit syna ztišit se tak, jako 

když se zrcadlí obraz synovy tváře na klidné hladině. 
13. Syn potřebuje, aby ho otec naučil pozorovat okolní svět.  
14. Syn potřebuje prožívat okamžiky s otcem bez posuzování, hněvu a beze strachu.  

  

CO OČEKÁVÁ DCERA OD SVÉHO OTCE 
  

1. Je mnoho žen, které jejich otcové nikdy nepřijali, a tím v nich vypěstovali pocity méněcen-
nosti, nejistoty, strachu, odcizení a osamělosti. 

2. Když otec opustí svou ženu a dceru, má to často za následek, že dcera v dospělosti neoče-
kává od mužů lásku a bojí se vstoupit do důvěrného vztahu. 

3. Když má dcera dostatek lásky od svého otce, není nucena ji v dospívání hledat všude ko-
lem a dokáže si ve vztahu s mužem zachovat odstup. 

4. Dcera musí cítit, že je nejen milována, ale musí zakusit i pocit bezpečí. 
5. Když dceru pochválí otec, je to desetkrát víc, než když ji chválí její matka. 
6. Odpověď na otázku, zda je krásná, hledá dcera u svého otce. 
7. Dcera si vytváří první vztah k muži skrze svého otce a pro její budoucí partnerský vztah  

se svým mužem je tato zkušenost naprosto zásadní.  
8. Otcova moc žehnat nebo zmrzačit je pro dceru stejně významná jako pro syna. 

  

CO NAKONEC PŘEDÁME SVÝM DĚTEM 
  

1. Ať dělá a říká otec, co chce, to jediné, co svým dětem předá, je to, na čem mu skutečně zále-
ží. To je jen to, co má uloženo hluboko ve svém srdci. Často jsou to bohužel jen naše zájmy 
a záliby. 

2. Děti si všechno pamatují a tak jednají podle toho, co si my o nich myslíme.  
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3. Dítě nemá žádný důvod k tomu, aby si důvěřovalo. Jediným důvodem k sebedůvěře je, že 
my důvěřujete jemu.  

4. Ten, kdo není přijat, nemůže přijímat. Ten, kdo není milován, neví, co to je milovat.  
5. Jsme-li přehnaně kritičtí, stanou se z dětí jen rejpalové. 
6. Kdo vnímá krásu kolem sebe, nevědomky naučí děti radovat se z přítomného okamžiku . 
7. Kdo se dívá na věci bez neustálého posuzování, naučí své syny a dcery být šťastnými. 
8. Pro život syna nebo dcery není důležitý způsob výchovy, ale skutečnost, že se rodiče ctí  

a milují. Za tohoto předpokladu rodičům v dospělosti odpustí všechny křivdy. 
 

František Růžička. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ se souhlasem autora. 
 

Kdo tvrdí, že se na tomto světě nedějí zázraky, 
nikdy neviděl zrození dítěte. 
 

Kdo tvrdí, že je bohatství všechno, 
nikdy neviděl dětský úsměv. 

 

Kdo tvrdí, že se náš svět nedá zachránit, 
zapomněl, že děti znamenají Naději! 

 

Z německého překladu zasílají pro Zpravodaj novopečení dědeček a babička  
Běťákovi (vnuk Lukas 3,210 / 51 cm narozen 3. 7. 2005) 

 

SVOBODA PROTI STRACHU 
 

Království Boží nikdy nenastolíte cestou strachu. 
Přijde-li skrze strach a donucení, pak to není králov-
ství Boží. Bůh dovoluje a respektuje svobodu tvorů, 
dokonce až po vzpouru a rouhání! Prostor svobody 
je předpokladem ctnosti stejně jako hříchu. Je to 
veliké riziko, jež Bůh podstoupil. 

Svoboda padnout je i svobodou povstat. Právě  
v našem selhání, v naší zkušenosti vlastní ubohosti, 
slabosti, prázdnoty se dostáváme ke zkušenosti 
Boha, který pozvedá a uzdravuje svou láskou. Mů-
žete říct: „Ale to je nebezpečné, zní to, jako kdybys 
ospravedlňoval hřích!“ Já se ale jen snažím být prá-
vě tím největším možným realistou. Spása je převrá-
ceným a překonaným hříchem, kdy Bůh rozvíjí  
a vzdělává naši svobodu. Svobodná vůle a svoboda 
svědomí jsou jádrem nauky o milosti a středem 
křesťanské morálky. 

Richard Rohr. Z knihy The Price of Peoplehood 
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DEFICITNÍ PORUCHY PAMĚTI VYVOLANÉ VĚKEM 
 

Určeno pro ty z vás, kterým … no, řekněme … je 
něco přes 30 let… 

Nedávno mi můj lékař stanovil diagnózu: deficitní 
poruchy paměti vyvolané věkem. Člověku se pak stává: 

Rozhodnu se umýt si auto. Jdu ke dveřím a přitom 
si všimnu, že na stole leží dnešní pošta. No dobře, dřív 
než si umyji auto, podívám se, kdo mi píše. Nechám 
klíče ležet na stole, vyhodím poštu, která mne nezajímá, 
a přitom si všimnu, že je plný koš na odpadky. Srov-
nám si účty a bankovní výpisy do psacího stolu a vy-
prázdním koš. Když už jsem ale otevřel tu zásuvku 
psacího stolu, mohl bych vlastně hned vystavit šeky na 
zaplacení účtů. Kde je šeková knížka? A do háje! Už je  
v ní jen jeden šek. Další zásobu šeků mám v druhé zá-
suvce psacího stolu. Aha, tady na stole stojí sklenice  
s džusem, kterého jsem se zrovna chtěl napít. Budu 
hledat další šeky, ale napřed musím postavit tu sklenici 
jinam, je příliš blízko u počítače. No jo, ale to už ten 
džus můžu dát rovnou do ledničky, stejně už pěkně 
zteplal. Jdu směrem ke kuchyni a vidím, že květiny 
potřebují zalít. Postavím sklenici s džusem na stolek  
u kuchyně a … juchů!!! Tady jsou ty brýle, které jsem 
hledal celé dopoledne!!! Ty bych měl raději hned uklidit. Pak naplním konvici vodou a napo-
jím své žíznivé květiny. Do háje! Někdo nechal ležet v kuchyni dálkové ovládání a já se mohl 
včera uhledat, když jsem se chtěl dívat na televizi. Raději je dám hned tam, kam patří. Trochu 
zaliji ty květiny – hrome, polil jsem podlahu, ale to hned uklidím – hodím dálkové ovládání na 
kanape a jdu k domovním dveřím a přitom celou dobu myslím na to … Co jsem to vlastně 
chtěl celou dobu udělat? 

Na konci dne: 
⇒ auto je špinavé, 
⇒ účty jsou nezaplacené, 
⇒ sklenice s džusem stojí na stolku vedle kuchyně, 
⇒ mé květiny mají málo vody a zřejmě nepřežijí, 
⇒ v šekové knížce je pořád jen jeden šek a 
⇒ ať dělám co dělám, nemůžu najít klíče od auta!! 
Když mi dojde, že se mi vlastně za celý den nepovedlo nic dodělat, jsem velmi překvapen 

– vždyť jsem celý den pořád pracoval!!!! 
Z e-mailové schránky … kdo mi to vlastně poslal? 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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NĚCO, CO MOHOU NAPSAT JEN DĚTI 
(2. třída ZŠ) 
 

� Muslimská Bible se jmenuje Kodak. 
� Papež bydlí ve Vakuu. 
� Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti nad kriminálníky želatinou.  
� U nás se muži mohou ženit jen s jednou ženou. To se jmenuje monotonie. 
� U nás má každý svůj pokoj. Jen táta ne, ten musí spát s mámou. 
� Ryby se množí tak, že kladou jiskry. 
� Životní pojištění jsou peníze, které dostane člověk, když přežije smrt. 
� Adopce je v podstatě lepší možnost. Tak si rodiče sami vyberou dítě a nemusí se tak 

smířit s tím, co se jim narodilo. 
� Během týdne žije Bůh v ráji. Jen v neděli je v kostele. 
� Severní pól se otáčí v opačném směru než jižní. 
� Krávy nesmějí rychle utíkat – aby se jim nevylilo mléko. 
� Červi nekoušou, protože mají ocásek vzadu i vepředu. 
� Broskev je jako jablko s kobercem. 
� Jíme-li nemocné krávy, dostaneme ISDN.  
� Nejsem pokřtěn, ale zato jsem očkován. 
� Když lidé přestali být opicemi, stali se Egypťany.  
� Vagón se zastavil a cestující se vyprázdnili na nástupiště.  
� Moje teta měla takové bolesti kloubů, že mohla zvednout ruce jen kousek nad hlavu.  

I s nohama měla stejné potíže. 
� Kruh je kulatý čtverec. 
� Nejužitečnější zvíře je prase. Z něj můžeme využít vše, maso zepředu i zezadu, kůži na 

boty, jméno na nadávání. 
� Teorie o zvířatech:  

� Všechny ryby kladou vajíčka. Ruské dokonce kaviár. 
� ZOO je super. Tam můžete vidět i taková zvířata, která vůbec neexistují. 

Zaslala Mgr. Helena Chvalová 
 
Malý chlapeček vysvětluje: 
Sluníčko večer nezapadá, jenom není vidět, protože je tma...  

Zaznamenal a zaslal Petr Koronthály 
 
Žena pošle svého manžela, programátora, na nákup se slovy: 
„Kup jeden chleba, a kdyby ještě měli rohlíky, tak jich vem deset.“ 
Programátor odešel do obchodu, a protože ještě rohlíky měli, koupil deset chlebů. 
Přesně podle zadání... 

Zaslala JUDr. Marie Kolářová 
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VLČICE 7. – 14. 8. 2005 
Nedělního rána 7. srpna se snad většina našich kamarádů „volejbalistů“ probudila 

s pocitem očekávání, že se po roce zase všichni sejdeme v jedné ze zátok Staňkovského rybní-
ka, na místě pro nás již tradičním, zvaném „Vlčice“. Po občas bouřlivém balení jsme se vydali 
směrem Jindřichův Hradec a dál až ke Staňkovskému rybníku. 

Nutno říct, že týden byl sportovně, ale i relaxačně založen. 
Každé ráno se mohli ti čilejší zúčastnit ranní rozcvičky, potom breviáře, a na něj navazova-

la mše v krásné „přírodní kapli“, pod širým nebem, na břehu Staňkovského rybníka… Po sní-
dani nás čekal volejbalový trénink pod vedením P. Tomáše Holuba, kterému za to patří náš 
vřelý dík. Odpoledne pak pravidelně probíhalo volejbalové klání, kdy mezi sebou soutěžila 
jednotlivá družstva. 

Nesmím opomenout ani již tradiční cyklistický výlet na Peršlák, kde se vždy trošku občer-
stvíme a posílíme na cestu zpět do tábora. 

Celý týden jsme opět zakončili mší svatou. Potom loučení a odjížděli jsme s pocitem rados-
ti z našich společných zážitků … (občerstveni do dalších dnů…) 

Dík za to patří Ymce, obětavé nenápadné organizátorce Zdeničce Pavlasové, Marušce Polo-
vé a Bohu za to, že nás obdaroval tímto volejbalovým společenstvím a možností trávit takto 
část prázdnin a dovolené. 

