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Zjistil jsem, že poslední dobou se čím dál víc vyhýbám zprávám. Valí se to ze všech stran: 
jednou je to rabování po hurikánu, jindy úplatkářská aféra, vražda pro zábavu nebo sebevra-
žedný atentát v turistickém středisku – den za dnem, hodinu za hodinou nás sdělovací pro-
středky přesvědčují, že všude kolem nás vládne jen zkaženost, nenávist, násilí, chamtivost, 
bezohlednost, bezuzdnost, lhostejnost … Člověk by se málem (a někdy i doopravdy) bál vystr-
čit nos ze dveří – a i na ty dveře raději přidělá ještě jeden zámek a pořídí si bojového psa nebo 
pistoli. 

Ale je ten obraz skutečně pravdivý? Opravdu se na VyVolené dívá polovina populace? 
Opravdu je každý policista spřažen s podsvětím? Jsou všichni politikové úplatní? Je Karlovo 
náměstí plné ozbrojených násilníků? 

A můžeme jít ještě dál – opravdu nemohu prohodit se sousedem nezávaznou větu o poča-
sí? Čeká snad každý prodavač jen na můj příchod, aby mi zručně podstrčil pod nos prošlou 
paštiku s přelepeným datem? A jsou všichni kněží uzavření a nepřístupní, učitelé hloupí, šéfo-
vé vztahovační a sousedky závistivě udrbané? 

Komu to slouží? Kdo to vlastně potřebuje, abychom se jeden druhého báli jako zvířata 
v džungli? Kdo to (za vydatné pomoci sdělovacích prostředků) buduje mezi námi hradby ne-
důvěry, strachu, podezíravostí? 

„Nebojte se,“ říká Ježíš. Tak proč se bojíme věřit si? Proč jsou naše zklamání z lidí silnější 
než naše víra v to, že jsou ještě na světě i lidé, pro které je samozřejmostí chovat se ke svému 
okolí přinejmenším korektně? 

A čeho se bojíme? Že přijdeme o peníze? O dobrou pověst? O zdraví? O život? Nic z toho 
si přece neodneseme tam, kde Otec pro nás připravil mnoho příbytků. 

S kým tam budeme bydlet? Bude každý ten příbytek zamčen na čtyři západy? Bude mít 
mříže v oknech, pancéřové dveře, ostnatý plot kolem zahrádky? Vyfasujeme brnění či neprů-
střelnou vestu? Budeme tam úplně sami? Pro koho je tedy těch příbytků tak „mnoho“? 

Náš Otec nás miluje všechny – a poslal k nám svého Syna i s rizikem, že mu někdo ublíží, 
že ho někdo zabije. Riziko se naplnilo a Ježíš umřel na kříži – volal snad na pomoc legie andě-
lů, aby ho chránily? 

Čím víc nad tím přemýšlím, tím víc se mi zdá, že je to moje malost, ustrašenost, moje ne-
důvěra, která staví ty kolem mne do obranné pozice – a ta se snadno mění v útočnou (neboť 
všichni víme, že nejlepší obranou je útok). Čím víc si to probírám, tím víc se mi zdá, že je to 
moje uzavřenost, jakási obrněnost až opouzdřenost, která mi brání v tom, abych viděl v lidech 
kolem milované děti Boží – obrazy Boží, které mne mohou – a snad i chtějí milovat. Nejsem to 
nakonec já, kdo je nepustí k sobě? 

Ano, možná mne některý z nich skutečně okrade, možná mi ublíží, možná mne vezme 
čest, majetek či život – může mi vzít lásku? Může mi vzít schopnost milovat, schopnost odpus-
tit, schopnost usmát se?  

Jistě, existují kolem nás i lidé, kteří dokáží ublížit tak, že je projevem nadlidského hrdinství 
pokusit se byť jen trošičku odpustit (ovšemže je snadné horovat pro odpuštění, pokud se 
křivda děje někomu jinému!). Ale já nemám právo předpokládat to předem. 

SLOVO O STRACHU 
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Mohlo by se zdát, že zde horuji proti zdravé opatrnosti. Ano, nebylo by rozumné ani od-
povědné chodit s holýma rukama mezi vlky, nechávat dokořán dveře od bytu při odjezdu na 
dovolenou, nečíst údaje o datu doporučené spotřeby na salámu nebo vybírat volební lístek se 
zavřenýma očima. Ale stejně nerozumné a nedobré je nechat se zavalit senzacechtivým bulvá-
rem, který se nám snaží namluvit, že Bůh ten svět stvořil špatně, že ho zalidnil samými zrůda-
mi v lidské podobě a že nejlepší je zavřít se doma, zamknout na čtyři zámky, otevřít si další 
pivo a pustit si reality show – a rezignovat na lásku mezi člověkem a člověkem. Vždyť Bůh 
nestvořil svět proto, abychom měli kde chroustat chipsy, ale proto, abychom se měli kde – a 
s kým – milovat. Abychom se milovali, jako On miluje nás. Všechny. 

Vladimír Koronthály 

PODZIMNÍ DEN 
  

Pane: je čas. Dals velké léto nám.  

Sluneční hodiny nech ve svém stínu 

a meluzínu pusť na holý lán.  
  

Dozrávat poruč plodům posledním. 

Dva dny jen přidej slunné, jižně teplé 

k plnosti přinuť je a v horkém světle  

vlej sladkost poslední do těžkých vín.  
  

Kdo teď dům nemá, nebude ho mít. 

kdo teď je sám, sám bude mnohem déle, 

bdít bude, číst, psát listy osaměle, 

v alejích toulat se a hledat klid, 

když vítr honí listí odumřelé.  
 

 Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

s mírným zpožděním, za které může momentální mimořádná vytíženost našeho sazeče 
(prosím, moc mu nelajte, dělá, co může), dostáváte do ruky první podzimní číslo Zpravodaje 
v roce 2005. Po delší době se v něm objevilo Manželské okénko (bude se objevovat vždy, když 
do něho bude co dát), našlo se i několik zážitků do rodinného kruhu a doufám, že (alespoň vy, 
kdo máte doma předškoláky a menší školáky) nepřehlídnete ani novou soutěž. Zdá se, že i 
článek P. Marka Váchy, který jsme otiskli v minulém čísle, vzbudil pozornost – reakce najdete 
v rubrice Z diskusního stolu. 

Rád bych též mezi námi přivítal Mirku Šílovou, která se Vám představuje sama v rubrice, 
určené pro informace ze sekretariátu. Budeme doufat, že to s námi vydrží a že vytvoří s Petrou 
Ryantovou dobrou dvojici. 

V RODINNÉM KRUHU 
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S trochou trpělivosti jistě najdete i několik odstavců věnovaných něčemu jako sociální po-
radenství. Jejich autorkou je paní Jiřina Šustrová, která teď netrpělivě čeká na Vaše ohlasy či 
dotazy. 

Dál Vám už toto číslo nebudu představovat (jistě si s ním poradíte sami), místo toho Vám 
popřeji jménem svým i celé redakce pokojný podzim, naplněný radostí z dobře vykonaného 
díla (no, jen se nebraňte, každému z nás se jistě letos něco dobrého povedlo, i když ne každý 
z nás to může spatřit na první pohled), vděčností za vše, čeho se nám v hojnosti dostalo (kde 
jinde než v podzimních sklizních bychom mohli lépe spatřovat obraz štědré Boží ruky, která 
dává nepočítaně), a nadějí, že po každé zimě přijde jaro, po každé bouři svěží vzduch a po 
každém životě věčnost (a ta, jak doufáme, naplněná Boží blízkostí). 

VKor 
 

ROZLOUČENÍ S BRATREM ROGEREM 
 

Pohřeb bratra Rogera v Taizé jsem mohla sledovat přenosem z rádia, zavřela jsem oči  
a důvěrně známé zpěvy a hlasy mě tam přímo přenesly, Neušlo mi, že při přivítání se hlas 
jeho nástupce, bratra Aloise chvěl dojetím. Obřadu se účastnila řada osobností, ale mě při počí-
tači vzpomínky zavedly do dávných začátků. Právě bratr Alois byl před třiceti lety vyslán 
před vstupem do komunity na „studijní pobyt“ do Prahy. Dva měsíce pobýval mezi křesťany 

zde a poznával život v totalitě, otevřené dveře našeho domu 
mu poskytly přístřeší. Ještě i teď umí pár slov česky. V této 
době se také překládaly a množily texty bratra Rogera a když 
se mi přes všechny překážky podařilo dostat do Taizé, zasáh-
lo mě a již neopustilo. Později se zráním a vzděláváním si 
máme možnost více věcí intelektuálně a teologicky zreflekto-
vat, ale na Taizé je cosi neuchopitelného. Jeden přítel – kněz 
to nazval „neopakovatelným vanutím Ducha svatého. (A to 
bude mít brzy licenciát z liturgiky.) 
Posledních pár let patří pobyt v Taizé k mému pravidelnému 
začátku prázdnin. Když bratr Roger překročil věk 85 let, od-
jížděla jsem s úzkostí, že ho vidím naposled, poté se tento 
pocit vracel každý rok. Letos, přes jeho pomalinkou nejistou 
chůzi, shrbený stařeček pevně se držící hábitu bratří, kteří 
jdou jeho tempem před ním, jsem si pomyslela – ale on tu 
bude příští rok zas... 

Téměř každý večer po modlitbě v kostele se mohli lidé k němu dostat a pozdravit ho. Pro-
tože k naší rodině měl užší vztah, vždy se zaradoval při vzpomínce na Prahu, na jeho návštěvy 
„mlčící církve“ za totality a hlavně na velké setkání v 1990. Každé toto krátké setkání končilo 
modlitbou a jeho láskyplný pohled se na chvíli zahleděl někam za hranice tohoto světa. Dá se 
říci, že poslední roky již tam hleděl skoro pořád a jen občas se vracel do skutečnosti. Když 
jsem slyšela popis poslední chvíle po incidentu, že se usmíval a nestihnul si uvědomit tu hrůz-
nou skutečnost, upadnul v pokoji do bezvědomí, ze kterého se již neprobral. A tak ho vidím  
v duchu stále, křehkou postavu v bílém, která ale svou radikální vnitřní silou strhává za sebou 
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zástupy, ukazuje mladým cestu ke Kristu, v očích má tolik soucitu a milosrdenství a úsměv 
někdy až chlapecky stydlivý. Je rozpačitý z intelektuálních otázek a odpovídá s odzbrojující 
prostotou. Každé slovo mluví z hloubky celoživotní věrnosti své cestě. 

Dnes je u většiny moderních učebnic, které vycházejí, za každou kapitolou shrnutí 
„klíčových slov“. Ke kapitole Taizé možná patří i další teologické termíny, ale ty, které bratr 
Roger stále opakoval, jsou: duch Blahoslavenství, jednoduchost srdce, milosrdenství, usmíření, 
doufat navzdory pochybnostem, vytrvat ve chválení, i když procházíme temnotou, dojít až  
k cíli. 

To poslední bratr Roger naplnil, je u svého cíle, ve společenství svatých.  
Vzdávám Bohu díky za tu neobyčejnou milost, že jsme se mohli nazývat přáteli. 

Martina Hošková 
 

DŮM KNIHY 
 

Škola se v hebrejštině nazývá Beth Sefer, to jest Dům knihy. Čtenáři bible to jistě znají: 
Město Betlém je hebrejsky Beth Lechem, tedy Dům chleba. A podobně je chrám v hebrejštině 
Dům svatostánku, nemocnice je Dům nemocných a kavárna je Dům kávy. 

Protože ve školní budově je mnoho knih a pracuje se tam s nimi, je označení Beth Sefer 
(Dům knihy) naprosto logické. Původně však nebyl Beth Sefer domem různých učebnic, nýbrž 
domem zcela určité knihy, totiž „knihy knih“. 

Dnes už o tom žáci ani učitelé nepřemýšlejí. Původní význam už z povědomí lidí vymizel, 
takže dnes se v novohebrejštině křesťanské biblické školy nazývají Beth Sefer Tenachi, „Dům 
biblické knihy“, Dům bible, což je vlastně dvojnásobné zdůraznění, jako kdyby se například 
zastřešený bazén nazýval „Krytý plavecký bazén pro plavání“. 

Na knihu knih jsme zapomněli, stejně jako jsme zapomněli na Boha. Přesto jsem však pře-
svědčena, že izraelská škola se stále ještě smí a může právem nazývat Domem knihy. 

To neplatí jen pro ortodoxní školy, nýbrž pro docela obyčejné státní školy, neboť i tam se 
vyučuje tóra, tedy o pěti Mojžíšových knihách. I průměrní izraelští školáci mají docela pěkné 
znalosti z bible. Na všech školách se pěstují kvízy o bibli, v nichž si dívky i kluci prověřují své 
znalosti o bibli. Při jedné takové soutěži se jedna žákyně pořádně zapotila, když sice vyjmeno-
vala všechna jména členů Noemovy rodiny, znala i jeho věk, jeho spravedlnost, věděla i o stav-
bě archy, ale nebyla s to vzpomenout si, co to bylo za velkou událost, která postihla celý teh-
dejší svět. Ach jo: A kdo vsadil svoji ženu a syny na osla? 