Máří Salcmanová 
 

PODĚBRADSKÝ „TÝDEN PRO RODINU“ 
 

Druhý týden o prázdninách, ten byl celý o rodinách. 
Sešlo se dost rodin z Česka, přišlo i pár lidí z Švédska. 
Pili jsme a hodovali, z výletů se radovali.  
Projeli jsme celý kraj, hrady, zámky, Český ráj. 
Sázavu jsme sjeli v raftech, měli jsme vždy úsměv na rtech.. 
Společně jsme promýšleli, jak v rodině zůstat celí. 
Jak žijí manželé v Švédsku, čím se liší život v Česku. 
Děti, výchova a vztahy, šly nám z toho kolem hlavy. 
Příliš jsme se nenaspali, ve dne v noci povídali. 
Plály táborové ohně, užili si všichni hodně. 
I děti se ukázaly, na flétny a housle hrály. 
Poslední den v Kutné Hoře, běhali jsme po Barboře. 
Při návštěvě kostnice, stín nám padl na líce. 
Na památkách UNESCO, viděli jsme ledasco. 
Týden se nám vydařil, každý chtěl by zůstat dýl. 
Když náš rozcházel se krok, volali jsme: „PŘÍŠTÍ ROK“. 
Sejdeme se zase, snad ve stejném čase. 

Vaše rodiny z Poděbrad. 

STALO SE – ANEB Z LETNÍCH AKCÍ ŽIVÉ RODINY 
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VĚTRNÍK Z PET-LAHVÍ 
Pomůcky a materiál: 5 velkých PET-lahví (1 a půl litru, alespoň jedna  

se zúžením), drát nebo provázek, nůžky. 
Postup: Ze čtyř PET-lahví uřízneme dno, do každé provrtáme dírku 

(dírka se dá i propálit) po straně dna. Vezmeme provázek a dna přivážeme 
k páté PET-lahvi tak, aby byla kolmo k podložce, když láhev postavíte, a zároveň kolmo k tělu 
láhve. Láhev pak nasadíte otvorem na klacek a zapíchnete do květináče nebo na zahradě. 

 

MOZAIKOVÉ OBRÁZKY 
Pomůcky a materiál: Barevné čtvrtky různých barev, lepidlo, bílá čtvrtka na nalepení. 
Postup: Nejdříve si namalujete na čtvrtku obrysy obrázku, který chcete udělat. Pak si roz-

myslíte, které barvy a jaké množství budete potřebovat. S dětmi natrháte barevné papíry asi na 
centimetrové čtverečky a postupně lepíte podle nákresu na čtvrtku. Nejlepší je polepit celou 
čtvrtku. Menší děti mohou trhat větší čtverečky. 

Technika se dá použít na výrobu přáníček. 
Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

KOLÁČ ZE ZAKYSANÉ SMETANY JAKO SLADKÝ VSTUP 
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Co si počít se skvrnami od borůvek na právě koupeném bílém 
tričku a co s fialovými zuby, to řešit nebudeme. Borůvky jsou ovoce zdravé a chutné a my si je 
vypůjčíme do našeho receptu na slavnostní koláč. 

Co budeme potřebovat: 170 g změklého másla, totéž množství krupicového, raději přírod-
ního cukru, 3 velká vejce, 220 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, vanilkový cukr,  
150 ml zakysané smetany, 400 g borůvek a na polevu 200 g jemného tvarohu nebo lučiny 
(případně oboje) a práškový cukr. 

Postup: Předehřejeme troubu, kulatou koláčovou formu vymastíme a vyložíme pečícím 
papírem. Máslo, cukr, vejce, mouku a vanilkový cukr dáme do mísy. Vařečkou promícháme, 
vše se spojí, pak do hmoty vetřeme čtyři lžíce zakysané smetany a polovinu borůvek. Směs 
přelijeme do formy a uhladíme do roviny. Pečeme padesát minut, koláč vyběhne a bude pruž-
ný. Necháme vychladnout. A na polevu utřeme tvaroh s cukrem a zbývající zakysanou smeta-
nu. Vychladlý koláč potřeme polevou a posypeme zbylými borůvkami. V chladničce vydrží  
i několik dní čerstvý. 

 

Naši milí, všem vám přejeme dobrou chuť, hodně sil a vašim dětem dobrý start do škol-
ních povinností (i sladkých radovánek). 

Za naši redakci přeje janK 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

RECEPTY NA ZÁŘÍ 
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DOMÁCÍ CHLÉB OD GÁBINY ZE ŠVÉDSKA 
 

Potřebujeme: 50g droždí (čerstvé), 2 lžičky soli, 1 lžíci medu, 6 deci vlažné vody, 2 deka 
slunečnicových semínek, 2 deka grahamové mouky, 11 deka hladké mouky, 1 vejce na potření, 
mák a seznam. 

Postup: Rozmícháme sůl, med a droždí, nalijeme vodu, přidáme semínka, mouku a zadělá-
me těsto. Necháme vykynout (čím déle, tím lépe – i 2 hod.), pečeme 15 minut při 220 stupních. 

Recept z týdne pro rodinu 

PRÁCE 
„Můj Otec pracuje, i já pracuji,“ řekl Ježíš svým učedníkům. Co tím asi 

myslel? 
Přiznám se, že jsem dlouho tomuto výroku nerozuměl. Snad to bylo tím 

slovem „pracovat“ – protože: co je to vlastně práce? Co si pod tím představujeme? „Arbeit 
macht frei“? „Práce polidštila opici“? „V potu práce budeš jíst svůj chléb“? 

Dnes rozumíme práci jako způsobu získání obživy (někteří dodávají: když to opravdu 
jinak nejde). Hledáme zaměstnání, kde bychom mohli za určité penzum činnosti obdržet po-
stačující množství peněz – poukázek na živobytí, případně i na luxus. Hovoříme o trhu práce, 
ale i o právu na práci, vidíme lidi, kteří pracují, lidi, kteří se práci vyhýbají či se jí přímo štítí, i 
 lidi, kteří práci marně hledají, a také lidi, kteří pracovat nepotřebují, neboť jsou zajištěni. Jak 
mají všichni tito rozumět Ježíšovu výroku o jeho i Otcově práci? Pracuje snad Otec, aby si 
opatřil obživu? V čem spočívala Ježíšova práce (nemluvím o tesařině, ale o době, kdy chodil a 
kázal a uzdravoval a vymítal duchy…) – živila ho snad? A jestliže Otec pracovat nepotřebuje 
(neboť má vše), proč pracuje? A v čem ta práce spočívá? 

Je to řada otázek, které si minulost nejspíš nekladla – nebo si je kladla jinak: tak, jak zcela 
jinak vnímala i práci. Protože postoj katolického katechismu (který říká, že každý je povinen 
pracovat, je-li schopen pracovat) je postojem poslední doby. Pokud se učebnice dějepisu nemý-
lí, tak ještě v 19. století se práce považovala za něco, co se pro dobře postaveného občana jaksi 
nehodí (a už zcela určitě ne fyzická práce), protože slušný občan přece žije z renty či z výnosu 
investic, případně vykonává nějakou zcela ušlechtilou činnost, třeba je předsedou vlády nebo 
rektorem univerzity či plukovníkem. No a pro šlechtice byla představa práce čímsi zcela ne-
představitelným a nepřijatelným – do té míry, že v původních benediktinských klášteřích exis-
tovali řeholníci, kteří se modlili, meditovali, studovali, případně řídili klášter nebo opisovali 
knihy a vyráběli léky (a byli šlechtického původu), a vedle nich laičtí bratři (původu nešlech-
tického), kteří pečovali o pole, dobytek, kuchyň, prádelnu, pivovar, mytí schodů a vykonávali 
jiné, urozeného člověka nedůstojné aktivity. 

Ještě jinak tomu bylo někdy v době kamenné, kdy členové tlupy o práci neuvažovali – 
prostě lovili zvěř (a kopali jámy, do kterých se větší zvířata měla chytit), sbírali oříšky, jahody 
a jiné lesní a polní pochutiny, rozdělávali oheň, vydělávali kůže, ošetřovali si vzájemně pora-
nění, zaříkávali zlé duchy a konali spoustu dalších činností, které by dnes byly vykonávány 
jistě jen osm hodin denně s půlhodinovou přestávkou na oběd, nemocenským pojištěním a 

SLOVNÍČEK... 
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pod dohledem příslušného odborového svazu. Naši prapředci však neznali ani odměnu za 
přesčasy, ani netušili, že se právě polidšťují – dobře však věděli, že když si ten pazourek na tu 
palici nepřidělají pořádně, tak toho medvěda nedostanou, ale právě naopak. 

Mark Twain říká, že práce je to, co člověk dělat musí, zatímco hra je to, co dělat nemusí – 
toto jednoduché rozlišení nejspíš u Boha nebude platit, protože si nedovedu představit, kdo a 
co by ho donutilo dělat něco, co by dělat nechtěl. I my lidé máme (alespoň někteří) to štěstí, že 
děláme jako práci to, co dělat chceme… Tudy tedy také cesta k vysvětlení nevede. 

Tak co je to vlastně práce? V čem spočívá její smysl? A proč má pracovat i ten, kdo „má 
vyděláno“ nebo naopak, jako třeba matky v domácnosti, dře celý den za jedinou odměnu: 
vědomí, že děti šly spát do čisté postele, manžel dostal večer najíst a … to je všechno… 

Kdyby smyslem práce bylo pouze opatřit si něco 
k snědku, asi by to bylo málo. Ale právě tak obtížné je 
hledat smysl práce ve vytváření nadčasových hodnot – 
protože „marnost nad marnost,“ jak praví kniha Kaza-
tel, „a všechno je marnost.“ A z knihy Zjevení víme, že 
nakonec všechno pomine a Bůh „tvoří všechno nové“ 
– těžko tedy mohu předpokládat, že právě tento dům, 
tento film, tato socha, tento automobil či tento les vy-
drží navěky: Jak by mohl sebelépe postavený a sebe-
krásnější dům přestát konec světa, když bez opravy 
nevydrží ani stoletou vodu, film se odře (a emulze se 
oloupe), socha zvětrá, automobil zrezne a lesu udělá konec jedna pořádná vichřice? 

Kde je tedy trvalá hodnota práce, v čem je její smysl? Co je ten „poklad v nebi, kde rez 
nehlodá a mol nežere“? Co jsou stavební kameny nového Jeruzaléma? 

Jestliže Otec nepracuje proto, aby přežil, ani proto, že by musel, proč tedy pracuje? Co dělá 
Bůh? Jestliže „Bůh je Láska“, jak říká apoštol Jan, tedy miluje. Ano, to dělá Bůh. To je jeho prá-
ce. To dělal také Ježíš, když kráčel od města k městu, od vesnice k vesnici, a uzdravoval, od-
pouštěl, hlásal naději a milosrdenství. To měl dělat Adam, když si měl podmanit zemi a napl-
nit ji. Měl zemi naplnit svou láskou, s kterou by pečoval o vše živé i neživé. To je to, co máme 
dělat my. 

Práce je tedy služba lásky těm kolem mne. Někdy je to vidět přímo (jako u matky 
v domácnosti nebo u našich prapředků), někdy je to složitější. Ale jestliže stavím dům, stavím 
ho pro někoho, kdo v něm bude bydlet. Jestliže prodávám zeleninu, někdo ji bude jíst. Řídím-li 
tramvaj, někdo někam dojede. Z tohoto hlediska není žádná práce podřadná – má-li smysl. 
Z tohoto hlediska není prací bezúčelné přenášení klády z jednoho konce nádvoří na druhý  
a zpět, tak jako jí není pokoutní prodej drog (i když to může být velmi výnosné živobytí). Pro-
tože práce, má-li být následováním Krista (jenž stále pracuje tak, jako i jeho Otec stále pracuje), 
je vydáním svého času, svých sil, svého umu, své dovednosti pro někoho jiného (a peníze jsou 
jen převodníkem, jakýmsi společným jmenovatelem, který zprostředkovává plody práce  
i velmi vzdáleným účastníkům celého kolotoče) – a jako taková je projevem lásky, jenž má 
trvalou hodnotu. Protože stavebními kameny, těmi jaspisy, ametysty a smaragdy nového Je-
ruzaléma, je láska; ta totiž jediná vytrvá. 

Vladimír Koronthály 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2005 

Každoročně probíhají na několika místech v naší zemi setká-
ní manželů, kde se opět a znovu mnozí pokoušejí o jednotu a 
porozumění. I my, kteří jsme z různých důvodů, nejčastěji časo-
vých, absolvovali týdenní kurz třeba jen jednou – nezapomíná-
me. A nejen to: při různých drobných rodinných nesnázích si vzpomeneme na to, jak že jsme 
se to vlastně domlouvali a učili se naslouchat tomu druhému? Jak to, že opět mluvíme oba 
najednou, skáčeme si do řeči a neslyšíme se? Jak je možné, že znovu dochází v tom běžném 
rodinném provozu k tolika nedorozuměním? A jak se mohlo stát, že vidíme na druhém tolik 
chyb a nedostatků a sami sebe omlouváme? Proč si nevšimneme mnoha nových dobrých, ba 
přímo úžasných skutků lásky, a neustále se vracíme ke starým zasutým zraněním? Budeme se 
učit opravdu odpouštět celý život? Přepadá nás množství otázek a toneme ve starých problé-
mech. 

A pak si vzpomeneme, s jakou úžasnou vitalitou a znovunalezenou láskou jsme tenkrát 
odjížděli z Manželských setkání a jak nové nám připadalo úplně všechno, na co jsme se podí-
vali. A především vzájemně sami na sebe. 

 

Náš šéfredaktor, muž i jinak všeho dobrého schopen (to koukám, kde jsme sehnali tak skvělého 
šéfredaktora – pozn. sazeče), se svou ženou Markétou jezdí na Manželská setkání pravidelně již 
mnoho let. A nejen to, i přednášky zodpovědně připravují, své přátele s láskou povzbuzují, a 
pak na horách se opalují. 

 

Minulý týden, odchytla jsem informaci, jste s Markétou chodili po Krkonoších. Co zname-
nají hory pro tebe a jak se tam cítíš? 

Rozhodně to není o opalování se – když funím do kopce (jinak se má „horolezecká“ tech-
nika nedá pojmenovat), tak mám na starosti jiné věci než se mazat opalovacím krémem a 
hlídat si, jak dlouho jsem kterou část těla vystavil slunci. Při mém věku, kondici a nadváze je 
to o tom, zda dokážu udělat další krok, zda si odpočinu na tomto nebo až příštím schodě a 
zda se vůbec na ten hřeben dokážu vyštrachat. No a pak je to zase o tom, zda ten sestup ubrz-
dím nebo se mi nohy definitivně rozklepou. Ale nahoře na kopci je to nádhera – čistý vzduch = 
čisté myšlenky, široký rozhled = pocit jakéhosi nadhledu. A údolí – to je les, potok, houby, 
mech – pastva pro oči, pohlazení pro duši, setkání s bohatstvím stvoření, které nejsme schopni 
ani všechno vnímat, natož napodobit nebo dokonce nahradit. Prostě je to chvíle jasného vě-
domí, že Bůh jakožto Tvůrce je zcela mimo jakoukoli konkurenci, a pociťování lásky, která 
vedla jeho stvořitelskou ruku. 

 

Pojďme k našemu tématu. Po kolikáté jste na „manželákách“, a není to stále svým způso-
bem totéž? 

Po osmé. Je to totéž a je to pokaždé něco jiného. Jako když slyšíš po desáté tu samou 
Beethovenovu symfonii, jako když jsi podesáté v těch samých horách. Jako když žiješ X let 
s tím samým člověkem – v mém případě s Markétou. Jako když máš několik dětí, každé čůralo 
do stejných plen a pokecávalo stejný stůl ve snaze pochopit, jak že se to tou lžičkou dává ta 
dobrota do pusy … 

 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Na jaké téma jste měli přednášku? A jak jste si ji připravovali? 
„Sebevědomí“ – teda vlastně „Zdravé sebevědomí“. Připravovali jsme ji docela hekticky – 

nějak se nám toho v tu dobu semlelo mnoho najednou – namátkou vzpomenu mé zkoušky na 
teologické fakultě nebo úmrtí a pohřeb našeho dědy… Ve skutečnosti jsme museli řešit ani ne 
tak otázku – co to je sebevědomí, co o tom říci, jak by to mělo vypadat (k tomu jsou tuny lite-
ratury), ale spíše, zda věříme tomu, co chceme říci. Nakonec to dopadlo tak, že jsme spíše po-
vídali o tom, kde máme v sebevědomí deficity, jaké nám to dělá či dělalo potíže, z čeho to 
pramenilo… Již vícekrát se nám stalo, že na nás vyšla přednáška, která vypadala celkem ne-
vinně, ale při její přípravě se ukázalo, že je to zrovna jeden z neuralgických bodů našich živo-
tů – našeho vztahu, který právě potřeboval poznat, pochopit, začít s léčbou... a tak jsme zača-
li i zde. Zdá se, že Bůh moc dobře ví, co dělá… 

 

Odvážíš si z MS jako muž nějaké zvláštní předsevzetí, nebo ještě lépe: přišel jsi na to, jak 
umožnit vztah dvou manželů ještě krásnější a hodnotnější? 

Ano, odnáším si předsevzetí: přijít na to, jak udělat náš vztah ještě krásnější a hodnotněj-
ší, a pak to začít dělat. 

Ale vážně: nic tak nezlepší vztahy dvou, co jsou již dlouho spolu, než když si začnou pro-
jevovat vděčnost i za „samozřejmé“ maličkosti. 

 

A když vztah dvou partnerů krásný není, kde spatřuješ nejčastější příčinu? 
V netrpělivosti, netolerantnosti, nedorozuměních. To 

souvisí: každý z nás má nějaké zlozvyky, které tomu 
druhému lezou na nervy. A každý z nás má nedostatky, 
handicapy, kterými toho druhého vytáčí, a přitom neú-
myslně. Trpělivost se nenechá vytáčet (alespoň ne hned: 
nejprve se zeptá, zda to ten druhý opravdu dělá vědomě 
a naschvál), tolerantnost se podívá na věc z hlediska 
toho druhého a všimne si třeba, že to, co mně připadá 
jako gigantický problém, je zcela mimo rozlišovací 
schopnost toho druhého. A dorozumění si věci vyříká – 
ono vlastně plyne již z té trpělivosti a tolerantnosti. Láska není o přenášení hor, ale o přená-
šení jednotlivých zrnek písku – hora z toho vznikne až po letech, ale je pak docela stabilní. 

 

A nemáš pro nás nějaký postřeh, něco, co vás oba zasáhlo, co si budete určitě pamatovat a 
co je ovšem k prozrazení? 

Budu volně citovat myšlenku, kterou proslovil P. Glogar při dvou mších (jednou ráno – to 
mám z doslechu – a pak na závěr při slavnostní mši s obnovou manželských slibů) – řekl to 
pokaždé jinak, tak to zkusím zkompilovat:  

– Moc slova je nesmírná, slovo má moc zranit i uzdravit, svazovat i osvobozovat. Tato 
moc byla dána Petrovi a jeho nástupcům. A já bych se z tohoto místa chtěl omluvit celým 
generacím křesťanských manželství za ty, kteří vás mocí slova svazovali a svazují a necháva-
jí vás nést mnohdy nesnesitelná břemena, kterých se sami nedotýkají ani prstem. 

 

Vlado, děkuji ti za rozhovor.  
JanK 
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Jak jste si asi všimli, odešla ze sekretariátu Míša Roztočilová  
(k 31. červenci). Ve výběrovém řízení výbor, s pomocí Dany Rabiňákové, 
vybral Mirku Šílovou. S potěšením konstatuji, že se Mirka zaučovala již 
během prázdnin, a tedy doufám, že se naše společné úsilí projeví hned od 
začátku. Ale práce na sekretariátu je dosti různorodá, tak uvidíme… 

Od září nastává zatím zkušebně změna úředních hodin sekretariátu – 
snažíme se vykrýt různé denní hodiny, aby se k nám mohl dostat každý. 

 

Úřední hodiny –  
Pondělí  13,00 – 16,30 
Středa 8,00 – 12,00 
Pátek 10,00 – 14,00 
Termín příštího výboru – 12. září, 10. října (prosím, chcete-li se výboru zúčastnit, zavo-

lejte předem do sekretariátu. Vzhledem k prázdninám se může termín změnit). 

Petra Ryantová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
 

Ačkoli jsem měla několik želízek v ohni, nakonec se mi nepodařilo nikoho uspokojivě oslovit 
kvůli této rubrice. Takže mi nezbývá než představit naši rodinu. 

Do Živé rodiny jsme vstoupili hned, jak jsme se o ní dozvěděli, někdy na začátku 90. let. 
Byli jsme rádi, že taková organizace existuje, protože nám připadalo, že se česká společnost 
dívá na rodiny s více dětmi trochu 
jako na exoty nebo je hází do jedno-
ho pytle se sociálně nepřizpůsobivý-
mi rodinami. Takže jsme doufali, že 
se Živá rodina zasadí o to, aby velké 
a o děti se řádně starající rodiny 
nebyly na okraji společnosti.  

Akcí jsme se tolik nezúčastňova-
li, kroužky a mateřské centrum mi 
připadaly trochu z ruky, protože 
bydlíme na okraji Prahy, snad jen 
občas sportovní soboty. Rádi jsme si 
půjčovali lyže a četli Zpravodaj. 

Pak jsem v roce 1999 hledala 
zaměstnání a po roce nezaměstna-
nosti šla na konkurz do ŽR. Protože 
jsem měla pocit, po předchozích 
zkušenostech, že určitě neuspěji, 
neměla jsem trému a s lehkým srdcem odpověděla Daně Rabiňákové na otázky, které mi při 
řízení kladla – jaké bylo moje překvapení, že jsem byla vybrána… A tak jsem si řekla, že to 
zkusím, když tak budou peníze na novou pračku. No, a vidíte, jsem tu dodnes. 

Ale abych představila rodinu. Můj manžel Michal pracuje jako elektrikář, kromě fotografo-
vání, ježdění na kole a péče o naše děti, zpívá ve farním sboru. Máme pět dětí – Terezu  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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(19 let), která bude letos maturovat na Křesťanském gymnáziu a jejím mimoškolním zájmem je 
vedení skautského oddílu, Matěje (18 let), který se učí třetím rokem na leteckého mechanika 
na letišti v Ruzyni, Zdíšu (15 let, jmenuje se Zdislava), která kromě hraní na kytaru a flétnu, 
pomoci s vedením turistického oddílu a našeho společného chození do sokola na cvičení bude 
chodit letos do tanečních. Pak máme Verunku, v 6. třídě – ráda hraje na housle, chodí do Rol-
ničky a do skautu, a Andulku, která je letos v 5. třídě a má spíš sklony k vyrábění. Protože 
chodíme do kostela v Liboci, kde díky péči karmelitánů farnost utěšeně vzkvétá, máme spoustu 
přátel mezi zdejšími farníky a skvělé zázemí. 

O své rodině napsala Petra Ryantová 

ZIMNÍ TÁBOR PRO CELÉ RODINY 
 

V termínu 10. – 17. prosince 2005 pořádáme Zimní tábor pro celé rodiny v Albeřicích, 
v Krkonoších – objekt se nachází ve východní části Krkonoš asi 3,5 km severovýchodně od Horní-
ho Maršova. V rámci tábora pojedou dva lyžařští instruktoři, kteří budou učit zájemce lyžovat.  