Když se naše dvanáctiletá dcera musela v rámci jedné školní práce zabývat Druhou knihou 
královskou, rozhořčovala se: Kdo se v tom má vyznat? V pátém roce Jorama, Achabova syna, 
krále Izraele, za Jošafata, krále judského, se stal králem judským Jóram, syn Jošafatův. (2 Kr 8, 
16). Pak tu je ještě Pekachjáš a Pekach, syn Remaljášův, a Jóaš, králové izraelský a judský,  
a dále Jotam a Joachaz a jejich matky Sibja a Jerusa a Jedida... Uf, uf! 

Když čteme večer našim dětem z bible a když si starší vzpomínají na hebrejský původní 
text a kontrolují, zda Martin Luther také překládal správně, můžeme jim jen závidět. Zde toho 
studium teologie mnoho nabídnout nemůže. 

Krista Gerloff. Příspěvek zaslala Martina Tesařová 
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ŠEKOVÁ KNÍŽKA S VYPRÁVĚNÍM 
 

Znám jeden manželský pár, který vydělává velmi slušný peníz, nicméně žije prostě, bez 
jakýchkoli symbolů toho stavu a přepychu, a dává stranou peníze na charitativní účely. Spolu 
s šesti dětmi žijí skromným životem. Každý měsíc matka shromáždí svých šest dětí kolem 
šekové knížky. Nad každým šekem, který na někoho vypíše, aby podpořila nějakou věc nebo 
charitativní akci, jim vypráví příběh: „A proto to tihle lidé potřebují víc než my.“ A tak všech-
ny ty děti skutečně vědí, kam rodinné peníze jdou a že nejsou na bankovním účtu proto, aby si 
za ně kupovaly nové hračky.  

Samotní rodiče se rozhodují tak, že nemusí mít věci pořád nové a lepší a že jich nemusí mít 
stále více. Když se i rodiče rozhodují takto, snaží se k nim děti přidat a začne proces solidarity 
(jistě nikoli beze sporů!). V tomto ohledu jsou to jedny z nejzralejších a nejzodpovědnějších 
dětí ve svém společenství – a přitom jsou živé a „v reálu“.  

Myslím, že ten matčin způsob vypisování šeků je pravděpodobně tou nejlepší formou ná-
boženské výchovy. Uhodila hřebík na hlavičku. Není to žádná vysoká metafyzika nebo spiri-
tualita; jako kdybychom řekli: „Ježíš znamená toto. Závazek znamená toto. Láska znamená 
toto.“ To je skutečná náboženská výchova.  

Naše šekové knížky jsou pravděpodobně naší nejvýstižnější teologickou výpovědí o našich 
skutečných hodnotách. Ježíš analogicky tomu říká: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srd-
ce“ (Mt 6,21).  

Richard Rohr 
 

JAK JSME SI NAKONEC PŘECI JEN VYHODILI Z KOPÝTKA 
ANEB SPOLEČNÁ RODINNÁ DOVOLENÁ 

 

Na prázdniny jezdíme každoročně na Vysočinu, sem tam se nám podaří prosadit, že každý 
z nás jede na chvilku třeba i někam jinam, ale jinak většinu času trávíme tam. Už nás to poma-
lu přestává bavit. Tátova největší zábava spočívá v tom, že jezdí do lesa na dříví. Vždycky 
s sebou bere nejmladší dvě píďata (Vašíka s Anežkou) a k tomu někoho z nás. Cestou z lesa se 
zastaví u vody, kam mu přejde naproti máma – společné koupání a pak domů na oběd.  
Po obědě si jde lehnout do sítě a o píďata se nestará, to chce, abychom se staraly my. A tak to 
jde pořád dokola. Rádi bychom nějakou změnu, ale máma, ta se bojí, co že bychom si kde po-
čali a že by se nám mohl Vašíček ztratit a vůbec, že by to stálo spoustu peněz. 

Ale jednou takhle po velikonocích táta prohlásil, že bychom mohli jet do Švýcarska. Moc se 
nám tomu nechtělo věřit – nejdražší země Evropy, ale na druhou stranu víme, že jen tak  
do větru nemluví. Tak jedem, prohlásil Vojta. Ano, ale nejprve se na to budeme muset trochu 
připravit. A tak jsme začali s přípravou. Táta si vzpomněl na své někdejší přátele z Mnichova, 
co u nás byli záhy po revoluci, a že by nebylo špatné je cestou navštívit. Dopis si nechal přelo-
žit a pak tam pro jistou nadělal několik chyb, aby si dotyční nemysleli, že už mluví plynně 
německy. Když přišla odpověď, že jsme v určený čas očekávaní, pro jistotu napsal těsně před 
odjezdem ještě jeden, včetně fotky naší celé rodiny (7 členů). 

Většinou dostáváme nějaké ty dárky k vánocům, k svátkům a k narozeninám. Tentokrát 
jsme začali dostávat i něco ke Švýcarsku: bundy, boty, svetry, kalhoty. Táta si už konečně kou-
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pil digitální foťák, o kterém jsme mu už dávno domlouvali, aby tak učinil. Zabralo mu to tři 
dny, než si vybral ten pravý, doufáme jen, že nám ho alespoň občas bude půjčovat. Nejlepší 
ale bylo, když jsme šli nakupovat potraviny do supermarketu, to už ani moc nevnímal, co 
dáváme do košíku, celkem nám nechal volnou ruku, jen byl pak trochu překvapený u poklad-
ny, naštěstí už zavírali, takže už to ani nešlo vrátit. 

Odjezd jsme měli naplánovaný na úterý ráno. V pondělí večer jsme všechno během ½ ho-
diny naložili a pak táta odjel s autem do práce, protože měl obavu, aby mu to někdo přes noc 
nevykradl. Konečně nadešel kýžený den, šlo jen o to, kdo si kam sedne. Nejlepší sedačky jsou 
vepředu, ty nekompromisně obsadili rodiče, druhá řada je taky docela dobrá, ale nejhorší je 
třetí – tvrdé pérování, Vašík a žádné okénko. Člověk je odkázán na ty vpředu, jestli se uvolní 
poslat trochu vzduch dozadu. No nechtěli jsme dělat hned na začátku dusno, a tak jsme si 
sedli, jak to zrovna vyšlo. Na hranicích jsme byli za dvě hodiny. Tam na nás chtěli poprvé a 
naposledy vidět, zda máme pasy. V Mnichově nás přijali velice pěkně, občas sice vázla konver-
zace, ale nám to zas tak nevadilo, večeře byla dobrá, snídaně taky a spali jsme na pohodlných 
matračkách. Dokonce nám ve slabé chvilce nabídli, jestli chceme, že se u nich můžeme zastavit 
i na zpáteční cestě, což jsme s radostí přivítali. Ve čtvrtek ráno jsme se po snídani rozloučili a 
pokračovali v cestě k Bodamskému jezeru. Tam jsme udělali delší přestávku a zas pokračovali 
v cestě dál. 

Na místo jsme přijeli až úplně večer. Byla to taková malá horská vesnička. Po obou stra-
nách se tyčily horské masívy, skrz vesnici protékala řeka a na kraji malého náměstí stál kamen-
ný dvoupatrový dům s balkónem a ten se stal po dobu 14 dnů naším druhým domovem. Bylo 
to něco neskutečného. Byli jsme ve Švýcarsku, celý dům jsme měli k dispozici a mohli jsme si 
v něm dělat, co se nám zlíbilo.  

Na druhý den jsme podnikli prohlídku po okolí, táta sice chtěl hned šplhat na nejvyšší 
vrchol v okolí, ale my jsme si chtěli trochu odpočinout a tak jsme se spokojili jen s menším 
skalním výstupem, odkud byl pěkný výhled na celé okolí, a pak jsme zamířili k řece. Řeka 
nebyla moc hluboká, většinou sahala voda po kolena, ale místy dosahovala až 3 m a překvapi-
lo nás, že i v této hloubce bylo krásně vidět na dno. Tak čistou vodu jsme doposud nikde jinde 
neviděli. Koupání v ní bylo bezvadné. 

Dny začaly utíkat, ani jsme nevěděli jak. Střídali jsme prohlídky měst s putováním po vr-
cholcích hor. Před jedním takovým vrcholkem Anežka prohlásila: vím, že se udřu, ale chci to 
zkusit. Však také zkusila, ale výhled stálo to za to. Jedno slunečné ráno táta rozhodl, že pojede-
me lanovkou. To jsme s radostí přivítali, už o tom taky párkrát mluvil, ale vždycky z toho 
nakonec sešlo, proto jsme měli i tentokrát trochu obavu, aby si to u pokladny nerozmyslel. 
Nevíme, jak se mu to podařilo, ale jedno je jisté, podle ceníku jsme si spočítali, že na naší rodi-
nu by to mělo stát 120 franků, táta s ohledem na náš vzhled usoudil, že by měl platit 70, s tím 
se jaksi smířil. Ale když mu pokladník vydával lístky za 120, tak s tím se smířit nemohl a začal 
mu to vehementně rozmlouvat. Myslíme si, že mu pokladní moc nerozuměl, co mu táta všech-
no napovídal, my totiž taky ne. Za námi se mezitím začala výrazně plnit fronta a lanovka už 
měla za pár minut odjet. Pokladnímu zřejmě došly nervy, když po něm chtěl nakonec jen 50 
franků, táta tím byl sám překvapen, ale smířil se s tím docela rychle.  

V domě, kde jsme bydleli, jsme našli klíče a u nich byl přiložen ideový plánek, kde se na-
chází malá horská chatička. Usoudili jsme, že je to pozvání a že bychom si neměli tuto příleži-
tost nechat ujít. A jestli to jen trochu půjde, že tam zkusíme i přespat. Máma tím sice moc nad-
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šená nebyla, ale proti zásadně taky nebyla. Takže jsme si večer všechno nachystali, abychom 
druhý den ráno mohli brzo vyrazit. Jeli jsme asi hodinu autem do poslední vesnice, kde konči-
la silnice. Tam jsme zanechali auto a táta šel na obhlídku. Asi po hodině se vrátil, máma z něho 
byla na mrtvici, kde byl tak dlouho, ale nám to zas tak nepřišlo. Chvíli jsme studovali plánek 
společně s mapou a pak jsme usoudili, že bychom mohli ještě kousek popojet autem. To táta 
nechtěl, neboť se vskutku nezdálo, že by to nemělo být daleko. A tak jsme nechali všechny věci 
v autě a vydali se vzhůru po úzké asfaltové cestě pěšky, místo toho abychom se vezli. Asi po 
půl hodině cesty asfaltová cesta končila a dál vedla jen úzká pěšina. Směr jsme měli správný, 
to jsme věděli podle ukazatele, ale jak daleko, to jsme netušili. Kdosi se nám připletl do cesty a 
tak táta se ho zeptal, jak je to ještě daleko. S radostí nám pak oznámil, že už jenom čtvrt hodi-
ny. A tak jsme postupovali zvesela dál. Když nám to bylo po půl hodině divné, že ještě nejsme 
u cíle, tak se táta přiznal, že nerozuměl úplně dobře jestli dotyčný říká čtvrt nebo tři čtvrtě.  
Po hodině namáhavého putování jsme se konečně dostali na vytoužené místo (1800 m n. m). 
Chaloupku jsme poznali hned. Docela se nám zamlouvala a ve vnitř byla taky docela slušně 
vybavená. A tak jsem se rozhodli zůstat, byť jsme věděli, že nás čeká ještě jedna cesta pro věci 
k autu. Máma zůstala s píďatama na místě a my jsme vyrazili. Tu noc se nám spalo moc dobře, 
i když kamennou střechou trochu fičelo.  

Při jedné takové prohlídce města (spíše tedy obchodů se slevou) toho kluci měli už tak 
akorát dost. I Anežka začala reptat, že ta cizina je pěkně pitomá, žádná zmrzlina, jen samé 
chození. A tak jsme se dohodli, že se rozdělíme. Táta s Vojtou a s píďatama se půjdou vykou-
pat k jezeru a holky budou pokračovat v krasojízdě. Večer jsme se pak sešli na náměstí u vodo-
trysku. Kluci stačili ještě zajít do obchoďáku, aby koupili něco k večeři. Chlubili se, jaký koupi-
li bezva kornfleky, a to jenom za 1,20 franku, při tom v Praze tento typ stojí více než 100 Kč. 
Trochu jsme se na ně zlobily, že jich tedy nekoupili více. Když jsme ale pak v jiném městě vi-
děli tentýž se stejnou slevou, tak jsme si to vynahradili a hned koupili 5 krabic. Až teprve  
po zaplacení to bylo mámě poněkud divné.Vždycky si trochu kalkuluje, kolik by to mělo stát a 
nějak jí to nevycházelo. A tak jsme zjistili, že to nestojí 1,20 ale ve skutečnosti 5,10 a těch 1,20 
znamená jen slevu z původní ceny, která byla 6,30. U pokladny nám to celkem bez problémů 
vrátili, i když tomu předcházela menší roztržka, kdo to půjde vrátit.  

A tak 14 dnů uteklo jako voda, každý den jsme prožili něco zajímavého. Ani se nám ne-
chtělo moc vracet, ale 1. září začínala škola, a tak nebylo vyhnutí, známe totiž svoje povinnosti.  

BMV (Bety, Magda, Vojta Tošovských) 
 

POHLAZENÍ 
  

Naučil jsem se...  
∗ že nejlepší učebna života je minulost staršího člověka,  

než jsem já...  
∗ že když jsi zamilovaný, je to na Tobě vidět...  
∗ že stačí, aby jeden člověk řekl: „Cítím se s Tebou dobře“,  

abych se cítil dobře...  
∗ že mít dítě usínající v náručí je tím nejkřehčím krásným pocitem 

na světě...  
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∗ že být přátelský a laskavý je více než mít pravdu...  
∗ že nikdy nemůžeš odmítnout dárek od dítěte...  
∗ že vždy ještě zbývá možnost pomodlit se za někoho, když už nemám sílu mu pomoci ji-

ným způsobem...  
∗ že nezáleží, jak váženým jsi v životě. Každý potřebuje přítele, který s ním dokáže dělat i 

hlouposti...  
∗ že všichni někdy potřebují držet v dlani něčí ruku a srdce, které jim rozumí...  
∗ že malá procházka s mým otcem kolem bloku za letního večera, když jsem byl malý, učini-

la velké zázraky v okamžiku, kdy jsem dospěl...  
∗ že život je jak role toaletního papíru. Dostaneš se tím dříve ke konci, čím rychleji se odvíjí...  
∗ že bychom měli být rádi, když nám Bůh nedává vše, oč ho žádáme...  
∗ že peníze nedělají postavení mezi lidmi...  
∗ že právě malé všední události dělají život velkolepým...  
∗ že pod tvrdou schránkou každé osobnosti se skrývá někdo, kdo potřebuje být oceněn  

a milován...  
∗ že Pán neučinil vše v jeden den. Což mě nutí k zamyšlení, jestli já bych měl...?  
∗ že ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou...  
∗ že když plánuji jít společnou cestou s někým, dávám mu současně možnost, aby mi ubližo-

val...  
∗ že láska, ne čas, zhojí všechny rány...  
∗ že nejlehčí cesta vyrůst jako osobnost je obklopit se lidmi chytřejšími, než jsem já...  
∗ že každý, koho potkáš, si zaslouží být pozdraven s úsměvem...  
∗ že není nic sladšího než spánek s vlastními dětmi a cítit jejich dech na tváři...  
∗ že nikdo není dokonalý, dokud se do něj nezamiluješ...  
∗ že život je tvrdý... Ale já jsem tvrdší...  
∗ že šance nejsou nikdy ztraceny..., tu, kterou propásneš, dostane někdo jiný...  
∗ že jestliže jsi naplněn trpkostí, štěstí zakotví někde jinde...  
∗ že bych si přál, abych byl řekl ještě jednou otci, jak ho mám rád, předtím, než odešel...  
∗ že každý by měl svoje slova udržovat jemná a něžná, protože zítra se k němu mohou  

vrátit...  
∗ že úsměv je nejlevnější způsob, jak zlepšit svůj vzhled...  
∗ že si nemohu vybrat, jak se cítím, ale mohu si vybrat, co s tím udělám...  
∗ že když můj nově narozený vnuk svírá můj prst ve své malé pěsti, jsem zblázněný  

do života...  
∗ že každý by chtěl žít na vrcholu, ale všechno štěstí a růst se uskutečňuje při cestě tam...  
∗ že nejlepší je dávat rady jen ve dvou případech: pokud jsi o ně požádán nebo při nebezpečí 

ohrožení života...  
∗ že čím méně času musím strávit prací, tím více věcí udělám...  

 

Napsal Andy Rooney, muž, který má dar říci málo slovy tak mnoho...  
Z e-mailové schránky Jany Běťákové 
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KDYŽ SE DCERA VDÁVÁ… 
Je málo věcí, které nesou na sobě tak velkou pečeť dokonanosti, jako 

vdavky vlastní dcery. Znám to z vlastní zkušenosti – a znovu jsem si to 
uvědomil, když jsem před pár dny byl u toho, když mí přátelé vdávali 
první dceru. 

Je to zvláštní – ještě nedávno to byla malá holčička, která dokázala 
zasypat polovinu kuchyně hrubou moukou ve snaze pomáhat s pečením. Jako by to bylo vče-
ra, když přišla domů s loknou v očích a prohlásila, že se to teď tak nosí – a já že tomu nemohu 
rozumět. Jako by to bylo před chvílí, když maturovala, když přestala nosit copy, když… 

Je to nádherný pocit, vědět, že tato krásná mladá žena prožila své dětství a mládí u nás, 
čerpala od nás plnými doušky a stala se jakýmsi filtrem, kterým protékají naše životy, aby se 
vlily do příštích generací. Je to zvláštní pocit, vidět mladého muže, který kdysi s námi neměl 
nic společného, jak stojí u oltáře a čeká, až mu otec nevěsty předá jednou provždy tu, která mu 
přinesla tolik radosti a stála ho tolik bezesných nocí. Je to nesmírný pocit, vědět, že právě teď  
a právě zde se uskutečňuje pokračování naší přítomnosti, že se naše prehistorie, kterou jsme 
nezažili, pouze zdědili, propojuje s budoucností, do které my už nedohlédneme… 

A před oltářem stojí dva na vrcholu zamilovanosti – a otcové a matky se jen tiše modlí, aby 
ten žár zamilovanosti, který ty dva rozpaluje do krásy, do schopnosti vzájemně se sobě zaslí-
bit, do štěstí propojených rukou, nalezl potravu, nalezl lásku, kterou rozžhne stejně jako třísky 
rozpalují oheň v peci … protože zamilovanost pomine jako ty třísky, ale oheň lásky má trvat 
dál a dál… 

Když se dcera vdává, něco krásného rodičům nevratně končí – a něco nového začíná.  
A člověk stojí a modlí se, aby to nové bylo ještě krásnější než všechna ta společná léta, která 
byla krásná – a byla přípravou na den, kdy se dcera vdává.  

VKor 

OPĚT BYLI VYHLAŠOVÁNI VÍTĚZOVÉ KAŽDOROČNÍ CENY STELLY 
 

Cena je pojmenována podle 81ti leté Stelly Liebeck, která se kdysi polila kávou a úspěšně za to necha-
la odsoudit McDonalda. Tento případ inspiroval ke každoročnímu vyhodnocení nejkurióznějších a nejú-
spěšnějších soudních případů v USA. 

Bohužel se do loňského hodnocení nedostala současná kampaň teenagerů, kteří nyní houfně žalují 
McDonaldy, že po jídle u nich ztloustli. 

 

5. místo (dělené) 
Kathleen Robertsonová z Austinu, Texas, vysoudila 780 000 US$ za zlomený kotník 

v nábytkářském obchodě, kde zakopla „…o pobíhajícího spratka“.  
Majitelé obchodu byli rozsudkem dosti překvapeni, protože ten předmětný spratek byl syn 

paní Robertsonové. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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5. místo (dělené) 
19tiletý Carl Truman z Los Angeles, Kalifornie, získal 74 000 US$ + léčebné výlohy, když 

mu jeho soused přejel ruku vozidlem Honda Accord. 
Pan Truman si zřejmě nevšiml, že někdo sedí za volantem právě toho vozu, ze kterého 

kradl poklice. 
 

5. místo (dělené) 
Terrence Dickson z Bristolu, Pennsylvanie, opouštěl přes garáž dům, který právě vykradl. 

Nepodařilo se mu ale otevřít dveře garáže, protože vypovědělo automatické otevírání. Zpátky 
do domu se taky vrátit nemohl, protože si zaklapl spojovací dveře z garáže do bytu. 

Majitelé domu byli na dovolené a tak zůstal p. Dickson uvězněn v garáži 8 dní a přežil jen 
díky zásobě Pepsi a velkému pytli psích granulí. 

Od vlastníka domu pak vysoudil náhradu za duševní újmu ve výši 500 000 US$. 
  

4. místo 
Jerry Williams z Little Rocku, Arkansas, získal 14 500 US$ + úhradu nákladů léčení, když byl 

napaden sousedovým psem beaglem. Pes byl na řetězu a za plotem – tedy na dvorku svého pána. 
Vysouzená náhrada byla poměrně nízká, protože porotě přece jen připadal ten pes poně-

kud vyprovokován, vzhledem k tomu, že p. Williams lezl přes plot na onen sousedův dvorek 
a po psovi opakovaně pálil ze vzduchovky. 

  

3. místo 
Filadelfská restaurace musela zaplatit panu Amberu Carsonovi z Lancasteru, Pennsylva-

nia, náhradu ve výši 113 500 US$ poté, co v podniku uklouzl na rozlité limonádě a zlomil si 
kostrč. 

Limonáda se na podlahu dostala několik vteřin před popsaným incidentem, kdy ji pan 
Carson chrstl do obličeje svému příteli během poněkud ostřejší výměny názorů. 

 

2. místo 
Kara Waltonová z Claymontu, Dealaware, vysoudila na nočním klubu v sousedním městě 

náhradu za to, že při vylézání z okna záchodu spadla na zem a vyrazila si dva přední zuby. 
Stalo se tak proto, že paní Waltonová se pokoušela utéct ze záchodu bez zaplacení poplat-

ku 3,50 US$. Získala náhradu 12 000 US$ + náklady na zubaře. 
 

1. místo 
Vítězem letošní soutěže byl p. Merv Grazinski z Oklahomy. Ten si koupil zcela nový obyt-

ný vůz Winnebago. Při cestě domů z fotbalového zápasu vjel na dálnici, nastavil automat na 
130 km/hod, přelezl ze sedadla řidiče do obytné části a vařil si kávu. 

Nebylo pak divu, že vůz opustil dálnici, havaroval a převrátil se. P. Grazinski se tudíž 
soudil s výrobcem, že v návodu k obsluze vozidla nebylo výslovně uvedeno, že toto se nesmí. 
Porota mu přiřkla náhradu 1 750 000 US$ plus zcela nový Winnebago Motor Home. 

Výrobce pak skutečně v tomto smyslu upravil návod k ovládání vozidla pro případ, že by 
se na světě vyskytl ještě další úplný blbec a naneštěstí si opět koupil jejich vůz. 

 

Pro Zpravodaj zaslal Ing. Jiří Musil 
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VŠEM ODSOUZENÝM K PRÁCI 

Nechcete se raději nechat 

zavřít? 
 

Z e-mailové schránky Kateřiny 
Pulkrábkové 

 

KOUŘOVÉ OTISKY 
 

Pomůcky – sklíčko nebo větší zrcátko, svíčka, vylisované listy (nemusí 
být úplně suché), papír nebo přáníčko, na který budeme otisky dělat. 

Nejdříve si pořádně svíčkou začoudíme sklíčko, až bude černé. Pak na 
něj přitiskneme list tou hrubší stranou, pak list obtiskneme na papír a hotovo. Můžete takto 
udělat přáníčko anebo vlastní sbírku listů. 

S listy se dá dělat i víc věcí. Můžete je vylisovat a nalepit na papír a děti pak podle tvaru 
list „dokreslí“ – udělají z něho něco úplně jiného. Dají se také na stonku propíchnout a navléci 
na silon a někam doma pověsit… 

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

VE VĚZENÍ V PRÁCI 
strávíte většinu času v cele veliké 2 x 3 metry strávíte většinu času v cele veliké 2 x 1,5 

metru 

dostanete teplé jídlo třikrát denně dostanete přestávku na oběd, který si musíte 
zaplatit 

vám za dobré chování zkrátí pobyt vám za dobré chování přidají práci 

se můžete dívat na televizi, kouřit cigarety  
a hrát karty 

vás za karban, nikotin a dívání na televizi 
vyhodí 

máte vlastní záchod se o něj musíte dělit s celým patrem 

vám dovolí návštěvy rodiny a přátel vám nedovolí nic 

jsou údajně někteří dozorci sadisti se jim říká vedoucí 

děláte pro sebe a nemáte žádné výdaje děláte, abyste zaplatili výdaje spojené 
s cestou do práce a navíc vám ještě zdaní 

plat, aby se zaplatily výlohy za vězení 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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Něco na zub pro tatínky: 
 

UTOPENCI 
Ingredience: špekáčky (v množství dle chuti a hlavně dle veli-

kosti sklenice), kyselé okurky, cibule (hodně, více je lépe), červená 
paprika (nejraději čerstvá, pro zlepšení vzhledu), koření chilli (pálivá a sladká paprika či pepř), 
ocet, voda. 

 

Pracovní postup: 
Připravíme si čistou sklenici s víčkem (o velikosti dle individuální potřeby, u nás se uto-

penci nakládají do 5 l lahve od okurek, a to ve více exemplářích najednou, a vždy se všechno 
sní). 

Svaříme ocet s vodou v poměru 1:1, abychom měli pak po ruce vychladlý lák na zalití na-
dívaných buřtíků.  

Oloupeme a podélně nakrojíme každý špekáček. 
Oloupeme cibuli a nakrájíme ji na kolečka. 
Červenou papriku důsledně zbavíme jadřince a nakrájíme ji na proužky. Promícháme ji 

s kolečky cibule (přidáváme ji nikoliv z chuťových, ale estetických důvodů, neboť červená 
krásně kontrastuje s bílou a jíme přece i očima). Touto směsí hustě pokryjeme dno lahve. 