Nelekejte se termínu, Vojta Novák tvrdí, že po překonání zábran z předvánočního shonu, 
zvláště u ženské poloviny rodiny, je tento čas nejvhodnější k zastavení se a následnému klid-
nějšímu prožití Vánoc. Kila před Vánoci se také lépe shazují na horách než při pečení cukroví 
(dodávám já). 

Předběžně se přihlašte na sekretariátu, informace o přihláškách a výši účastnických poplat-
ků bude známa během září. 

Petra Ryantová 
 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
 

Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se uskuteční 15. října 2005 od 9-12 
hod. (v případě většího zájmu i odpoledne 14-18 hod.) v Klubu „Mluvme spolu“ v Paláci YMCA  
v Praze.  

Nabízím malování parními barvami (doplněné potisky nebo domalováním detailů konturou), 
dále malování s voskem a konturami, nově s využitím akvarelového podkladu (na hedvábí pak 
lze malovat volnou rukou bez kontur). 

Cena: šátek 55 x 55 cm – 150 Kč, 74 x 74 cm – 200 Kč, 90 x 90 cm – 250 Kč, 110 x 110 cm – 
300 Kč, hedvábné tílko S nebo M – 350 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu: dítě 10 Kč, dospělý 
20 Kč. 

S sebou potřebujete staré noviny na zakrytí pracovní plochy, vhodné pracovní oblečení. 
Evidence účastníků na tel. 224 872 421 (sekretariát). 
Informace na marietethalova@seznam.cz nebo tel. 776 888 479 (odpoledne nebo večer). 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová. 
 

CVIČENÍ PRO ŽENY 
 

Vážené dámy, opět začneme cvičit, tentokrát až od 25. října 2005. Budeme cvičit a na 
sobě pracovat ve dnech – úterý: 11.00 – 12.00 a čtvrtek: 11.30 – 12.30.  

Novinkou od letošního roku je cvičení pro naše seniorky, protože pomalu nám mnohým 
přibývají léta a přesto potřebujeme a chceme být stále fit. Toto cvičení bude ve čtvrtek: 
12.30 – 13.30 (od 27. října 2005). V programu je zařazeno cvičení pro dobrou kondici. Bude-

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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me posilovat, protahovat a uvolňovat naše svaly. Cvičení je složeno z prvků kalanetiky, klasic-
kého tance, rehabilitačních cviků atd. Cílem našeho snažení bude mít dobrý pocit samy ze 
sebe. Vyhlásíme boj ochablým svalům, zlepšíme držení těla a tělesnou i duševní kondici.  

Těší se na Vás Zdenka Pavlasová – vedoucí cvičení pro ženy. 

 

Ukrajinská YMCA by ráda hostila českého dobrovolníka! 6 místních 
sdružení i národní kancelář mají zájem o spolupráci při programech Ten 
Sing, prevence HIV/AIDS, volnočasové aktivity dětí a mládeže, koordi-
nace dobrovolníků, výuka angličtiny a češtiny, … Přípravy hotovy, stačí se domluvit, o které 
programy byste měli zájem (od toho se odvine i přesné místo pobytu, podmínkou jsou první cca 
2 měsíce v Kyjevě – v národní YMCA). Odjet by bylo možné v lednu 2006. 

Helena Kosková YMCA v ČR, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, www.ymca.cz, � 224 872 044 
 

 VÝZVA 
 

Volejbalová družstva z YMCA Ukrajina by ráda navázala bližší kontakty s volejbalovými 
mužstvy z české YMCA a pořádala společné, případně výměnné aktivity. Jakého druhu tyto 
aktivity budou, je jen a jen na domluvě. Proto vy KČ, kteří disponujete volejbalovými mužstvy, 
neváhejte a ozvěte se přímo na Ukrajinu, na e-mail: ukr_ymca@adamant.net. Pokud budete 
někdo ukrajinskou stranu kontaktovat, prosím, pošlete mi email v kopii, abychom měli přehled 
o ukrajinsko-české kooperaci a případně vám mohli na nějaké ukrajinsko-české vztahy i finanč-
ně přispět. 

Miki Erdinger, � 606 930 630, � 777 013 184, e-mail: miki@erdinger.cz 
 

CESTA DIVOKÉHO MUŽE 
– víkendová duchovní obnova mužů na téma knihy františkána Richarda Rohra se uskuteční 

28. – 30. 10. 2005 v Domě setkání, Dolní Albeřice 1, Horní Maršov. 
 

Každý z nás se potřebuje občas zastavit, aby lépe porozuměl sobě i cestě, po které jde.  
Na tomto víkendu bude k tomu dobrá příležitost. Srdečně zveme každého, kdo by ji chtěl 

využít. Přijeď a pozvi i své přátele. 

TERMÍNOVNÍK 2005 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy (až od 25.10.) Z. Pavlasová � 257 313 819 

Čtvrtek 12.30 - 13.30 cvičení pro seniorky (až od 25. 10.) Z. Pavlasová � 257 313 819 

12.9.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

10.10.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

15.10.2005 9.00 - 12.00 Malování na hedvábí M. Těthalová � 776 888 479 

10. - 17.12.2005 Zimní tábor pro rodiny - Albeřice sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Témata:  
Divoký muž – poznávání svého mužství, kdo jsem? 
Duchovní přeměna muže – cesta na celý život 
Otcovství – zdroj lásky i zranění, dávání i přijímání 
Opravdový muž – jednota ženství a mužství, lásky a svobody 
Přihlášky posílejte nejlépe e-mailem na adresu: ymca@setkani.org nebo poštou na: Miloš 

Vyleťal, Pivovarská 3, 794 01 Krnov.  
Další informace také na � 554 613 234 nebo 731 625 615. 

Miloš Vyleťal a Honza Šlachta 
 

VÝSTUP NA MONT EVEREST 
 

V sobotu 17. září 2005 se na jizerskohorské rozhledně Královka uskuteční 4. ročník recesně-
sportovní akce Výstup na Mont Everest (8848 m.n.m.). Od 9 do 18 hodin může každý návštěv-
ník rozhledny vystoupit na věž tolikrát, kolikrát sám chce přispět ke společnému výstupu. Výš-
ka rozhledny od přízemí po vyhlídkovou plošinu je 16,38 metru, takže ke zdolání převýšení 
odpovídajícího výšce Mount Everestu je třeba 541 výstupů. 

Vstupné na vyhlídkovou věž je v tento den dobrovolné. 
První ročník této akce se konal na podzim roku 2000 a výstup se zdařil i při následujících 

výstupech v letech 2002 a 2004. Letos proto očekáváme opět úspěch. Individuálního rekordu 
250 výstupů při druhém ročníku dosáhl Michal Hanisch z jabloneckého Gymnázia u Balvanu. 
Akci pořádá občanské sdružení Mladí křesťanští demokraté za podpory Jizerskohorských hotelů 
a Malonákladového tisku Jan Macek a Pavel Kusala. 

 Za organizátory výstupu: Ing. Jan Macek, Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou,  
� 777 801 486, jan.macek@nextra.cz 

  

ZE ŽIVOTA YMCA OPEN 
 

NORSKÝ TEN SING V PRAZE 
 

Na konci června zavítala do Prahy tensingová skupina asi 40 členů z norské 
YMCA, aby zde předvedla své umění. Norové byli ubytováni v sále farnosti kos-
tela sv. Františka na Habrovce. Při této třídenní návštěvě Prahy jim byli hostite-
li členové YMCA Open.   

První večer jsme zahájili společnou večeří Na Habrovce, kterou připravili členové a přátelé 
pohybující se kolem YMCA Open, za což jim tímto děkujeme. V pondělí jsme podnikli prohlídku 
centra Prahy, která nám zabrala celý den, a ukončili jsme ji večeří v jedné z pražských pizze-
rií. Na tuto večeři jsme byli pozváni i my, jakožto hostitelé. Na úterý měli Norové naplánova-
nou návštěvu Podolského bazénu, která se díky krásnému počasí vydařila. Večer přišel hlavní 
program – koncert na příjemné zahradě u kostela sv. Františka. Norové hráli asi hodinu a po 
koncertě velmi mile poděkovali nám coby českým organizátorům za skvělou spolupráci.  
Ve středu ráno už probíhalo pouze balení na další cestu do Merklína a v 11 hodin se s námi naši 
hosté rozloučili . 

Během tohoto setkání jsme poznali spoustu nových přátel a viděli skutečně dokonalý pří-
klad skvěle organizované skupiny, pro kterou bylo pro nás radostí poskytnout jim pohostinství.  

Honza Běťák 
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NÁVŠTĚVA DÁNSKÉ YMCA 
 

Počátkem srpna navštívila Prahu skupina 30 seniorů z Dánské YMCA se svou vlastní Ymkař-
skou cestovní kanceláří. Hostitelským sdružením byla YMCA OPEN, která už několik let s nimi 
udržuje přátelské kontakty a organizuje výměnné pobyty. 

Navštívili jsme společně Koněpruské jeskyně, které byly pro Dány, zvyklé jenom na rovinu a 
moře, opravdovou raritou. Další den jsme strávili na Vltavě na parníku. Byli jsme rádi, že vzá-
jemné přátelské návštěvy pokračují, přestože nedávno zemřel zakladatel a dlouhodobý vedoucí 
těchto zájezdů, pan farář Arne Hareskov. 

Skupina byla vedená jeho kolegou, také duchovním, Jorgenem Thorsenem a jeho manžel-
kou ze sboru v Herningu. Okolo nich se soustřeďuje Y-men club, který sdružuje stárnoucí vý-
znamné Ymkaře. Ti pak podporují sponzorsky zajímavé projekty. 

Velmi jsme obdivovali, jak tento farářský manželský pár se o skupinu seniorů obětavě sta-
ral, včetně zajištění nepříjemné hospitalizace při náhlém onemocnění jednoho účastníka. Také 
se nám líbila dobře připravená organizace jejich programu, která velmi připomínala heslo: 
Jednota v různosti. Takovou YMCA bychom my také vítali. Byli jsme rádi, že je kde se učit a že 
i my se stáváme rovnocennými partnery pro mezinárodní návštěvy YMCA. 

Jana Běťáková 
 

ZÁŽITEK Z VODY YMCA OPEN 
 

Dne 9. 6. 2005 jsme zahájili týdenní sjezd 
řeky Otavy. Sešli jsme se v Praze na hlavním 
nádraží a přivítali mezi sebou Američanku Jajmie 
a Němku Monicu. Společně jsme vyrazili do Vel-
kých Hydčic. Honza, který nás vedl, nám v Ho-
ražďovicích zapomněl oznámit, že vystupujeme, 
a tak nám zamával z perónu a my jsme jeli až do 
Strakonic. Přesedli jsme na autobus, který nás 
dovezl asi 2 km od kempu. Po prodírání pobřež-
ními houštinami jsme se dostali na dohled kem-
pu. Avšak mezi námi a kempem tekla řeka Ota-
va. Z druhého břehu na nás již s úsměvem mával 
Honza a Jana voněla dobrým obědem. Někteří 
odvážlivci řeku přebrodili a zbytek se i s bagáží 
nechal převézt na kánoi. Vyřízení, ale šťastní, že 
jsme na správném místě, jsme postavili stany, do kterých jsme večer rádi ulehli.  

V neděli jsme se vydali na hrad Rabí. Cestou nás zastihl vydatný déšť, ale to nás neodradilo 
a hrad jsme zdolali. Další dny jsme strávili sjížděním řeky a na sklonku dne se konal volejbalo-
vý, fotbalový nebo ragbyový zápas. Poté jsme se propoceni vrhli do Otavy a osvěženi šli k tábo-
ráku, u kterého měl Tomáš připravený večerní program.  