Kyselé okurky rozkrojíme podélně na poloviny (v případě velkých okurek stačí podélné 
čtvrtinky). Každou okurku okořeníme připraveným chilli, špekáček rozevřeme a okořeněnou 
okurku vložíme do otvoru a špekáček pevně sevřeme. Takto naplněné špekáčky klademe roz-
krojenou stranou ke stěně sklenice a střídáme vždy vrstvu cibule a vrstvu špekáčků. Špekáčky 
skládáme do lahve co nejtěsněji (vejdou se do pater zhruba po pěti). Poslední vrstvu v lahvi 
tvoří opět směs bílé cibule a červené papriky. Nyní špekáčky opatrně zalijeme připraveným 
lákem až po okraj. Část nálevu buřtíky vypijí, proto nálev asi 2x doplníme. Pak sklenici uza-
vřeme víčkem (stačí jen dobře přiklopit) a asi tak 5 dnů (dle trpělivosti – u nás se degustační 
vzorky odebírají průběžně a snad už po 24 hodinách od data výroby) necháme na chladném 
místě uležet. 

 

Přiznám se, že ač každá kuchařka má vždy ochutnat, co 
připravila, já utopence nikdy neochutnala. Přesto si Vám 
dovoluji recept svojí babičky předložit, neboť tato laskomi-
na vždy sklízí velký úspěch – láhev utopenců byla jednou 
hodnocena jako „dárek nad dárky“ – bylo to tehdy překva-
pení, chuťové zpestření a růžově-zeleně-červeně-bílá láhev 
je ostatně i krásnou dekorací na stůl (pokud ji ovšem Vaše 
robátka nestihnou převrhnout, protože pak díky libému octovému ozónu si ve svém útulném 
bytečku budete rázem připadat jako u nás v místní rybičkárně, tj. výrobně lahůdek).  

Přeji Vám dobrou chuť! 
Mirka Šílová 

 

RECEPT NA ŘÍJEN 
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VÍRA 
Ve výčtu božských ctností stojí na prvním místě. Ježíš žádá od svých 

učedníků, aby mu věřili, a strachuje se, zda najde Syn člověka na zemi víru, 
když přijde. Vyznání víry je ve mši odpovědí shromážděných věřících na hlásané evangelium. 
Věřící – to slovo se stalo synonymem pro křesťana. Ruština (a v 19. století po ní i další slovan-
ské jazyky, i když čeština již s nepochopením původního smyslu) slovo „víra“ povýšila na 
jedno z nejčastějších ženských jmen (slovenské „Viera“ taky znamená obojí, jméno i víru, za-
tímco české „Věra“ je již jen transkripcí z ruštiny – snad i to o nás nějak svědčí…) – ale i jiné 
jazyky znají třeba jméno Fidelio – dalo by se diskutovat o tom, zda je toto jméno vyvozeno  
od víry nebo od věrohodnosti… 

Ano, jméno Fidelio ve smyslu věrný nás může dovést k úvaze, co vlastně slovo „víra“ zna-
mená. Ať jsem hledal v ruštině, němčině, latině či angličtině, všude se projevuje totéž, co 
v češtině nebo slovenštině: slovo „víra“ silně souvisí se slovem „důvěra“ – v některých jazy-
cích se dokonce používá jedno a totéž slovo pro oba významy. 

Tady není moc nad čím spekulovat: jestliže někomu důvěřuji, tak mu věřím. Ale je zajíma-
vé, jak důsledně odlišujeme: věřím své ženě, že mne má ráda, věřím učiteli zeměpisu, že 
v Patagonii žijí tučňáci, věřím bance, že mi na konci roku připíše úrok, věřím šipce na dálnici, 
že ukazuje správný směr na Brno – ale když se zaposloucháme do vyznání víry, slyšíme dů-
sledně říkat: „věřím v Boha“.  

Věřím v Boží existenci – věřím, že Bůh existuje. Jak malý krůček by stačil k tomu, abych 
řekl: Věřím Bohu. Věřím Bohu, že existuje, že je, že je láska, že o mne stojí… 

Kolik z nás to skutečně říká? Kolik z nás si to skutečně myslí?  
Jsem přesvědčen, že statisíce věřících před námi věřilo v Boha, který existuje, ale nevěřilo 

Bohu, že by se o ně zajímal – protože jinak by svět musel vypadat jinak. Snad za to může jen 
jemný mluvnický rozdíl, 4. pád místo třetího – kéž bychom vždy, když říkáme, že věříme 
v Boha, věděli, že věříme Bohu.  

Vladimír Koronthály 
 

NAŠLO SE 
Ve táborových věcech, které jsou v kanceláři, jsem našla měřič rychlosti 
na kolo. Jestli ho někdo postrádáte, přihlašte se P. Ryantové.  
 

CHYBĚJÍCÍ KNIHY 
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli, že v sekretariátu najdete 
novou osůbku jménem Mirka Šílová. Jako nová se tu postupně seznamuji 
s chodem kanceláře a postupně přebírám část agendy, aby si Petra Ryan-
tová konečně mohla trochu oddechnout, neboť v poslední době měla  

na starosti celou kancelář prakticky sama. Jednou z povinností , které mi byly přiděleny, je 
právě půjčovna.  

SLOVNÍČEK... 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Při kontrole knižního fondu jsem zjistila, že fyzicky scházejí 4 knihy, a to: 
⇒ Neuman: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 
⇒ Ge, Vaňková: S dětmi Prahou bez nudy 
⇒ Neuman: Překážkové hry, lezecké stěny a výchova 
⇒ Scheedyová-Kurcinková: Problémové dítě v rodině a ve škole. 

Ve výpůjčním protokolu jméno dotyčného čtenáře / čtenářky bohužel není zaznamenáno, 
proto prosím, kdo si výše uvedené knižní tituly vypůjčil, ať je co nejdříve vrátí do sekretariátu. 

Současně upozorňuji, že standardní výpůjční doba je 3 měsíce, po individuální dohodě i 
delší.  

Aby se předešlo případným nedorozuměním, prosím všechny budoucí zájemce o naše tituly: 
potvrďte svou výpůjčku podpisem. Příslušný formulář (seznam knih) se nachází přímo 
v knihovničce. Tedy nezapomeňte – datum a podpis. Děkuji. 

 Mirka Šílová 
 

VÝBOR ŽR 
V pondělí 12. 9. se konal další výbor. Z toho nejdůležitějšího na prvním místě vyjímám: 
 

Hledáme touto cestou sponzora pro náš Zpravodaj. 
 

Již jste si dříve přečetli, že hospodaření skončilo ztrátou, Ve finanční tísni jsme právě pře-
devším díky obecně se zvyšujícím nákladům, které v konečném důsledku znamenají i zvýšení 
nákladů na tvorbu našeho Zpravodaje. 

Určitým řešením by bylo zvednout poměrně nízké členské příspěvky, ale nechceme rodiny 
více zatížit. Právě že se všechno zdražuje, my k tomuto kroku zatím nechceme přistoupit. 
Víme, že Zpravodaj je spojovníkem mezi našimi rodinami a jeho význam je tedy nevyčíslitelný. 
Hledáme proto další finanční zdroje. Pokud by se našel někdo, kdo by mohl finančně zaštítit 
náš Zpravodaj, vykonal by opravdu mnoho pro mnoho našich rodin.  

 

Prosíme, myslete na naši výzvu a zkuste třeba oslovit své známé – podnikatele. 
  

Jinak žhavě píšeme projekty , abychom získali granty na Vámi oblíbené tradiční akce. 
 

Posledním bodem, o kterém bych Vás chtěla prostřednictvím Zpravodaje informovat, je 
představení nového sekretáře ŽR. Tím novým jsem já – Ing. Miroslava Šílová. Do sekretariátu 
jsem nastoupila místo Michaely Roztočilové a nebojte, zkušená kolegyňka Petra Ryantová zů-
stává. Já se pomalu zapracovávám, seznamuji se s agendou, abych byla schopná být Vám nápo-
mocná při vyřizování Vašich záležitostí. Až proniknu do všech tajů této kanceláře a získám 
patřičný rozhled, budu mít samostatné pracovní povinnosti, zatím jsem přebrala knihovnu a 
evidenci členů ŽR (vedení databáze členských průkazů). A také, jak jste si všimli, pomáhám 
tvořit náš (vlastně Váš, či jak to napsat) Zpravodaj. Říká se, že žádný učený z nebe nespadl (a 
když, tak se zabil - pozn. sazeče), tak buďte se mnou, prosím, trpěliví.  

Mirka Šílová – Váš nový sekretář 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE… 
Ráda bych vám dnes představila rodinu Sedláčkových. 

Zvládnout čtyři živé kluky, když nepočítám Kláru,  
ve dvoupokojovém činžovním bytě, aby byli připraveni  
do školy, šli včas spát, neprali se… a to už vůbec nemlu-
vím o nemocech a různých dalších problémech. Mají můj 
hluboký obdiv. K doplnění musím říct, že se sice akcí Živé 
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rodiny příliš nezúčast-
ňují, protože jak děti 
odrůstají, je problém, 
aby se všichni doma 
sešli nebo aby byl pro-
gram pro velké i malé. 
Jezdí ale každý rok na 
Manželská setkání od 
CPR a, jak mi řekl tatí-
nek Fanda, moc rád čte 
Zpravodaj.  

(Petra Ryantová) 
 
Naše rodina má celkem 
7 členů – maminku, 
tatínka a nás 5 dětí. 
Táta František pracuje 
v SPT Telecomu (je 
specialista pro výstavbu 
sítí) a máma Blanka je 
doma a stará se  

o správný koloběh celé rodiny. Rodiče jsou spolu 19 
let. 

Bratr Prokop chodí do 9. třídy ZŠ. Závodně hraje 
ping-pong a organizačně pomáhá v turistickém oddílu 
Sirius na Praze 6. 

Druhý bratr Cyril chodí do 7. třídy ZŠ, která je 
sportovně zaměřená. Závodně provozuje atletiku 
(především běh). Ve svém volném čase se účastní akcí 
s turistickým oddílem Sirius. 

Třetí bratr Pavel chodí do 3. třídy Zvláštní školy. 
Navštěvuje vodní skautský oddíl Šipka, se kterým byl 
letos poprvé na táboře. 

Čtvrtý a poslední bratr Jenda chodí do 2. třídy 
Zvláštní školy.  

A nakonec já. Jsem jediná dcera svých rodičů a už 
sedmým rokem navštěvuji Arcibiskupské gymnázium  
na Praze 2. Zpívám ve sboru Sedmihlásek a podílím se 
na vedení 89. skautského oddílu na Praze 7. 

Do Živé rodiny jsme se dostali přes Ryantovy, se 
kterými trávíme část své dovolené na Šumavě. V této 
organizaci jsme jen krátce.  

Klára Sedláčková 
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ZIMNÍ TÁBOR PRO CELÉ RODINY – PODROBNĚJŠÍ INFORMACE 
Jak jste se mohli dočíst v zářijovém čísle Zpravodaje, pořádáme v termínu 10. – 18. 12. 

2005 Adventně-lyžařský pobyt rodin. Tábor se koná v Domě Setkání v Albeřicích v Krkonoších. 
Přes den se bude lyžovat. Pro děti budou k dispozici lyžařští instruktoři. Večer budou mít děti 
program s pečovateli, což umožní rodičům v klidu sdílet své prožitky a zkušenosti v diskusních 
skupinkách i prožívat společně adventní dobu. 

Cena pobytu s polopenzí je: Kč 2350,- pro dospělého, Kč 2250,- pro děti od 10 do 15 let, Kč 
2000,- pro děti od 3 do 9 let a děti do 3 let mají pobyt zdarma. 

POZOR! Záloha ve výši 2000,- Kč za rodinu je splatná do 15. 10. 2005, doplatek plné ceny 
je nutné uhradit do 1. 12. 2005.  

Informace o objektu naleznete na www.setkani.org. Informace o pobytu podá Vojta Novák 
– � 602 302 237. Přihlášky získáte v sekretariátu Živé rodiny – � 224 872 421. 

Přijeďte si společně zalyžovat a prožít kousek adventu na čerstvém povětří. 

Mirka Šílová 
 

SOUTĚŽ 
 

Děti, pozor! (A rodiče ostatně také.) Je tu pro Vás nová soutěž. 

PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA … A JÁ, (ANEB CO JSEM ZAŽIL SE ZVÍŘATY VŠEHO DRUHU) 
Asi jste si řekli, že tentokrát je tohle číslo Zpravodaje nějak špatně sešité, když Vám při 

prvním letmém otevření zůstal v ruce 1 list. Kdepak! Na vině není tiskárna, byl to úmysl. 
Z praktických důvodů jsme zvolili formu vloženého letáčku, neboť bychom byli rádi, aby se do 
naší nové soutěže zapojilo co nejvíce dětí. Zpravodaj se někde položí či dokonce bezpečně 
založí, ale letáček se může vyvěsit třeba na rodinnou nástěnku, aby byl stále na očích. 

 

Výbor YMCA-Živá rodina vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro předškolní a školní děti 
na téma „Pejsek, křeček, má žížala …a já (aneb co jsem zažil se zvířaty všeho druhu)“. Soutěž-
ní práce mohou mít libovolný rozsah i formu. Budou průběžně hodnoceny a odměňovány odbor-
nou komisí. O výsledcích se dočtete ve Zpravodaji (o důvod víc, proč jej pečlivě sledovat). Zde 
hodláme rovněž otisknout nejpovedenější díla a jména jejich šikovných a autorů. Na soutěžní 
příspěvky se těšíme v sekretariátu ŽR – Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, � 224 872 421. 

Všem přejeme tvůrčího ducha a hodně zdaru.  

Mirka Šílová 
 

SPORTOVNÍ SOBOTY 
Zveme Vás opět na sportovní soboty. Děti si v tělocvičně YMCA mohou zasportovat podle 

vlastního přání (florbal, fotbal, běh na dráze, cvičení na balančních míčích apod.). Malé děti 
mají k dispozici dětské centrum s balónkovým bazénem a klouzačkou. Rodiče si mohou jak 
zasportovat, tak i odpočinout a posedět u kávy či čaje. 

Příspěvek na pronájem činí 40,- Kč za rodinu. 
Přijďte si společně zasportovat či popovídat. 
Kdy? Nejbližší termín je 26. 11. 2005 od 14.30 do 17.00 hod. Ale již dnes si můžete 

v předstihu do svých plánovacích kalendářů poznamenat, že další sportovní soboty se budou 
konat 21. 1. 2006 a 18. 3. 2006, vždy opět v době 14.30 – 17.00 hod. Tak nezapomeňte! 

Těší se na Vás Hanka a Aleš Ložinští s dětmi – � 731 178 242  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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SLAVNOST SVĚTLA 
se koná v pátek 11. listopadu 2005 v 20.00 v kostele sv. Terezičky 

v Kobylisích. Tato modlitba je přípravou na Evropské setkání mladých v 
Miláně (28. 12. – 1. 1.), na které zvou bratři z Taizé. 

Více informací o setkání na http://www.taize.fr 

Martina Hošková 

POZVÁNÍ DO WALESU 
  

Jak jsme již v minulých číslech Zpravodaje psali, dostali jsme opětovné pozvání pro skupi-
nu 10 lidí k návštěvě Walesu v termínu od 22. – 29. října. Zájemci si budou hradit pouze leten-
ku (počítáme asi 2.000 Kč), ubytování je v rodinách. Kromě pomoci s programem pro děti je 
připravováno také mnoho výletů a návštěv historických památek. Alespoň základní schopnost 
komunikace v angličtině je podmínkou. 

Zájemci se mohou obrátit na adresu: open@ymca.cz  

 Jana Běťáková a Martin Čeřovský 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 

Podzimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 11. 10. až 29. 11. 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.  

TERMÍNOVNÍK 2005 - 2006 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

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

čtvrtek 12.30 - 13.30 cvičení pro seniorky (od 25.10.) Z. Pavlasová � 257 313 819 

10.10.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

15.10.2005 v 9.00 
malování na hedvábí 

Pozor! Odpolední termín již obsazen sekretariát � 224 872 421 

4. - 6.11.2005 podzimní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

14.11.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

26.11. 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

10. - 17.12.2005 zimní tábor rodin Albeřice sekretariát � 224 872 421 

12.12.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

9.1.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.1.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

18.3.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu – kapacita 
kurzu je omezená! 

Následující termíny příprav jsou 17. 1. – 7. 3. 2006 a 11. 4. – 30. 5. 2006. 
Předběžně oznamujeme, že po novém roce na program příprav volně naváže série setkání 

nad Písmem pro snoubence. Bližší informace v příštím zpravodaji a na internetu. 
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. 

MLADÍ MANŽELÉ 
I v tomto školním roce budou probíhat setkání „mladých manželů 3. tisíciletí“, tedy těch 

kteří měli svatbu po roce 2000. Setkání jsou určena především bývalým účastníkům příprav  
na život v manželství pořádaných Centrem pro rodinu. Ale přijít mohou i další mladí manželé, 
kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu 26. listopadu bude setkání od 9 do 13 hodin  
u sv. Ignáce v Praze 2, Ječná 2, duchovní program povede P. Josef Čunek SJ. Mladí manželé se 
předem přihlašují telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Na únor připravujeme setkání 
s tématikou psychologickou. 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Po několika letech obnovujeme tradici sobotních programů pro ženy žijící v manželství.  

12. listopadu proběhne v pražském Pastoračním středisku sv. Vojtěcha od 9 do 16 hodin setkání 
na téma emoce v duchovním životě z hlediska ženy. Na programu je přednáška Kateřiny 
Lachmanové a sdílení ve skupinkách. Setkání volně navazují na program Manželská setkání. 
Polední občerstvení bude zajištěno, na závěr programu bude mše svatá. Pokud máte zájem 
přijít, je třeba svou účast předem nahlásit telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. 

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

8. 10. od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích. Na progra-
mu bude volné pokračování přednášky PhDr. Jaroslava Šturmy s besedou na téma „Radosti a 
starosti neúplné rodiny“. Další setkání bude v sobotu 5. 11. 

Pokud nemáte možnost přijít bez dětí, oznamte nám to prosím minimálně týden předem, 
abychom jim mohli zajistit hlídání během programu maminek. 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali sestře Madeleine Dufour, která se mnoho let věno-
vala osamělým maminkám v diecézi modlitbou, pomocí při organizaci setkání i pomocí 
v mimořádné nouzi. Mnohým maminkám byla druhou matkou a na její nenápadnou ale ryze 
praktickou pomoc jen tak nezapomenou. Sestra se vrátila po 33 letech strávených v misiích  
(20 let Senegal a 13 let Česká republika) zpět do Francie. 

 

SETKÁNÍ ROZVEDENÝCH A OSAMĚLÝCH RODIČŮ V OLOMOUCI 
se uskuteční v sobotu 22. 10. 2005 od 10 do 14 hodin v sále kurie 2. patro, Biskupské  

nám. 2, Olomouc. Na programu je přednáška P. Vojtěcha Kodeta O.Carm. a PhDr. Kateřiny 
Lachmanové na téma Překážky duchovního růstu. 

Během programu bude možnost k osobním rozhovorům s odborníky. Setkání je vhodné i pro 
ovdovělé a svobodné rodiče. Po předchozí dohodě organizátoři zajistí program pro děti účastníků. 
Pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc, http://www.rodinnyzivot.cz, � 587 405 250-3. 

 

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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KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
 

 

Po prázdninách je opět v plném provozu křesťanská pedagogicko-
psychologická poradna. Nabízí pomoc rodičům a dětem (od 3 do 18 let) při 
problémech spojených s výchovou a vzděláváním. K dispozici jsou psycho-
logové, speciální pedagogové a psychoterapeuti (viz sdělení ve Zpravodaji 
– květen 2005).  

 

Nabízíme několik aktuálních informací: 
 

Na podzim otevíráme kurz „Sebeovládání a nácvik pozornosti“, který je určený pro děti 
prvního stupně, které mají problémy se soustředěním, neklidem, sebeovládáním, s hledáním 
kamarádů. V deseti setkáních nabízíme dětem (a jejich rodičům) pomoc při sebepoznání a 
porozumění vtahům mezi dětmi, sebeovládání, nácviku pozornosti a soustředění, zvládání ne-
klidu. Kurz bude zahájen 3. 11. 2005 a bude probíhat vždy ve čtvrtek od 15.30 hod. v poradně. 

 

Pro děti na druhém stupni je určen kurz „Jak se stát sám sebou“ zaměřený na komunikaci 
a sociální dovednosti. Kurz je určen pro žáky 6. – 8. tříd, kteří chtějí lépe prožívat vztahy  
s dospělými (rodiči, učiteli) i mezi sebou vzájemně. Přivítáme všechny, kteří chtějí být v poho-
dě, chtějí se umět prosadit, chtějí vědět, proč mají vztek nebo proč pláčou, chtějí se dozvědět 
něco o sobě a ostatních, chtějí si najít kamarády a nejde jim to. Termín zahájení bude stano-
ven, v případě, že se sejde dostatečný počet zájemců.  

 

Kurz „nebojte se psaní“ je určen k prevenci a nápravě grafomotorických obtíží. Jeho efekt 
je nejlepší u dětí v předškolním věku, které jsou méně obratné při kreslení, tužka je 
„neposlouchá“, mají těžkou ruku, nerady kreslí. Ve 2. a 3. třídě může pomoci dětem, které 
mají potíže se psaním – nepěkný rukopis, nechuť k psaní, velmi pomalé písmo. V této chvíli je 
podzimní běh kurzu již obsazen. (Zahájen bude 18. 10. 2005 , dále vždy v úterý v 16.00 hod.) 
Další proběhne na jaře. Zájemci o něj se ale mohou hlásit již nyní.  

 

Pro rodiče, kteří chtějí lépe porozumět svému dítěti je určen kurz „Jak dobře prožít dět-
ství a dospívání svých dětí“ Uvítáme rodiče, kteří cítí, že se jim děti vzdalují, do svých dětí 
málo vidí, se svými dětmi obtížně komunikují, mají pocit, že to dospívání nepřežijí, chtějí být 
aktivní a něco pro sebe a své děti udělat. Termín bude stanoven, až se sejde dostatečný počet 
zájemců. 

 

Kurzy probíhají jednou týdně v prostorách poradny, nejčastěji v deseti setkáních. Cena 
kurzu je 500,- Kč (= 50 Kč,- za jedno setkání ).  

 

Tradiční seminář pro učitelky mateřských škol připravujeme na sobotu 5. 11. Program 
bude upřesněn později. 

 

„Přijímací zkoušky nanečisto“ proběhnou pro zájemce z 8. a 9. tříd ZŠ v pondělí 21. 11. 
2005 a pro žáky 5. tříd ve čtvrtek 24. 11. Jedná se o soubor testů, které mohou poskytnout 
informaci o studijních předpokladech dětí i porovnání aktuálních znalostí z češtiny a matemati-
ky s výkonem vrstevníků. Zájemce zveme v doprovodu rodičů mezi 8.00 – 8.30 do poradny. 
Testy trvají 2,5 – 3 hodiny, v té době již přítomnost rodičů není nutná. Výsledky testů potom 
sdělujeme v domluveném termínu při individuálních konzultacích společně rodičům i dítěti. 

Pokud máte pocit, že naše nabídka je to právě to, co vy nebo vaše dítě potřebuje, můžete 
se přihlásit přímo v poradně: Praha 8, Pernerova 8, � 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz,  
http://www.kppp.cz 
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UŽ JSTE VYZKOUŠELI METODU VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ? 
 

Chcete zlepšit vztahy ve vaší rodině, s vaším dítětem? Máte pocit, že vztahy mezi vámi jsou 
dlouhodoběji narušené, že se vám nedaří zvládat péči o vaše dítě nebo si prostě nevíte rady 
s tím, jak své dítě nejúčinněji podpořit ve vývoji? 

Jednoduchá výchovná zásada říká: „nedělejte to, co nepomáhá, ale dělejte to, co pomá-
há“. Zdaleka není tak jednoduché se jí řídit. Například se stává, že vztahy mezi rodiči a dětmi 
jsou poznamenány stereotypními konflikty, které provázejí pocity nedorozumění a neúčinnosti. 
Mnozí rodiče i děti dokáží slovo od slova zopakovat, co se odehraje, když zabrousí na citlivé 
téma (oblékání, úklid, příprava do školy jsou asi ta nejběžnější, ale může to být i cokoli jiné-
ho), vždyť se to stále opakuje... Nejde jenom o to, že rodiče nedosahují u svých dětí, toho, co 
by chtěli, dělají si starosti se stále stejnými problémy, vyčítají stále stejné věci, ukládají stále 
stejné tresty, které nepomáhají. Závažnější je, že se pomalu, ale jistě navzájem vzdalují, až 
postupně vzdají jakoukoliv snahu o porozumění.  

Jak ale najít „to, co funguje“? Jak změnit způsob komunikace z té, která nepomáhá, smě-
rem k takové, která pomůže? 

Návod poskytuje metoda zvaná videotrénink interakcí (VTI). Na celou komunikaci mezi 
rodiči a dětmi je potřeba se podrobně podívat jakoby zvenčí. To mohou rodiče těžko udělat, 
pokud jsou jejími účastníky. Na pomoc přichází tzv. 
„trenér“, terapeut s videokamerou, na kterou zazna-
mená běžnou denní situaci, kdy jsou členové rodiny 
společně při nějaké činnosti (společná hra, jídlo, 
příprava do školy, apod.…). Záznam podrobně pro-
hlédne a hledá v něm momenty, kde se komunikace 
daří. Zkušenost ukazuje, že vždycky nějaké najde. 
Potom se znovu vrátí do rodiny, kde natáčel a na 
záznamu ukáže rodičům jejich vlastní vhodné způsoby 
chování i to, jak účinkují. Takový přístup dává rodi-
čům pocítit, že existují momenty, kdy oni sami nároč-
nou situaci zvládají. Na základě toho se pak učí, jaké 
prvky v chování vytvářejí úspěšný kontakt a jak lze tímto způsobem dosáhnout lepší komunika-
ce s dětmi. Jako pomoc se tedy nabízí to, co sami rodiče dělají dobře, aniž by si to třeba uvě-
domovali.  