Při jednom z fotbalových klání se k nám přidal Jirka, který byl na prázdninách u babičky  
v Hydčicích. Tak se mu naše parta líbila, že se s námi ve čtvrtek nalodil. Ve spojení s Ondrou 
se stali postrachem pro mírumilovně plující kánoe.  

Plavbu jsme zakončili v Písku na Běťákovic chatě. Na noc jsme se naskládali do podkroví  
a po odhalení všech vrahů z městečka Palerma jsme se odebrali „na kutě“. Poslední den jsme 
pořádali bitvy s vodními balónky, po kterých byla chata jako po povodni. (Divím se, že Jana 
vůbec neprotestovala.) Nakonec jsme se rozjeli domů, smutní, že ten týden tak rychle utekl, 
ale se slibem, že se uvidíme na Vlčici.  

Terka Seilerová a Ája Houžvičková 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
O PRÁZDNINÁCH PROBĚHLO … 

Během letních prázdnin pořádalo Centrum pro rodinu mimořádnou prázdninovou společnou 
přípravu na manželství (5 večerů), čtyřdenní exercicie pro mladé manžele v Koclířově u Svitav 
pod vedením P. Josefa Čunka SI a spolupodílelo se na týdenním pobytu osamělých maminek 
s dětmi v olomouckém Arcibiskupském semináři. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 11. října až 29. listopadu 2005 

opět v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30  
a mají informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků 
Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. 

Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. 
Následující termíny příprav jsou 17. ledna – 7. března 2006 a 11. dubna – 30. května 2006. 
O dalších formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjek-

ty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam nalez-
nete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Příští sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) se uskuteční v sobotu 

24. září od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích. V sobotu 
8. října tamtéž bude volné pokračování přednášky PhDr. Jaroslava Šturmy s besedou na téma 
„Radosti a starosti neúplné rodiny“. 

Účast s dětmi je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 
 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
V září opět obnovuje svou bezplatnou službu Psychologická poradna Centra pro rodinu. 

Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru. 
 

VÍKEND PRO OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM 
aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“ Víkend se koná ve dnech 30. září až 

2. října ve Skautské základně Mentaurov u Litoměřic. Věk syna 15 – 18 let. Pořádá Diecézní 
centrum pro rodinu biskupství litoměřického, bližší informace a přihlášky František Růžička, 
frantisek.ruzicka@mukrupka.cz. 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ROZVEDENÉ – ZNOVU SEZDANÉ 
Ve dnech 23. – 25. září 2005 proběhne v budově Českého katolického biblického díla 

v Dolanech u Olomouce duchovní obnova pro rozvedené, kteří vstoupili do dalšího (z pohledu 
církve neplatného) manželství. Obnovu povede otec Mgr. Richard Machan, Th.D. Přihlášku a 
případně bližší informace je možné získat na e-mailu: manzelstvi@centrum.cz nebo na webo-
vých stránkách http://nesvatostnamanzelstvi.wz.cz/, popřípadě na � 777 956 871. Přestože 
název stránek je zvolen poněkud nešťastně (nesvátostné manželství může být i např. církevně 
platné manželství mezi dvěma nepokřtěnými), akce podobného druhu pro lidi „v neregulérní 
situaci“ (podle Familiaris Consortio 84) jsou velmi užitečné. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  
� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  
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PODZIMNÍ VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO OSAMĚLÉ MATKY  
Termín a místo: 14. – 16. října 2005, exerciční dům Český Těšín. Víkend povede P. Antonín 

Krasucki OP. Cena pobytu je cca 550,- Kč. O přihlášku na víkend a bližší informace si napište 
na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, � 587 405 250-3, e-
mail: reznickm@arcibol.cz 

 

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ  
Termín a místo: sobota 22. října 2005 od 10 do 14 hod., v budově arcibiskupské kurie, sál 

II. patro, Biskupské nám. 2, Olomouc. Na programu bude přednáška PhDr. Kateřiny Lachma-
nové a P. Vojtěcha Kodeta O.Carm: „Překážky duchovního růstu“ a možnost konzultace 
s přítomnými odborníky. Po předchozí domluvě lze zajistit souběžný program pro děti. Setkání 
je také určeno ovdovělým a svobodným rodičům. Pořádá Centrum pro rodinný život 
v Olomouci, � 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz, http://www.rodinnyzivot.cz 

 

INZERCE 

Gynekologická ambulance pro život  
 

Občanské sdružení CENAP – Centrum naděje a 
pomoci se sídlem v Brně chce nabídnout služby 
gynekologické ambulance, která se bude lišit  
od ostatních gynekologických ambulancí svým 
výjimečným zaměřením. Bude to ambulance, 

kde se bude ctít lidský život od početí  
po přirozenou smrt.  

Bude se v ní v rámci léčebné i preventivní péče 
pomáhat v souladu s křesťanskými hodnotami 

všem, kdo se na ambulanci obrátí,  
bez ohledu na vyznání.  

CENAP prosí o pomoc, aby kontakt ženy  
s gynekologií byl lékařsky i eticky profesionální.  

Prosí o pomoc formou modliteb i finanční pomoci  
na číslo účtu 150689165/0600.  

Finanční prostředky jsou potřeba na stavební 
úpravy, aby prostory splňovaly podmínky  
pro ambulanci, a pro vybavení ambulance.  

Bližší informace: cenap@cenap.cz, http://
www.cenap.cz  

Kdo dá dětskou postýlku i starší, ale funkční, pro rodinu s pěti dětmi?  

Prosím, ozvěte se na � 732 616 344. 

Zatím srdečně děkuji. Helena Chvalová 
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SPPR – DOPIS NA MĚSÍC – POLITIZACE STÁTNÍ SPRÁVY 
 

V posledních 1-2 letech se u nás projevuje v oblasti rodinné politiky neblahý jev, který 
bychom označili za politizaci, resp. radikalizaci státní správy. 

Agenda rodiny na MPSV byla svěřena genderovým feministkám, a tak byl odbor rodinné 
politiky změněn na útvar zaměřený především k převýchově obyvatelstva, jež si má osvojit 
nový způsob myšlení o rodině a nové pojmy. Hlavní důraz se klade na odbourání rozdílů mezi 
muži a ženami, zejména mezi otci a matkami. 

Podpora odpovědné vlády by se však v oblasti rodiny měla zaměřit na to, co je ve společnos-
ti prověřené a co funguje – což je právě přirozená rodina, kde jsou úlohy rozdělené a odlišné. 

Také loňská Národní zpráva o rodině, přijatá vládou 15. září 2005 (usnesení vlády  
č. 876/2004), ukázala, že za ideální uspořádání rodinných vztahů považuje většina našich oby-
vatel klasickou rodinu s rozdělením rolí podle primárních funkcí (muž živitel, žena tvůrkyně 
domova), a tento názor je nejsilnější zastoupen ve skupině s nejvyšším vzděláním. Je to funkč-
ní model a jakékoli úpravy a varianty jeho základního schématu jsou věcí soukromé dohody 
mezi manželi. Zpráva rovněž konstatuje, že podpora rodiny založené na manželství by se měla 
stát východiskem rodinné politiky státu. Vláda ve svém usnesení současně rozhodla, že připra-
vovaná koncepce státní rodinné politiky bude zpracována na základě této Zprávy. 

Současný postup MPSV v „řešení“ rodinné problematiky směřuje k tomu, aby se rodina stala 
obětí ideologických priorit radikální menšinové ideologie, v současné době feminismu v jeho 
neomarxistické podobě. Rodina to samozřejmě přežije, tak jako přežila komunistické experi-
menty, ale na rozdíl od tehdejší doby má demokratická veřejnost svobodu se ptát, proč má 
takovéto sociální inženýrství platit ze svých daní. 

Je také otázkou, kolik radikálních ideologií v příští době obsadí rodinné útvary MPSV, bude-
li tato politika pokračovat. 

Společnost pro podporu rodiny se domnívá, že by vládní i parlamentní činitelé – napříč poli-
tickými stranami – měli vycházet z dosud nejobjektivnější analýzy situace, jíž Národní zpráva o 
rodině beze vší pochyby je, a určit konstanty rodinné politiky pro střednědobou budoucnost: 
rodinná politika je věc dlouhodobá a její priority nemohou podléhat změnám podle momentál-
ní politické situace. 

Za Společnost pro podporu rodiny: Vojtěch Belling, Jana Fellnerová, Michaela Freiová, 
Petr Imlauf, Jiří Ludvík, Zdenek Novotný, Jana D. Pláteníková,  

Michal Semín, František Schneiberg, Jaroslav Šturma, Jana Vachulová. 
 

PETICE PROTI RU 486 A POKUSŮM NA LIDSKÝCH EMBRYÍCH 
  

Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahájilo petiční akci, která má zabránit 
dalšímu porušování základních lidských práv v souvislosti se záměrem Ministerstva školství lega-
lizovat pokusy na lidských embryích a s úvahami legalizovat chemický potratový prostředek  
RU 486.  

Peticí se HPŽ ČR obrací na zodpovědné orgány, aby upustilo od těchto záměrů. V souvislosti 
s kroky vedoucími k legalizaci pokusů na lidských embryích HPŽ ČR připomíná, že na rozdíl od 
dospělých kmenových buněk, které jsou již dnes využívány v lékařské praxi a jejichž získávání 
není v rozporu se základními lidskými právy, jsou kmenové buňky získávané z lidských embryí  
v medicíně doposud prakticky nepoužitelné, a to i přes mnohé sliby poskytované sdělovacím 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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prostředkům. HPŽ ČR zároveň zdůrazňuje, že nikdy není přípustné záměrně usmrtit lidskou 
bytost, a to ani ve fázi embrya a ani kdyby byla vyhlídka na sebevětší společenský prospěch.  

HPŽ ČR ve věci snahy otevřít český trh abortivnímu přípravku RU 486 připomíná, že výsled-
kem zavedení preparátu bude přenesení celého břemena psychické zátěže umělého potratu  
z lékaře na ženu. Zároveň upozorňuje na jednostranně vedenou informační kampaň, která  
v rozporu s realitou prezentuje přípravek RU 486 jako jednodušší verzi miniinterrupce. Energie 
věnovaná propagaci RU 486 v žádném případě nepřispěje k naléhavě potřebné pomoci párům 
rozhodujícím o osudu počatého dítěte, kteří hledají konkrétní podporu v obtížné životní situaci.  

Víceprezidentka HPŽ ČR Zdeňka Rybová k tomu uvedla: „Předpokládám, že tuto petici podpo-
ří několik desítek tisíc lidí podobně jako v minulých letech. Lidé si poslední dobou stále více uvě-
domují naléhavost a dvojsečnost bioetických témat, které degradují člověka na pouhý objekt.“  

Petici HPŽ ČR podpořil brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který je při České biskupské konfe-
renci zodpovědný za péči o rodinu a za bioetiku. Biskup Cikrle připomíná, že „ochrana života 
nenarozených a respektování jejich důstojnosti patří mezi základní lidská práva“. Z politických 
představitelů petici jednoznačně přivítal Jiří Karas, poslanec za KDU-ČSL, který si od ní slibuje 
seriózněji vedenou debatu na tato témata.  

Petici je možné podpořit do konce září 2005.  
Další informace: Hnutí Pro život ČR, Zdeňka Rybová, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, 

� 736 766 660, info@prolife.cz, http://prolife.cz 
 

JAK PŘIROZENÉ JE PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ? 
Následující, poměrně rozsáhlý text jsme převzali z internetového časopisu Getsemany  

s výslovným souhlasem jeho redakce. Bohužel se nám nepodařilo opatřit si souhlas jeho autora 
(totiž kontakt na autora) – ale upřímně: publikuje-li někdo na internetu, patrně počítá s tím, 
že jeho text vstoupí do obecného povědomí. A zdaleka ne všichni členové Živé rodiny mají 
přístup k internetu. 