Práce s pomocí videonahrávek trvá v průměru od 1 do 6 měsíců. Terapeut dochází do rodi-
ny v průměru 1x týdně na 60-90 minut – vždy podle potřeby a domluvy. Srovnáním dřívějších a 
pozdějších videonahrávek mohou rodiče i terapeut zřetelně sledovat pokroky. To zvyšuje jejich 
sebedůvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti.  

Metoda VIT vychází z předpokladu, že kontakt s ostatními lidmi je pro vývoj dítěte životně 
důležitý. Analýza interakcí mezi členy rodiny může nabídnout nový pohled na problémovou 
situaci v rodině a na možnosti a způsoby změny. Vychází z předpokladu, že spolu rodiče a děti 
chtějí dobře komunikovat. I tehdy, pokud je jejich vztah narušen tato touha zůstává nedotče-
na. Často se stává, že nedostatek pozitivních kontaktů mezi rodiči a dětmi vyvolává celou řadu 
negativních vzorců chování. Ve VTI se terapeut soustřeďuje na budování pozitivních kontaktů 
nejen v rodině, ale i na rozvíjení vztahů rodiny ke společnosti, ve které žije. 

Metoda se osvědčuje všude tam, kde je komunikace z nějakého důvodu ztížená – ať už 
kvůli dlouhodobým konfliktům, nebo z důvodu duševní či tělesné nemoci (při péči o tělesně 
nebo duševně postižené, u nemocných s Alzheimerovou nemocí), nebo tam, kde je potřeba 
komunikaci zlepšit nebo zefektivnit (ve školství, managementu, obchodě). Proč ji tedy nevyu-
žít ve vlastní rodině, na které nám záleží? Zájemci se mohou obrátit na KPPP (adresa: Praha 8, 
Pernerova 8, tel. 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz, http://www.kppp.cz). 
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CELODENNÍ ŠKOLA NEPROSPÍVÁ DĚTEM 
V souvislosti se snahou zavést v Německu celodenní školu se objevují upozornění, že celo-

denní škola zvyšuje podle lékařů a psychologů zátěž dětí a ohrožuje jejich vývoj. Školu vnímají 
děti jako pracoviště, kde se společensky hodnotí a třídí.  

Z tohoto důvodu Bavorsko už v roce 1965 odstranilo odpolední vyučování: ukázalo se, že je 
namáhavější než ranní učení a dochází při něm k více chybám.  

Dalším efektem celodenní školy je oslabení výchovné činnosti rodičů.  
 

INZERCE 

Hledá se dobrovolník 
 

Vážení přátelé, 
koncem letošního roku bude spuštěn projekt „poradny pro ženy“ a s ním též dostupná telefonická linka 
pomoci pro matky v tísni. Momentálně hledáme personál – ženy, které by byly ochotny se dobrovolně 

práci v poradně, resp. na telefonické lince pomoci věnovat.  
Očekáváme: 
- názorově jasno v otázkách umělých potratů, antikoncepce, eutanázie, umělého oplození a genetic-
kých manipulací, dle stanovisek Magisteria katolické církve (přesné informace zprostředkujeme) 

- ochotu navštěvovat školení a kurzy (v Praze) zprostředkovávající výuku telefonické krizové interven-
ce (zajistíme, uhradíme náklady) – jde o cca 4-5 třídenních bloků, kdy denně školení probíhá v prů-
měru po šesti hodinách studia + absolvovat školení pracovníka HPŽ ČR na téma ochrany počatých 
dětí a související bioetická témata (2-3 setkání po 3 hodinách, termín po dohodě), v Praze 

- časovou flexibilitu, tzn. po dohodě možnost být k zastižení telefonicky např. na svém mobilním telefonu, 
kam bude přesměrován hovor z telefonické linky pomoci, v určitých dnech a v určitém rozmezí hodin  

- trpělivou snahu pomáhat i tehdy, kdy se zdá, že ze situace klienta neexistuje východisko 
- ochotu učit se i doma z učebnice Krizová intervence 
Speciálně potřebujeme: 
- jednu až dvě pracovnice, které budou ochotny dlouhodobě pracovat na lince pomoci, a to s ženami trpící-
mi postabortivním syndromem (tyto ženy by měly být z Prahy, aby zde byla možnost osobního setkávání 
v poradně na Praze 1). Adekvátní školení již máme smluveno a dle dohody o termínu zajistíme.  

Nepožadujeme: 
- předchozí absolutorium kurzu psychologické pomoci, ani akreditace daného typu 
- praxi v oblasti poradenství v ochraně lidského života od početí do přirozené smrti 
Nemůžeme nabídnout: 
- finanční ohodnocení; práce by byla dobrovolná. Samozřejmé je ale krytí přímo vzniklých nákladů – 
cestovné, telefonní hovory z vlastního telefonu apod.  

- zaměstnanecký poměr; nikdo v HPŽ ČR není zaměstnán a nepobírá mzdu, a tak toto nemůžeme 
nabídnout ani pracovnicím poradny nebo telefonické linky pomoci 

 

Zájemci o tuto aktivitu pro záchranu nenarozených dětí mohou pro bližší informace a přihlášení  
kontaktovat Zdeňku Rybovou nejlépe e-mailem: zdenka.rybova@prolife.cz (� 736 766 660)  

ZE SVĚTA 
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LIDÉ PEČUJÍCÍ O DĚTI JSOU OCHOTNĚJŠÍ PEČOVAT O STARÉ RODIČE 
Profesor Henrik Kreutz zveřejnil výsledky výzkumu, který provedla universita v Erlangen-

Norimberku. Z toho vyplývá, že většina respondentů se přimlouvá za ukončení léčby prodlužují-
cí život u starých a nemocných lidí, 38 % se přimlouvá za usmrcení na přání. Zastánci aktivní 
eutanázie jsou většinou také zastánci potratů.  

Ochota pečovat o staré lidi v rodině v Německu klesá: jen 45 % respondentů je připraveno 
pečovat o rodiče doma; jen každý třetí očekává, že se o něj bude někdo starat.  

Generační solidarita se rozpadá proto, že manželství přestává být celoživotním závazkem: 
volná soužití nepočítají s povinností starat se o příbuzné partnera. Největší ochotu starat se  
o staré lidi vykazuje skupina, která má odrůstající děti.  

Zprávy agentury Kathnet zaslala jménem Společnosti pro podporu rodiny Jana Pláteníková 

O ROZDÍLNÉM VYUČOVÁNÍ DĚVČAT A KLUKŮ 
 

Chlapci a děvčata vykazují fyzické a psychologické rozdíly a proto je třeba vychovávat je 
rozdílně. Tak zní teze knihy, kterou vydal na počátku letošního roku psycholog a rodinný porad-
ce Leonard Sax. 

V knize „Why Gender Matters“ (Proč je pohlaví důležité) polemizuje s dnešními snahami 
vychovávat děti stejně bez ohledu na jejich pohlaví. Podle těchto teorií je rozdílné chování 
dívek a chlapců důsledkem jejich rozdílné výchovy nebo kulturních faktorů. Sax popisuje, jak 
v polovině devadesátých let zaznamenal, že stále více chlapců navštěvuje jeho ordinaci a vyža-
duje léky, které by jim pomohli odstranit jejich domnělou neschopnost soustředit se. 

Sax odhalil, že jejich problém ve skutečnosti tkvěl v tom, že žáci na druhém stupni základ-
ních škol a na středních školách byli vzděláváni učiteli, kteří nerozuměli rozdílu mezi tím, jak 
se učí kluci a jak dívky. Hned první věcí, na kterou narazil, byla větší citlivost dívčího sluchu ve 
srovnání s chlapeckým, takže tón hlasu, který používá žena-učitelka, může být dívkám příjem-
ný, ale nevzbudí pozornost u kluků. 

Tato zkušenost podnítila Saxův zájem o studium rozdílů souvisejících s pohlavím. Jeho vý-
zkum prokázal, že rozdíly v chování nejsou pouhým důsledkem kulturních vlivů. Výzkum mezi 
muži a ženami, kteří utrpěli mrtvici, ukázal, že u mužů jsou levá a pravá mozková hemisféra 
důsledně rozškatulkovány s tím, že první se zabývá verbálními dovednostmi a druhá prostorový-
mi úkoly. Ženský mozek není takto rozdělen, ženy používají k mluvení obě poloviny mozku. 

Také analýza mozkové tkáně prokázala rozdíly v její složení, co se týče hladiny bílkovin. 
Tento rozdíl nevzniká na základě hormonálních změn v pubertě, ale je vrozený a lze ho proká-
zat už u dětí.  

Sax rovněž uvádí, že dívky a ženy dovedou obvykle interpretovat výraz obličeje lépe než 
většina chlapců a mužů. Cituje výzkum, provedený na univerzitě v Cambridge, podle něhož již 
kojenci vykazují rozdíly v tom, jakým objektům věnují pozornost. Kojenci-dívky se spíše zají-
mají o obličeje jiných lidí, zatímco kojenci-kluci raději pozorují pohybující se předměty. 

 

ROZDÍLNÉ VIDĚNÍ 
Ukázalo se, že počínaje složením sítnice a konče způsobem, jímž se v mozku vytvářejí ob-

razy, mužský a ženský způsob vidění se významně liší. Ženy si spíše uvědomují rozdílné barvy a 
struktury, zatímco muži mnohem snáze postřehnou polohu, směr a rychlost. 

Tento rozdíl se pak projevuje v hračkách, jimž dávají malé děti přednost – panenky pro 
holčičky, autíčka pro chlapečky – a v obrázkách, které kreslí: děvčátka používají více barev a 
umisťují do obrázků více lidí. 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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Důsledky tohoto se projeví při nástupu do školy, říká Sax. Vzhledem k tomu, že ve školkách 
zpravidla učí ženy, mají sklon k tomu, že podněcují děti ke kreslení postav a k barevnosti. Toto 
může vést ke znechucení chlapců, jejichž způsob kreslení učitelka neoceňuje, a může je to 
vést k názoru, že „umění je pro holky“. 

Rozdíly mezi muži a ženami se projevují též v tom, jak vysvětlují cestu. Muži rádi používají 
abstraktní pojmy jako sever či jih, a uvádějí vzdálenosti. Ženy naopak raději udávají viditelné 
orientační body. Neurologové zjistili, jak poznamenává Sax, že již ve věku 5 let mužský mozek 
používá k orientaci oddělenou část mozku, hippocampus, zatímco ženský mozek k tomu použí-
vá šedou kůru mozkovou. 

 

POCITY 
Významné rozdíly jsou i v zacházení s pocity. Děti obvykle nejsou schopny analyzovat své 

pocity, protože tato oblast jejich mozku se u nich ještě nerozvinula. Během dospívání se pocity 
začíná postupně zabývat šedá kůra mozková, to je oblast mozku, úzce spjatá s vyššími pozná-
vacími funkcemi. 

Ale tato změna se daleko více projevuje v dívčím mozku než ve chlapeckém. A proto, 
jestliže uloží učitel dospívajícím studentům, aby popsali své pocity nebo o nich pohovořili, 
dostávají se kluci do nevýhody. 

Další významný rozdíl mezi muži a ženami tkví v jejich ochotě riskovat. Většina kluků ráda 
riskuje a obdivuje se klukům, kteří se nebojí rizika. To neplatí o dívkách, které zpravidla nevy-
hledávají riskantní situace jen pro samotné potěšení z nich. Chlapci také spíše neposlechnou 
rodiče, kteří jim říkají, aby nedělali něco nebezpečného.  

Sax objasnil, že zatímco kluci rádi dělají riskantní věci a tedy soustavně přeceňují své 
schopnosti, dívky se spíše podceňují. Tak například výzkum na univerzitě v Bostonu ukázal, že 
téměř všichni utonulí jsou muži. Výzkumníci z toho vyvodili, že hlavním faktorem, který to 
působí, je, že muži shodně přeceňují své plavecké schopnosti. 

Chlapci jsou také spíše náchylní k násilí a konfliktu – jak dokládá například jejich výběr 
oblíbené četby – než dívky. A ve vztazích k ostatním jsou chlapci významně náchylnější k boji a 
k agresivní reakci než dívky. 

Také přátelství se vyvíjejí rozdílně. Dívčí přátelství se spíše vyžívá ve společném trávení 
času, v povídání si a v chození na různá místa. Klukovská přátelství se spíše točí kolem společ-
ných zájmů v oblasti her a aktivit, přičemž povídání si a sdílení tajemství není prioritou. 

 

VÝVOJ MOZKU 
Velké rozdíly mezi pohlavími jsou též ve způsobu, jímž se učí. Podle Saxe dívky většinou 

mají tendenci vyhledávat pomoc učitele, ochotněji se řídí jeho instrukcemi a dělají domácí 
úkoly. Naproti tomu chlapci obvykle vyhledávají radu učitele až jako poslední možnost a méně 
ochotně se učí předměty, které je nezajímají. 