Prosím tedy autora, P. Marka Váchu, aby (pokud se mu toto číslo dostane do ruky a on se  
v něm pozná) laskavě vzal zavděk obvyklým honorářem, který platíme všem přispěvatelům,  
tj. jedním velkým a upřímným „Zaplať Bůh!“  

 

Nemá smysl posuzovat chování jako mravné nebo nemravné, etické nebo neetické, na zá-
kladě toho, zda je či není „přirozené“ (Douglas Futuyma: Evolutionary Biology, překlad redak-
ce časopisu Getsemany). 

Metody „přirozeného plánování rodičovství“ (PPR), jakož i ostatní antikoncepční metody 
vznikly díky velmi neobvyklému úkazu savčí sexuality, kterým je to, co anglosaská literatura 
nazývá termínem concealed ovulation, utajená ovulace. Krom nepatrného zvýšení teploty těla 
v průběhu ovulace nevykazuje žena (na rozdíl od tolika ostatních druhů primátů) téměř žádné 
jiné pozorovatelné známky estru. Obvyklé je, že samička v říji dává tento fakt najevo buď 
změnou barvy příslušných partií těla, a/nebo estrus může být vnímán olfaktoricky, čichově. 
Sex pak skutečně slouží pouze k plození potomstva a je časově spojen s obdobím říje. U našeho 
druhu tomu tak není. Muži vnímají ženu jako sexuálně atraktivní kdykoliv, zcela nebo téměř 
nezávisle na faktu ovulace. Podle současných představ se má ovšem překvapivě za to, že utaje-
ná ovulace není odvozený jev, jakási evoluční vymoženost, ale že opak je pravdou. Zdá se, že 
utajená ovulace je obecný rys, a odvozená je naopak situace těch z našich primátích příbuz-
ných, u kterých je ovulace nějak smyslově inzerována. 

Zřejmě již velmi dávno v naší evoluční historii se tedy rozvolnil vztah mezi sexem a ploze-
ním potomstva. Argumenty, že nelze v sexuálním aktu nelze oddělovat „love making“ (milování 

DOČETLI JSME SE... 
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se) od „baby making“ (plození dětí), nelze podepřít poukazem na „lidskou přirozenost“: ta 
podle všeho, co o ní víme, je přesně opačná. Sex nesloužil v minulosti pouze k plození potom-
ků, ale zřejmě i k upevnění sociálních vazeb mezi oběma partnery, tak jak k tomu slouží proka-
zatelně i u alespoň jednoho z dalších lidoopů. 

Chci říct, že jako římskokatolický kněz jsem v oboru laik. S žádnou antikoncepční metodou 
nemám žádné praktické zkušenosti. Vše níže uvedené vyplývá pouze z teoretických úvah a rád 
se nechám vyvést z omylu. Na druhé straně právě situace, že se pro mě jedná pouze o teore-
tický problém, mi snad dává jistou objektivitu a určitý odstup od věci. Než jsem ze zvídavosti 
začal studovat metody PPR, byl jsem otevřený všem názorům, a přiznávám, že jsem metodám 
PPR mírně fandil, poněvadž jako katolík jaksi podvědomě chovám sympatie k tomu, co katolic-
ká církev učí. To, že jsem po prostudování brožurek PPR prudce změnil názor, tedy nevyplývá  
z mé předchozí předpojatosti, ale z faktů. 

Učení katolické církve o regulaci porodnosti, vyjádřené především v encyklice Humanae 
vitae, se dá shrnout takto: Je nepřijatelné užívat jakoukoli umělou formu antikoncepce vyjma 
metody sledování plodných a neplodných dní. Touto metodou je v současnosti tzv. symptoter-
mální metoda přirozeného plánování rodičovství. Život je dar a dar se přijímá. Je nepřijatelné 
oddělovat tzv. love-making od baby-making. Z tohoto důvodu jsou nepřijatelné metody umělé-
ho oplodnění (baby-making bez love-making) stejně jako umělá antikoncepce (love-making bez 
otevřenosti k baby-making). Je přijatelné využití plodných a neplodných dnů za účelem 
„vyhnutí se dočasně nebo na neurčitě dlouhou dobu narození nového dítěte“. 

I když Humanae vitae vznikla v roce 1968, kdy techniky asistované reprodukce neexistova-
ly, text hovoří jasně: 

„Učitelským úřadem vícekrát vyložená nauka se zakládá na nerozlučném spojení dvojího 
významu manželského styku, který je Bohem chtěný a který člověk z vlastního popudu nemůže 
rozbít: je to význam spojivý a plodivý.“ (Humanae vitae, čl. 12) 

Jistěže je stejně tak nutné dávat pozor na to, co v Humanae vitae je, jako na to, co v ní 
není. Je zde řeč o sledování plodných a neplodných dnů a ani slovo o symptotermální metodě 
(ta ještě v té době neexistovala). Encyklika nevysloveně předpokládá, že to, zda je žena zrov-
na plodná nebo neplodná, je prostě známo. Možná někdo zítra vynalezne nějakou jednoduchou 
metodu, čip, který po přiložení na kůži podobně jako polovodičový teploměr řekne, zda je 
právě plodný nebo neplodný den. Jenomže dnes je dnes. Dnes musíme vybarvovat kalendáře, 
spojovat křivky, každodenně měřit teplotu a sledovat kvalitu hlenu, abychom se jakžtakž zori-
entovali. Jedna z otázek, kterou chci v tomto textu položit, zní, zda je to tak správně. 

Je tedy otázka, co mohou manželé dělat, aby sladili úmysly Stvořitele v oblasti sexuální 
morálky, interpretované různými členy katolické církve, se svými vlastními úmysly v této oblas-
ti. Podle mého názoru mají celkem šest morálně odlišitelných možností volby. 

1. Nejčistší řešení problému by bylo mít sex od počátku manželství, počínat si přirozeně 
bez jakékoli metody, nebránit se daru života a mít tolik dětí, kolik příroda a plodnost dovolí.  
V minulosti tomu tak bylo, pro náš druh je přirozené, aby žena měla, řekněme, 14 dětí a dva-
náct z nich aby zemřelo. Populační křivka začala geometricky růst zhruba až od roku 1650,  
a do té doby, přes nejrůznější výkyvy na obě strany, se udržoval počet lidí na Zemi na stálé 
nebo jen mírně rostoucí hodnotě. Mnoho dětí se rodilo a mnoho umíralo. Vše přirozeně a bez 
morálních problémů. 

2. O něco problematičtější by bylo mít sex od počátku manželství, nebránit se daru života, 
a v jistém okamžiku manželství, po určitém počtu dětí, sex zcela přerušit a žít, jak se říká, 
„jako bratr a sestra“. Zde se ovšem již manželé jednoznačně brání daru života, abstinence je 
antikoncepce. Jak manželé poznají, že v Božím plánu již nemají být obdarováni dalšími dětmi? 
Výhodou metody ovšem je, že love-making a baby-making jsou spolu spojeny. 

3. Metody PPR, tedy pomocí umělých prostředků zjistit plodné a neplodné dny a podle nich 
přirozeně usměrnit sexuální aktivitu. Nechť je mi dovoleno nejprve vyjasnit pojmy. Zastánci 
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metod PPR hovoří o plánování rodičovství, protože pomocí metody se určí plodné a neplodné 
dny a správným načasováním pohlavního styku je možno pravděpodobnost početí buď zvýšit, 
nebo snížit. Stejnou metodu tak můžeme použít pro dvě protichůdné snahy, podle aktuální 
situace manželů. 

Symptotermální metoda PPR se zpravidla užívá proto, aby se zabránilo těhotenství. Sami 
propagátoři PPR uvádějí vysoká čísla spolehlivosti PPR ve srovnání s ostatními antikoncepčními 
metodami. Jedná se tedy nikoli o plánování, ale o úmysl nemít dítě! 

Newspeak metod praktiků PPR je dobře ilustrován následujícím textem: „Spolehlivost me-
tody plánování rodičovství je možné vyjádřit více způsoby. Nejčastěji používaný je Pearl Index 
(PI), který vyjadřuje počet původně neplánovaných otěhotnění na 100 žen, které během 1 roku 
(12 cyklů) používají danou metodu. PI symptotermální metody přirozeného plánování rodičov-
ství v případě pravidelných cyklů byl 1,7. Ve všech případech otěhotnění byl pohlavní styk dle 
metodiky v plodném období, jednalo se tedy o chybu uživatele.“ (MUDr. L. Lázničková a CE-
NAP: Přirozené plánování rodičovství. Průvodce symptotermální metodou. Brno, 2003 CENAP 
II. vyd. p. 1.) 

Jako čtenář jsem zmaten: jedná se o plánování rodičovství nebo o antikoncepční metodu? 
Pokud je případ otěhotnění klasifikován jako chyba uživatele metody, o co jiného se jedná než 
o antikoncepční metodu, bránění se daru života? 

Katolíci velmi správně brojí proti eufemistickému termínu „přerušení těhotenství“, neboť 
interrupce není přerušením těhotenství, nýbrž jeho ukončením, zabitím dítěte. Ve stejné logi-
ce je ovšem nesprávné mluvit o „přirozených metodách plánování rodičovství“, nýbrž o anti-
koncepční metodě, kterou tzv. přirozená metoda je. Kdyby někdo nazval používání kondomu 
metodou plánování rodičovství, byl by jistě obviněn katolickými aktivisty ze zamlžování věcí: 
kondom není metoda plánování rodičovství, nýbrž metoda antikoncepce. Což je rozdíl. To, že 
se na rozdíl od kondomu dá symptotermální metoda použít jednou jako antikoncepční metoda 
a jindy jako metoda zvyšující pravděpodobnost početí, je jistě pravda, je ovšem třeba si uvě-
domit, že se zde jedná o jisté žonglování se slovy. Daný pár v dané chvíli používá metodu buď 
zcela jako metodu antikoncepční, nebo zcela jako metodu podporující pravděpodobnost poče-
tí. Pokud mám na mysli užití symptotermální metody jako metody antikoncepční, musím o ní 
mluvit jako o antikoncepční metodě a nikoli jako o metodě plánování rodičovství. Nyní budu 
mluvit o přirozeném plánování rodičovství v tomto jejím prvním významu, jako o antikoncepční 
metodě, ostatně tak, jak se o ní běžně přemýšlí. 

Používání metod PPR považuji jako antikoncepční metodu za volbu morálně problematic-
kou, v jistém smyslu za dokonce problematičtější než umělé metody. Na počátku užívání této 
metody je snaha vyhnout se početí. JE to bránění se daru života, za použití sofistikovaných 
metod, s využitím znalostí moderní medicíny, výzkumu hlenů, každodenního měření teploty, 
konstruování kalendářů a podobně, ovšem s deklarováním, že metoda NENÍ bránění se daru 
života. Úmysl oddělit love-making od baby-making tak jednoznačně existuje, když ne jinde, 
tak v myslích manželů! Můžeme trochu obrátit známé rčení: špatný účel nemůže být posvěcen 
dobrými prostředky. 