A pokud jde o motivaci studentů, chlapci dobře reagují na stres vyvolaný konfrontací nebo 
časově omezeným úkolem, což je postup, který u dívek nevede k valným výsledkům. 

Sax ovšem plně respektuje fakt, že každé dítě je jiné a že ne všichni chlapci nebo ne 
všechny dívky jsou na tom stejně. To však, jak píše, „by nám nemělo zavírat oči před faktem, 
že pohlaví je jedním ze dvou nejvíce určujících principů ve vývoji dítěte – tím druhým je věk.“ 

Chlapci a děvčata se podle Saxe podstatně liší v rychlosti, jakou zraje jejich mozek. Různé 
oblasti mozku se rozvíjejí v jiném pořadí u dívek než u chlapců. Lepší než tvrdit, že chlapci se 
vyvíjejí pomaleji než dívky, je tedy konstatovat, že chlapci a dívky se vyvíjejí v rozdílném 
rytmu. Tak například u dívek se rychleji rozvíjejí jejich jazykové dovednosti, zatímco prostoro-
vá paměť dozrává dříve u chlapců. 
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Ve skutečnosti, jak říká Sax, tyto rozdíly mezi pohlavími ve schopnostech mozku jsou větší 
a významnější v dětství a dospívání, než tytéž rozdíly mezi dospělými muži a ženami, kteří již 
dosáhli plné zralosti. 

Je potřebné, aby učitelé a vychovatelé tyto rozdíly znali a dovedli je pozitivně využít. Na-
příklad jen samotné úsilí přimět kluky, aby se přestali prát nebo hrát riskantní hry, nevede 
k úspěchu. Řešení není ve snaze eliminovat mužskou agresi, ale transformovat ji nabídkou kon-
struktivní alternativy. 

A co se týče vyučování, raději než předepisovat klukům léky na eliminaci problémů 
s pozorností, doporučuje Sax oddělit obě pohlaví a používat pro každé z nich jemu odpovídající 
vyučovací metody. Stručně řečeno: nechat kluky být kluky.  

Převzato z www.zenit.org. Pro Zpravodaj přeložil VKor 
 

MANŽELSTVÍ TKVÍ V PŘIROZENOSTI MUŽE A ŽENY 
 

Manželství a rodina nejsou lidskými vynálezy, ale tvoří součást skutečné přirozenosti muže 
a ženy, řekl Benedikt XVI. 

Papež obšírně hovořil o křesťanské vizi rodiny 6. června 2005, když zahajoval diecézní 
sněm římské diecéze, jehož tématem bylo: „Rodina a křesťanské společenství – formace osob-
nosti a předávání víry“. 

„Manželství a rodina nejsou nahodilé sociologické konstrukty, důsledky zvláštní historické a 
ekonomické situace,“ řekl Svatý otec. „Naopak, otázka pravého vztahu mezi mužem a ženou 
má své kořeny v nejhlubší podstatě lidského bytí a pouze v ní může najít svou odpověď.“ 

Bible představuje člověka jako „strvořeného na obraz Boží, a Bůh sám je láska. Proto povo-
lání k lásce je to, činí z člověka autentický obraz Boží: stává se podobným Bohu do té míry, do 
jaké se stává tím, kdo miluje,“ uvedl Benedikt XVI. 

 

TEOLOGICKÝ CHARAKTER 
Vyjádření lásky skrze sexualitu je vysvětleno, řekl, v „nerozlučném poutu mezi duší a tě-

lem: člověk je ve skutečnosti duše, která sama sebe vyjadřuje tělem, a tělo je oživováno ne-
smrtelnou duší.“ 

Pokračoval: „Tělo muže a ženy má tedy takřka teologický charakter, není to pouhé tělo, a 
to, co je v člověku biologického, to není jen cosi biologické, ale je to vyjádření a naplnění 
našeho lidství.“ 

„Lidská sexualita není něčím, co stojí vedle člověka jako osoby, ale je jeho součástí. Pouze 
je-li sexualita integrována v člověku, má smysl.“ 

„»Ano« manželského slibu „znamená »navždy« a vytváří prostředí věrnosti,“ řekl papež. 
Pouze v této věrnosti „může růst víra, která dává budoucnost a umožňuje dětem, ovoci 

lásky, věřit v člověka a v jeho budoucnost v obtížných dobách,“ uvedl. 
 

TRVALÝ DAR 
Nejvyšším projevem svobody není, jak řekl Benedikt XVI., „honba za rozkoší, aniž by se 

dospělo k definitivnímu rozhodnutí. Tato setrvalá otevřenost se zdá být uskutečněním svobody, 
ale není to pravda: Skutečná svoboda tkví naopak ve schopnosti rozhodnout se pro definitivní 
darování se, v němž svoboda nalézá sebe samu v plné vydanosti.“ 

„Osobní a vzájemné »ano« muže a ženy otvírá prostor pro budoucnost, pro autentické lid-
ství každého z nich, a současně je zaměřeno k daru nového života.“ 

Proto „toto osobní »ano« musí být veřejně závazné »ano«, kterým na sebe manželé přijí-
mají veřejný závazek spolehlivé věrnosti a které je zárukou budoucnosti společnosti,“ řekl 
Svatý otec. 
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„Nikdo z nás nenáleží výlučně sobě samému.“ dodal. „Proto je každý povolán k tomu, aby 
ve svém nejhlubším já přijal svou veřejnou odpovědnost.“ 

„Manželství jako instituce tedy není nenáležitou intervencí společnosti nebo jejich předsta-
vitelů, vnějším nátlakem do nejsoukromější skutečnosti života; naopak je skutečně naléhavým 
požadavkem smlouvy o manželské lásce a hlubiny lidské osobnosti.“ 

 

LIBERTINISMUS 
„Nejrůznější současné formy rozvodu manželství stejně jako volné svazky a »manželství  

na zkoušku« či pseudomanželství mezi osobami téhož pohlaví jsou naopak výrazem anarchistic-
ké svobody, která se mylně představuje jako autentické osvobození člověka.“ 

Papež řekl, že tato falešná svoboda je založena na „trivializaci těla, která nevyhnutelně 
nese s sebou trivializaci člověka. Stojí na domněnce, že člověk může dělat ze své vůle, cokoli 
chce. Tím se jeho tělo stává čímsi druhotným, něčím, čím může člověk manipulovat na své 
úrovni, pro své potěšení.“  

Dodal: „Libertinismus, který se tváří jako objevení těla a jeho hodnoty, je ve skutečnosti 
dualizmem, který dělá z těla něco nízkého, ponechávaje ho stranou autentického bytí a hodno-
ty lidské osoby.“ 

Převzato ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org). Pro Zpravodaj přeložil VKor  
 

RUKOVĚŤ RODINY UNAVENÉ ČESKÝM SOCIÁLNÍM SYSTÉMEM 
Při prázdninovém pobytu s mojí rodinou na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují 

jsem měla možnost hovořit s řadou báječných rodičů, jak já říkám, s hrdiny všedního dne. Díky 
tomu, že mají početnou rodinu, jsou souženi hmotným nedostatkem a mnohdy si neví rady, jak 
se vyznat v sociálním systému finanční pomoci od obce, kde žijí, nebo od státu. Tato setkání 
byla pro mě natolik zavazující, že jsem se rozhodla nabídnout odborné poradenství a oslovila 
jsem redakci Zpravodaje Živé rodiny. V sociálních organizacích pracuji již 30 let, nejdříve jako 
sestra pečovatelské služby. Od roku 1991 jsem zastávala funkci vedoucí odboru sociálních věci 
a zdravotnictví na Městském úřadě v Roudnici nad Labem. Díky bohatým zkušenostem, které 
jsem získala ve státní správě a samosprávě, jsem se svými přáteli založila občanské sdružení 
Můj domov (http://www.domovbechlin.cz), které provozuje zařízení pro výkon pěstounské 
péče. Momentálně se profesionálně věnuji náhradní rodinné péči. Opustila jsem úřad a jsem 
pěstounkou šesti dětí a zastávám funkci předsedkyně sdružení. Díky svým dlouholetým zkuše-
nostem a stálému kontaktu s předními odborníky v sociálním zabezpečení mohu poradit 
v aktuálních problémech. Mohu odpovídat buď přímo na konkrétní dotazy nebo mohu zpro-
středkovat novinky ze sociální oblasti. 

 

Dnes bych chtěla upozornit na peněžité dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným 
ženám a nezaopatřeným dětem, které vyplácí stát. 

V tomto případě je potřeba obrátit se s žádostí o dávku na pověřený obecní úřad, což by 
měl být úřad Vašeho trvalého bydliště. Jste-li z vesnice, pak je to obvykle Městský úřad nej-
bližšího většího města (často v tomto městě sídlí i Úřad práce). Jednorázová nebo opakovaná 
nenároková peněžitá nebo věcná dávka doplňuje nedostatečný příjem domácnosti zpravidla do 
výše životního minima, a to na základě individuálního posouzení sociální a ekonomické situace. 
Dávky však mohou být poskytovány i nad úroveň životního minima, pokud jsou prokázány 
odůvodněné vyšší základní životní potřeby, např. náklady na dietu či vyšší náklady na byd-
lení. Není v podstatě nikde vymezeno, co to mimořádné výdaje jsou, a posouzení tedy zůstává 
na obecním úřadě. Jste-li přesvědčeni o tom, že byste finanční pomoc potřebovali, neváhejte a 
na úřad zajděte. Důvody finanční tísně rodiny můžou být všeliké, od vybavení dítěte do první 
třídy až po akutní zakoupení nového plynového kotle. Též o výši dávky rozhoduje příslušný 
obecní úřad, omezen je jen výší dávky, tzn. jednorázově může poskytnout dávku do výše 
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15 000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o dávku nenárokovou, tzn. poskytnuta Vám 
být může, ale taky nemusí, opět závisí na konkrétním úřadě. Vše ostatní Vám jistě rádi a 
ochotně vysvětlí jeho pracovníci. A co je důležité, máte-li pocit, že pomoc opravdu potřebuje-
te, nenechte se odradit slovem úředníka (...že to nemá cenu, ...že z toho stejně nic nebude) a 
trvejte na tom, že si chcete žádost podat písemně na podatelně úřadu! (odbor sociálních věcí 
má zpravidla předtištěný formulář). Musíte počítat, že budete muset doložit potřebné doklady 
nejen o všech příjmech, ale i o úhradě nákladů na bydlení. V den okamžiku podání žádosti 
dojde k zahájení šetření, jehož součástí je i návštěva sociálních pracovníků ve vašem bytě. 
Pakliže úřad má za to, že má dostatek informací, musí Vám písemně doložit tzv. rozhodnutí, 
kde Vám bude sděleno stanovisko k Vaší žádosti. V případě, že rozhodnutí a stanovisko úřadu 
bude ve Váš neprospěch, nevěšte hlavu. I úředník se může mýlit, a proto máte právo odvolání 
proti rozhodnutí příslušného správního orgánu o dávce sociální péče, které se podává 
k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím obecního úřadu, který o dávce rozhodoval. 

 

Pro Vaši orientaci uvádím Částky životního minima platné od 1. 1. 2005 
(nařízení vlády č. 664/2004 Sb.) 
 

Měsíční částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (osobních 
potřeb): 

pro dítě do 6 let 1720  
od 6 do 10 let 1920  
od 10 do 15 let 2270  
od 15 do 26 (nezaopatřené) 2490  
pro ostatní občany 2360  
 

Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (společných potřeb 
domácnosti): 

pro jednotlivce 1940 
pro dvoučlennou rodinu 2530 
pro tří nebo čtyřčlennou rodinu 3140 
pro pěti a vícečlennou rodinu 3520 
 

Nároky na příjmově testované dávky státní sociální podpory podle násobku životního mini-
ma (max. hranice příjmu pro poskytnutí dávky): 

Příspěvek na bydlení 1,6 násobek 
Sociální příplatek 1,6 násobek  
Přídavek na dítě 3,0 násobek  
 

Pokud vlastníte internet, veškeré informace najdete na adrese www.mpsv.cz. Hodně úspě-
chů a trpělivosti Vám přeje  

Jiřina Šustrová, kontakt: sustrovaj@seznam.cz  
 

Vaše připomínky k tématu nebo náměty zasílejte na výše uvedenou adresu nebo přímo do 
redakce Zpravodaje ŽR. 

LIDSKÝ ZÁRODEK – EMBRYO – „SYN“ NEBO TECHNOLOGICKÝ NÁSTROJ?  
Lidský zárodek se stal v poslední době žhavým diskusním tématem v hromadných sdělova-

cích prostředcích. Italský filozof Rocco Buttiglione je vyhrotil přiléhavou definicí: „Je možno 

DOČETLI JSME SE 
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být vynikajícím vědcem i zločincem“ – s odkazem na zabíjení počatých dětí, jež jsou v tisících 
ničeny – zabíjeny. 