„Církev není v rozporu sama se sebou, když považuje za dovolené uchýlit se k využití ne-
plodných údobí, zatímco odsuzuje jako vždy nedovolené užívat prostředky přímo namířených 
proti oplodnění, i když se to děje z důvodů, které se mohou zdát čestné a vážné. Oba způsoby 
jsou totiž podstatně odlišné. V prvním případě manželé oprávněně využívají přirozené dispozi-
ce. V druhém případě brání uplatnění přirozených pochodů. Je pravda, že v prvním i druhém 
případě manželé mají společnou pozitivní vůli vystříhat se potomstva z důvodů, s nimiž lze 
souhlasit, a hledají jistý způsob, jak toho dosáhnout. Ale stejně tak je pravda, že pouze v prv-
ním případě se dovedou zříci manželského styku v plodných údobích, když ze správných pohnu-
tek není žádoucí mít další potomstvo a manželské projevy si pak prokazují na znamení lásky  



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2005 29 

a na upevnění vzájemné věrnosti v údobích neplodných. Když si takto počínají, je to projev 
lásky opravdu čestné.“ (Humanae vitae, čl. 16) 

Skutečně není církev v rozporu sama se sebou? Text hovoří o znalosti plodných a neplod-
ných dnů jako o samozřejmé danosti, jako o něčem, co má žena napsáno na čele, co lze bez 
nesnází a problémů kdykoli snadno zjistit. Proč v prvém případě manželé „oprávněně využíva-
jí“ a ve druhém „brání“? Je skutečně každodenní měření teploty spojené se zkoumáním vlast-
ních hlenů následováním vůle našeho Pána Ježíše Krista a životem v důstojnosti bytosti, která 
má být obrazem svého Stvořitele? Jsou vskutku projevy lásky pod diktaturou kalendářního data, 
ono „milování podle kalendáře“ tím, co si Pán Bůh přeje? A pokud jsou manželské projevy, 
které si partneři prokazují pouze v údobích neplodných, klasifikovány jako „projev lásky oprav-
du čestné“, nebylo by nejčestnější ze všeho se manželských projevů vzdát úplně, pokud man-
želé již netouží po dítěti? Text správně poukazuje na to, že se manželé pouze v prvém případě 
dovedou zříci manželského styku, ale již nekonstatuje, proč je to tak lepší. 

V užití metod PPR jsme tak obrazně v situaci člověka, který ví, že čas od času přichází do 
jeho rodiny host, toužící mu předat dar. Domácí pán ale nebývá vždy doma, a protože návštěvy 
hosta mají jistou pravidelnost, domácí si dává pozor, aby ve správnou chvíli byl jinde. Dokonce 
vyvinul vědeckou metodu, kalendář příchodů a odchodů, jak se s hostem nestřetnout a odejít 
vždy před zaklepáním. Alibisticky potom zvedá ruce a říká, že se přece nebrání přijetí daru; 
jen zrovna nebyl doma. Své jednání nepochopitelně považuje za čestné. Tuto metodu potom 
učí ostatní, avšak za stálého zdůrazňování, že se přijetí daru života nebrání, a že je mu stále 
otevřen. Pokud se nějakým nedopatřením s hostem srazí ve dveřích, dar sice přijme, ale dítě 
nazve chybou metody. V tomto smyslu se domnívám, že je PPR morálně problematičtější než 
umělé prostředky. 

Z evangelií známe, že naše řeč má být „ano ano, ne ne.“ Připadá mi proto jako velké po-
krytectví, říkat „ano“, ale zařídit vše proto, aby výsledek dopadl „ne“. Morálně čistší řešení mi 
připadá říct „ne“, když mám na mysli „ne“. 

Krom tohoto morálního kazu vidím v metodách PPR problém i v tom, že se překvapivě jedná 
o metodu velmi nespolehlivou. Než jsem začal studovat metody PPR, měl jsem za to, že se jed-
ná naopak o metodu velmi spolehlivou, jak se často uvádí. Po pročtení materiálů, které vypraco-
vali sami šiřitelé metody, se zdá, že metoda sice spolehlivá je, avšak pouze za podmínek, které 
neumím nazvat jinak než „laboratorní“, tedy za teoreticky nastavených, ale v praxi téměř nikdy 
neuskutečnitelných parametrů. Propagátoři metod PPR totiž zdůrazňují, že faktory, které mo-
hou ovlivňovat sledování a vyhodnocení bazální tělesné teploty, jsou „změna času měření, krát-
ký nebo rušený noční spánek, výjimečně pozdní uložení se ke spánku, hormonální výkyvy, nervo-
vé příčiny, výjimečná konzumace alkoholu, jídlo pozdě večer, stres, psychické vypětí, změna 
životního stylu (dovolená), směnný provoz.“ (MUDr. L. Lázničková a CENAP: Přirozené plánování 
rodičovství. Průvodce symptotermální metodou. Brno, 2003 CENAP II. vyd. p. 19) 

Pokud bych měl výše uvedené faktory shrnout do jediného pojmu, byl by jím nejspíše, 
zejména u mladých žen či maminek, termín „běžný provoz“. Pokud je za těchto podmínek 
měření teploty nespolehlivé, kdy tedy spolehlivé je? Jak si mají počínat ženy pracující na smě-
ny nebo manželé na dovolené? 

Bylo by rovněž zajímavé zjistit, za kolik neplánovaných těhotenství může „chyba uživatele 
metody“. Pokud uživatelka metody PPR otěhotní, věc se dá vždy interpretovat jako chyba uži-
vatelky – k pohlavnímu styku totiž evidentně došlo v plodný a nikoli neplodný den. Jedná se  
o známý problém – čísla, která se mi nehodí, přesunu do jiné kolonky a pro metodu zachovám 
100% úspěšnost. A je to. 

Moje třetí námitka se týká některých textů současné morální teologie. Domnívám se, že  
v duchovním životě by moje úvodní otázka měla znít „kdo je to pro mě Bůh“, a naopak otázky 
typu „co si mohu dovolit udělat, aby to ještě nebyl hřích“ mi připadají jako jisté čarování  
s předpisy, které nemá s vírou mnoho společného. Historie církve zná řadu poučných momentů 
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o tom, že vždy, když upadá víra v osobního Boha, nastupuje důraz na předpisy a ustanovení, na 
to, co je ještě dovoleno a co už ne. Střety Ježíše Krista s farizeji byly variací na toto téma. 
Mnozí teologové sexuální morálky mi tak připadají jako rozhodčí v boxu, kteří v ložnici z man-
želů strhávají přikrývku a diskutují, co ještě není faul a co již ano; ať jde o cokoli, víra to 
zpravidla není. 

Moje poslední námitka proti metodám PPR je tvrzení zastánců metody, že používání meto-
dy je to, co si Bůh přeje, jako například v poněkud enigmatickém výroku o tom, že symptoter-
mální metoda přirozeného plánování rodičovství rovněž „poskytuje věřícím manželům radost  
z vědomí, že jednají v souladu s přirozeným řádem daným Stvořitelem.“ (CENAP: Přirozeně při 
plánování rodičovství. Brno, 2002 vydání ani počet stran neuvedeno) 

Nejsem natolik sebevědomý, abych si troufal psát o tom, co si Stvořitel ve sféře antikon-
cepce přeje a co si naopak nepřeje. Myslím však, že s výroky typu „Bůh to chce“ má církev ve 
své historii bohaté a nepříliš pozitivní zkušenosti. 

4. Neabortivní umělé metody. Mohu-li zůstat u obrazu z minulého odstavce, kondom zna-
mená na zaklepání neotevřít. I zde se jedná o nepřijetí daru, kondom se snaží separovat game-
ty prostorově, PPR časově. O kolik je kondom nepřirozenější než teploměr? Kladu otázku – je 
mezi oběma metodami morálně vnímatelný rozdíl? Teploměr u ukázněných manželů zabrání 
splynutí gamet stejně jako umělé prostředky u neukázněných. Kondom je zcela jistě nepřiroze-
ný, stejně jako jsou pro tělo nepřirozené brýle nebo umělá ledvina. I antibiotika jsou nepřiro-
zeným zásahem do organismu, stejně jako umělý kloub, nemluvě o plastické chirurgii. Díky 
svému rozumu žijeme ve světě nepřirozena, ve světě aut a mrakodrapů. Kdybychom chtěli žít 
přirozeně, museli bychom žít po způsobu lovecko-sběračských společenstev. Pokud smíme pou-
žívat umělé prostředky, abychom vylepšili či léčili svá těla, a pokud smíme užívat rozum, aby-
chom se vyhnuli početí, proč nesmíme používat rozum a umělé prostředky, abychom se vyhnuli 
početí? 

Další metodou by byla hormonální neabortivní antikoncepce. Pokud kondom brání vzniku 
zygoty prostorově a PPR časově, jednalo by se i zde o jisté posunutí času, oddálení ovulace. 
Jistěže hormonální (neabortivní) antikoncepce naruší fyziologii ženy a určitě, jako ostatně 
žádný medikament, není pro organismus přínosem; otázka, kterou kladu (ale na kterou neumím 
odpovědět) je, zda každodenní měření teploty spojené se zkoumáním hlenu neporušuje ještě 
víc psychiku ženy. Poranění psychiky je stejně tak reálné jako poranění těla. Navíc pokud mě-
ření teploty v tolika běžných případech nefunguje, je vůbec možno úzkostlivějším partnerům  
s uvolněním dávat a přijímat radost z tělesna namísto nutkavých nevyslovených otázek, zda je 
dnes ten správný den? 

Jisté ovšem je, že umělých prostředků je celá řada, mechanických i chemických, s různým 
morálním odstupňováním a technickou účinností a vlivem na zdraví ženy, a je obtížné o nich 
uvažovat jako o celku. 

5. Abortivní antikoncepce, která je v katolickém prostoru jednomyslně morálně nepřijatelná. 
6. Sterilizace manželů, dočasná či trvalá. V rámci katolické církve opět jednomyslně nepřija-

telná. 
Z těchto šesti metod, domnívám se, je uvnitř katolické církve pátá a šestá mimo oblast 

diskuse. První dvě metody ovšem vyžadují z různých důvodů značnou úroveň heroismu. Zbývá 
tedy třetí a čtvrtá. Domnívám se, že proti oběma lze vznést z různých stran různé námitky a že 
užití té či oné metody bude vždy z různých důvodů problematické. Jenomže pokud nechceme 
žít bez sexu, nějakou metodu prostě zvolit musíme. Uznávám, že pokud bychom žili jako naši 
nejbližší příbuzní a na ženách by byly jasně vnímatelné známky ovulace, klonil bych se, s jistý-
mi rozpaky, spíše k používání třetí metody – metody PPR by pak byly zbytečné. Pokud je náš 
druh – přirozeně – vybaven přesně opačně, a pokud je navíc vybaven rozumem, na otázky, co 
je přirozené a nepřirozené, se dá nahlížet z více stran. 
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Etolog Konrad Lorenz si už kdysi dávno všiml toho, že druh, který je dlouhodobě domestiko-
ván, vykazuje na sobě dvě změny: povrch jeho těla zesvětlá a jedincům prudce naroste sexuál-
ní aktivita. Náš druh v tomto smyslu není výjimkou, alespoň ve druhé části Lorezova postřehu, 
se zvýšením životní úrovně nám velmi narostla hladina sexuální aktivity. Potýkáme se tak  
v současnosti s problémy, které v minulých stoletích nezněly tak intenzivně a které nám přináší 
výzvu aplikovat prostor evangelia na současnost, na problémy, které nikdy v našich dějinách 
nebyly natolik naléhavé. Možná bude nejcennějším výsledkem našeho bádání zjištění staré 
pravdy, že není ani tak důležitá otázka techniky, spojena s otázkami typu „jak“, nýbrž že  
v našem duchovním životě je mnohem závažnější hledání odpovědi na otázku „proč“. 

Marek Vácha. Převzato z internetového křesťanského časopisu Getsemany, ročník 2005, 
číslo 3, s laskavým svolením jeho redakce. 

DOPORUČUJEME 

 
KŘESŤANSKÁ PORADNA PRO ŽENY V TÍSNI 
 
→ Nevíte si rady? 
→ Máte problém a neznáte řešení? 
→ Cítíte se unavená a vyčerpaná? 
→ Jsou Vaše děti často nemocné? 
→ Potřebujete si o tom s někým popovídat? 
 

Nabízíme Vám kontakt na odborníky, kteří Vám rádi pomohou: 
∗ Lékař (interna, alergologie, gynekologie) 
∗ Psycholog 

(sebepřijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodině i v zaměstnání) 
∗ Právník (civilní právo, církevní právo) 
∗ Kněz 

(morální problémy, otázky svědomí, duchovní pohovor, problematika sekt) 
 
Křesťanská poradna pro ženy v tísni, Thákurova 3, Praha 6, ℡℡℡℡ 220 181 329 
Volat můžete každé úterý a čtvrtek od 10 do 17 hod. 
 

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN 



 
32 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2005 

 
 

Jakub Tinka 
nar. 5. května 2005  
(4. dítě – váha a délka nedodány, třeba dodatečně? – pozn. sazeče) 
 

Blahopřejeme… 
 

Svět je úžasná mozaika nejrůznějších lidských osudů, přístupů k životu, způsobů myšlení – nikdy to 
nebylo vidět tak jako dnes, v epoše „globální vesnice“, kdy si – díky sdělovacím prostředkům – všichni 
tak nějak začínáme vidět do talíře. Tuto možnost mívali ještě za našich babiček jen vesničané, a to jen 
v opravdu přehledných vesničkách. Tam věděl, každý: kdo co vaří, kde čekají dítě, komu se neurodily 
brambory, kdo propil stodolu… – dnes jsme zavaleni informacemi odevšad najednou. 

Letos v létě to bylo obzvláště markantní: začalo to explozemi v londýnském metru, pak přišla do 
střední Evropy tropická vedra, ta vystřídalo nečekané chladno, korunované záplavami v německy mluví-
cím světě, ale i na Balkáně, a rozehnáním Czechtechu u Tachova, a posledním bonbónkem pro večerní 
zprávy se stalo řádění hurikánu kolem New Orleansu. Tak se to alespoň jeví při pohledu z večerních 
zpráv České televize (na Novu se už několik let nedívám…). Vražda převora komunity v Taizé Rogera 
Schütze, která by jindy snad upoutala alespoň na pár minut pozornost našich novinářů, v této záplavě 
průšvihů a životních komplikací neměla naději. 

Nevím, zda jste tohoto muže smíření znali – já ano. Poprvé jsem ho viděl na setkání v Římě  
v r. 1982, na které jsem se dostal i se svou ženou a několika přáteli jakýmsi zázrakem v reálném socialis-
mu nepředstavitelným. Utkvěla mi v paměti i jeho návštěva v Praze (to muselo být někdy kolem r. 1983) 
– stál po mši v Týnském chrámu, nic neříkal, ale každému, kdo k němu přišel, udělal do dlaně křížek. 
Později řekl: „Přijel jsem do Československa mlčet s umlčenými.“ Po roce 1989 jsem ho mnohokrát viděl 
a slyšel v Taizé, ale i na setkáních v Praze a v Budapešti… 

Neříkal vlastně nic nového. Když mluvil, mluvil o Kristu, který je světlo, prosvěcující naše vnitřní 
temnoty. Když konal, konal dílo smíření – celý život hledal způsob, jak smířit ty, kdo se nenávidí. Hledal 
u každého něco, co by mohlo být přijatelné i pro ostatní – pro společné modlitby a bohoslužby v Chrámu 
Smíření v Taizé (jak příznačné jméno, jak prostý chrám – byli jste tam někdy? stojí to zato) převzal 
pravoslavné ikony, katolickou eucharistii, evangelickou úctu k Slovu… Aby spojil lidi různého jazyka, 
temperamentu i kultury, zavedl meditativní zpěvy – několik prostých slov se opakuje stále dokola na 
prostý nápěv (prostor ke spočinutí ducha, hudební rámec pro kontemplaci, podobný gotické katedrále, ale 
bez její vazby na kámen, základy, místo…), zdobený sólisty prozpěvující žalmy v nejrůznějších jazycích 
světa od latiny až k čínštině či svahilštině… 

Nechtěl vytvořit nové hnutí, jedno v řadě. Chtěl, aby se všichni vrátili domů, do svých zemí, obcí, 
farností, sborů, rodin… k sobě samým. Smířit se s Bohem, to podle Rogera znamenalo smířit se mezi 
národy, mezi náboženstvími, ale nejprve se svými spoluobčany, spolufarníky – a to nelze, aniž bychom 

NOVÉ MIMINKO 

NA OKRAJ 
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se nesmířili ve svých rodinách – a nejprve sami se sebou ve svém nitru. Tato myšlenka byla kdysi pro 
mne výzvou, která změnila a dosud mění můj život – protože smířit se sám se sebou, přijmout sám sebe 
takového, jaký jsem, to je na celý život – a to je základ… 

Letos v létě se stalo mnoho věcí, o kterých by se dalo přemýšlet – jaký je rozdíl mezi spořádanou 
evakuací obyvatel New Orleansu a smrtícím chaosem na našich dálnicích, z čeho ten rozdíl vyplývá… 
proč se hněv teroristů obrací proti zemím, které se nám jeví jako spořádané a civilizované, a ne proti 
zemím, kde vládne korupce, nesolidnost a Velký bratr (Nova) ruku v ruce s Vyvolenými (Prima). Ale  
ve skutečnosti chci přemýšlet o jedné nenápadné otázce: proč Roger Schütz, který miloval všechny, přijí-
mal všechny, rozdával se všem, musel zemřít rukou pomatené ženy? Proč jej Bůh neušetřil? 

Odpovědí by mohlo být mnoho – myslím, že je to znamení zvláště pro katolíky (pro nás katolíky, 
neboť i já jsem katolík): svatost nespočívá v členství v katolické církvi (Roger byl reformovaný pastor), 
ale v lásce. Mučednická smrt Rogera Schütze je definitivní Boží odpovědí na otázku, kdo může být spa-
sen – kdo může být svatý – kdo patří na oltář. 

Vladimír Koronthály 
 

DNES BYCH TU VĚTU NENAPSAL 
 
V předchozím článku jsem mimo jiné zmínil „spořádanou evakuaci obyvatel New Orleansu“. Ne-

vím, jak sledujete zprávy – dnes (tři dny po hurikánu) bych to nenapsal. A rozhodně bych si netroufal 
klást chování obyvatel tohoto tak těžce postiženého města za vzor komukoli… 

Děsí mne, jak tenká je slupka, která odděluje civilizovaného člověka od zvířete džungle. Jak málo 
stačí, aby vyplavaly na povrch všechny ty společenskými ohledy nebo represivní mocí státního aparátu 
potlačené choutky. Když čtu na internetu, jak se zaplaveným městem potulují bandy ozbrojených lupi-
čů, jak se lidé, uzavřeni do sportovní haly, chovají k sobě jako zvěř, jak musí guvernér povolat armádu a 
vyhlásit výjimečný stav, jak policie, místo coby zachraňovala přežívající, musí rozhánět ozbrojené hyeny 
– kde se to v člověku bere? Co jsme to zač? – My – protože si nedělám iluze, že by to snad bylo v obdob-
né situaci (doufám, že jí nikdy nebudeme vystaveni) u nás jiné – podle chování našich řidičů soudím, že 
spíše horší… 

New Orleans je prubířským kamenem naší bílé západní postkřesťanské civilizace, která tvrdí zbytku 
světa, že má recept na štěstí a blaho – zdá se, že kecáme. Zdá se, že jsme úplně jiní – tím se nechci do-
tknout statisíců slušných Američanů, kteří spořádaně opustili své majetky a své dosavadní životy – a 
možná se s nimi už nikdy neshledají… Tím se nechci dotknout statisíců slušných příslušníků naší civili-
zace, kteří by se patrně nikdy nesnížili k rabování opuštěných bytů či k střelbě na záchranáře. Tím chci 
říci, že všichni jsme nějakým způsobem spoutáni jhem dědičného hříchu. Tím chci říci, že každý máme 
někde svůj vlastní New Orleans, své slabé místo, svou schopnost zradit své vlastní hodnoty, svá vlastní   
předsevzetí – stačí si vzpomenout, jak jsme se chovali (ne všichni, ale…) na podzim roku 1989, kdy 
východní Němci houfně prchali na západoněmecké velvyslanectví – a Češi zatím vykrádali jejich odsta-
vená auta… Jistě, někteří jim místo toho vařili čaj či polévku…  

Ještě že jsou v Americe i lidé, kterým není lhostejný osud jejich hurikánem postižených bližních. Dal 
by Bůh, abychom patřili k nim. Protože náš osobní New Orleans vůbec nemusí mít rozměry humanitár-
ní katastrofy a vůbec se nemusí dostat ani na tu nejzastrčenější stránku novin – i malá zrnka písku 
dokáží vytvořit velkou horu. 

VKor 
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O TRADICI… 
 

Na letošních Manželských setkáních jsme slyšeli krásnou anekdotu – nemohu se o ni s Vámi neroz-
dělit, i když má žena ji vypráví mnohem lépe. Sazeč. 

 
Manželé byli spolu teprve několik týdnů, když se on a rozhodla, že svému milému mužíč-

kovi udělá opravdu dobrý nedělní oběd – kachnu. I koupila kachnu a v neděli ráno se ji jala 
připravovat. Muž celý natěšený pomáhal. Manželka očistila a připravila kachnu, pak vzala 
ostrý nůž, uřízla zadní část kachny a položila ji do pekáče zvlášť vedle zbylého kusu. Manžel 
nevěřil vlastním očím a zeptal se: „Miláčku, a proč tu kachnu takhle krájíš?“ Manželka se zara-
zila, a pak říká: „A víš, že ani nevím? U nás se to vždycky tak dělalo … to je taková rodinná 
tradice. Moje maminka to vždy tak dělala a já jsem se to naučila od ní.“ 

Kachna byla výtečná, muž si pochutnal, ale stále mu to vrtalo hlavou. A tak, když příští 
neděli přišli na návštěvu k manželčiným rodičům, neodolal a zeptal se své tchyně: „Maminko, 
nezlobte se, že se ptám, ale jedné věci nerozumím. Má žena minule upekla kachnu, bylo to 
skvělé, jen nevím, proč před pečením ukrojila zadní část kachny a dala ji do pekáče zvlášť. 
Říkala mi, že je to u vás taková tradice. Taky to tak děláte? A proč?“ 

Tchyně se usmála a říká: „Já vlastně ani nevím. Jistě, taky to tak dělám, tak jsem se to nau-
čila od své maminky. Ale nikdy jsem neuvažovala o tom, proč. Prostě to tak děláme.“ 

Za nějakou dobu jeli mladí manželé na návštěvu na venkov ke staré babičce. A manžel 
nelenil, a jak tam tak babička seděla u pece a žmoulala svou kůrku od snídaně, šel k ní a zeptal 
se: „Babičko, nezlobte se, že ruším, ale chtěl bych se Vás něco zeptat.“ „I jen se ptej, panáčku!“ 
„Víte, vrtá mi hlavou, proč má žena, když opeče kachnu, ukrojí zadní část a položí ji do pekáče 
takhle zboku k tomu zbytku. Prý se to tak u Vás vždycky dělalo…“ 

„To víš, panáčku, že dělalo. Dělám to tak celý život. Víš, já mám totiž příliš malý pekáč a 
jinak by se mi tam nevešla.“ 

Přeji Vám všem krásný podzim. Sazeč. 