Početná skupina vědců a obratných technologů na jedné straně a na druhé stále více tech-
nologizované lékařství hledící na nové terapeutické pokusy – bohužel jim ale nepředchází pat-
řičné poctivé experimenty – jako je „oplodnění in vitro“ – přivedly k tomu, že se zapomíná 
nebo dokonce odmítá skutečná přirozenost lidského subjektu na jeho počátku: byla zatemněna 
a popřena pravda o „počatém člověku“, který je „dítětem“. K doplnění obrazu se přidaly teze 
nějakého filozofa, podle něhož lidské embryo (zárodek) prý je jakýsi „shluk lidských buněk“, 
který prý ale není skutečné lidské individuum, nýbrž jen „v možnosti“ stát se jím v určité chví-
li, kterou je třeba stanovit dohodou, v procesu svého vývoje. Ve skutečnosti se jedná o nebez-
pečný útok na nejslabšího ze všech lidských tvorů. Připomenutí hlavních pokusů tohoto útoku 
dovolí odhalit těžkou nespravedlnost. 

K prvnímu oficiálnímu aktu proti lidskému embryu došlo v roce 1990. R. G. Edwards, otec 
techniky prvního dítěte počatého in vitro (ve zkumavce), přestože uznal těžká selhání této 
techniky, která vedla k nesmírným hekatombám lidských subjektů v embryonálním stavu, pro-
hlásil na jednom mezinárodním kongresu: „Trvám na tom, že je nutné studovat růst in vitro, 
aby se zlepšilo ulehčení neplodnosti a dědičných nemocí a aby se prohloubily jiné vědecké a 
etické problémy“. Jistě krásný úmysl, ale slabé a nebezpečné myšlení, jež vedlo k tomu, že 
obě anglické sněmovny v roce 1990 schválily velkou většinou zákon, který umožňoval „výzkum 
s lidským embryem, jakéhokoliv původu, oplodněným ve zkumavce a to až do 14 dne od oplod-
nění“. Od té doby miliony lidských embryí v mnoha národech byly redukovány pod ochranou 
zákona, ale i bez něho, „na výzkumný materiál.“ 

Sama „Konvence o lidských právech a biomedicíně“, namáhavě připravená a definitivně 
přijatá ministry Evropské rady 19. listopadu 1996, se omezila na doporučení v 18. článku: „Kde 
zákon umožňuje výzkum s embryi in vitro, měl by zabezpečit příslušnou ochranu embrya?“ 
Jakou příslušnou ochranu? Což snad nebyl základem etiky klinických experimentů s člověkem 
princip, že musí předcházet rozsáhlé experimenty na zvířatech jemu nejblíže příbuzných? Tato 
norma byla stanovena, aby se předešlo tomu, že by se lidský subjekt mohl stát předmětem 
riskantních experimentů a ne v jeho prospěch. 

Avšak aby se obešla tato norma, která by zabránila jakémukoliv výzkumu s lidským embryi, 
byl jim ve jménu vědy a proti samým údajům vědy vymyšlen a přičítán titul a kvality „před-
embrya“ k lidskému embryu prvních 15 dní. Nominální vlastnost, ale úděsně překroucená, fal-
šující. – A stejně jako jiné, zaváděné nedávno, jako „před-zygota“ (předoplozené vajíčko) a 
ootida“ – upírala embryu důstojnost „lidského subjektu“ a právo na život v jeho prvních dnech 
intenzivní a nezávislé činnosti podle zákona vepsaného do jeho programového plánu vrytého od 
DNA. Ba ještě hůře: bez ohledu na tyto pseudovědecké situace, se dnes s nepochopitelnou a 
svévolnou lehkomyslností tvrdí, že nám věda „nemůže vytahovat kaštany z ohně“, protože se 
nemůže vyjadřovat o tomto poli, nýbrž že společnost musí dohodou určit kvalitu naší existen-
ce, podobně jako se určuje, kdy je člověk plnoletý, dříve v 21, nyní v 18 letech. Tak se připra-
vila půda a otevřela cesta k jakémukoliv zneužívání tohoto „subjektu člověka a dítěte“ v počá-
tečních fázích jeho existence. 

Na ospravedlnění tohoto zřejmého těžkého zneužití se formulovala polehčující okolnost: 
potřeba zdokonalit novou technologii lékařsky doprovázené reprodukce. Vnucuje se tedy otáz-
ka: k jakým výsledkům vedlo celé toto experimentování prováděné už od roku 1969 – kdy se 
začalo intenzivně pracovat s lidskými embryi s výhledem dát „zdravé dítě“ manželským párům, 
které je chtěly mít za každou cenu. 

Odpověď dávají čísla vypracovaná oficiálními organizacemi. ESHRE – Evropská společnost 
lidské reprodukce a embryologie uvádí čísla pro rok 1999, a to ze 44 italských klinik umělého 
oplodňování: zaznamenávají 258.460 započatých cyklů – to je 258.460 žen, jimž bylo implanto-
váno (zavedeno) embryo vyrobené ve zkumavce – pouze 21 % dokázalo mít „dítě v náruči“;  
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v Itálii průměr klesá na 17 % ; 25 % těhotenství končí dvojčaty, trojčaty i čtyřčaty. věda a tech-
nologie za 38 let nešetřila výzkumem ani prostředky, aby překonala tyto překážky, ale dosud 
jsou výsledky silně neuspokojivé pro většinu párů, které se vydají na tuto dlouhou, namáhavou 
a finančně náročnou cestu a jsou silně poškozené z třech hledisek: tělesného, psychologického 
a ekonomického. Jde totiž o přání nebo hůře: o nevědomou nabídku, ne-li podvodnou, ze stra-
ny toho, kdo ji nabízí. Lékárenský výrobek, který by měl podobné výsledky, by byl okamžitě 
vyloučen z obchodu. 

Ale je to ještě něco horšího, zcela zapomínaného a vědomě umlčovaného v informaci: ná-
ramně vysoký počet embryí – to všechno jsou „děti“ – určených s plným vědomím k jisté smrti. 
Všechny statistiky potvrzují, co v roce 2001 tvrdil R. M. L. Winston, jeden z nejznámějších 
pracovníků na tomto poli: „Pouze asi 10 % zavedených embryí vyprodukuje dítě, a ve Velké 
Británii každý rok asi 40.000 zrozených těmito postupy nemůže být zavedeno (přeneseno) a 
zahynou.“ „Programovaná smrt, která se šíří pod formou eugenického tlaku k dobrovolnému 
zničení (eliminaci) každého embrya, u něhož se na základě cytogenetických technik a lidské 
genomiky zjistí nějaká patologie nebo které neodpovídá chtěnému výsledku anebo je pouze 
navíc.“ Tyto situace a vyhlídky jsou už běžné a vedly samého Winstona, aby napsal v roce 2002 
článek s titulem: „Nedbáme na potenciální (možné) škody oplodňování ve zkumavce a s ním 
spojené postupy?“ „Nemělo by se připustit, aby zoufalství pacientů, lékařská domýšlivost a 
obchodní tlaky byly klíčovými aspekty určující tuto produkci lidských bytostí. Přivést dítě na 
svět je nejvážnější odpovědnost. Nemůžeme přehlížet mraky, které se hromadí nad těmito 
terapiemi.“ Vždyť, ať se snaží uvádět jakýkoliv pseudovědecký důvod, stojíme tváří v tvář 
masakru nevinných. K tomu na lékařském poli vedlo zavedení a rozvoj technologie, zamýšlené 
snad v dobré víře k tomu, aby se vyhovělo touze po životě, jež ale vyústilo do chapadel smrti. 
A je těžké pochopit jak mohou být lhostejné obě strany žadatelé i lékař, k vědomé mnohoná-
sobné vraždě, která doprovází několik málo narozených. Bohužel v dnešní kultuře byl vysoký 
pojem „dítěte“ degradován na pseudo-terapeutický produkt, velmi drahý pro toho, kdo jej 
kupuje, a nespravedlivě hodně ziskový pro toho, kdo jej nabízí. 

K druhému oficiálnímu aktu proti lidskému embryu došlo v roce 2001. Skupina badatelů 
Wisconsin University v Madisonu v USA zveřejnila práci, v níž dokazovala možnost dostat z bu-
něk lidských embryí v pátém dni od oplodnění mnohamocné buňky ještě nerozlišené, nazývané 
kmenové embryonální buňky (ESc). Ve skutečnosti na základě předešlých bádání na myších by 
mohly dát vznik následkem samovolného nebo vedeného rozlišování nejrozličnějším buňkám 
tkáně. Zdálo se že byl konečně nalezen nevyčerpatelný zdroj buněk, z nichž by vznikaly jiné 
buňky – nervové, svalové, epiteliální, hematické atd. které by po implantaci do nemocných 
orgánů s patřičnou opatrností, aby nevyvolaly odmítnutí, umožňovaly jejich opravu a tak na-
vrátily zdraví osobám postiženým těžkými patologiemi. Jedné výlučně vědecké a technologické 
úvaze, jak se zdálo, se otevírala velká naděje pro lékařství. Nezůstalo se stát ani na politické 
úrovni. Pod nátlakem vědců, lékařů a veřejnosti, Blairova vláda ve Velké Britanii požadovala  
v červnu 1999 vytvoření komise „která by prověřila, zda mají být dovolené nové oblasti výzku-
mu na lidských embryích, schopné vést k rozsáhlejšímu poznání a k eventuálním novým léče-
ním nemocných či poškozených tkání nebo orgánů“. 14. srpna 2000 byl zveřejněn definitivní 
text dokumentu, připravený komisí. Ta navrhovala „ANO“ pro dva postupy, jež rozšiřovaly užití 
počátečních lidských embryí na dvě oblasti výzkumu: 1) příprava kmenových embryonálních 
buněk; a 2) terapeutické klonování. Vláda odpověděla vzápětí a plně schválila oba návrhy po 
hlasování ve sněmovnách, které dosáhlo dvou třetin hlasů „pro“. Tak byl zákonně schválen 
další krok útoku na lidské embryo, redukované na cenný technologický nástroj pod firmou lé-
kařské „dobročinnosti“. 

Příprava kmenových embryonálních buněk ve skutečnosti zahrnuje: a) produkci lidských 
embryí ve zkumavce nebo užití oněch nadbytečných, vznikajících při procesech oplodnění  
ve zkumavce při praktikách technicky doprovázené reprodukce, uchovávaných zchlazené nebo 
ne; b) jejich vývoj až do stadia „blastocysty“ (váčkové stadium) asi 60-120 buněk; c) vyjmutí z 
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nich asi 30-40 buněk – jež tvoří jejich tzv. „vnitřní buňkovou hmotu“ (ICM): tato operace zna-
mená zastavení embryonálního vývoje a zničení embrya; d) pěstování těchto buněk zvláštními 
opatřeními a na vhodných půdách až po vytvoření – následkem jejich nepřetržitého množení – 
velkého počtu nezávislých buněk nazývaných „buněčné linie“, schopných se množit po celé 
měsíce a roky, tím, že uchovávají ráz vlastní „kmenovým buňkám“ a proto jsou nazývány 
„kmenové embryonální buňky“. Nicméně pro jejich užití bylo nutné získat diferenciované buň-
ky, vybavené dobře vyhraněnými strukturálními a funkčními charakteristikami, jako jsou např. 
svalové, nervové, epiteliální, hematické a mnohé jiné buňky. Avšak právě tento naprosto nutný 
krok narážel dosud na vážné potíže, snadno pochopitelné z biologického hlediska: jde přede-
vším o to, identifikovat specifické molekulární procesy, jež jsou u kmenových buněk podkla-
dem ohromujících výkonů všeho druhu, ve skutečnosti složitý a náročný úkol. 

Stačí zde připomenout svědectví o nezdaru této linie výzkumu, které chtěly tři velké pracovní 
skupiny u proslulých farmaceutických podniků vyjádřit po třech letech intenzívně chtěných a vyso-
ce financovaných výzkumů: svědectví je rozsáhle uvedeno ve článku, zveřejněném ve vědeckém 
časopisu Science 21. 3. 2003 s titulem: „Kmenové buňky ztrácejí třpyt trhu“, a je uvedeno tvrze-
ním: „Podniky pracující na přeměně kmenových embryonálních buněk pro léčebné účely omezují 
svůj personál a v některých případech i svá očekávání.“ Na druhé straně velké a již rychlé pokroky 
na poli takzvaných „zralých“ kmenových buněk, jimiž je každý z nás vybaven a které lze snadno 
získat ze tkání samovolně a dnes také z krve pupeční šňůry nebo samovolně potracených plodů 
nebo z mezenchymální tkáně samých pacientů dávají nahlédnout, že provokační a z bioetického 
hlediska nesprávná linie výzkumu kmenových embryonálních buněk není vůbec nepostradatelná pro 
rozumnou a seriozní regenerativní medicínu, ba marnotratně odčerpává velké finanční zdroje, 
které by umožnily rychlejší a bezpečnější výsledky, kdyby byly použity na výzkum „dospělých“ 
kmenových buněk. Stačilo by připomenout úplné uzdravení velmi těžkých a rozsáhlých spálenin, 
jež lze dnes dosáhnout tím, že se použijí kmenové buňky přítomné v malých zlomcích kůže samého 
subjektu, přímo rozmnožené v pěstování a schopné dát velmi vysoké množství epidermických bu-
něk, takže by stačily pokrýt pokožku stovek jednotlivců. 

Terapeutické klonování se navrhuje jako další krok k přípravě kmenových embryonálních 
buněk, imunologicky přijatelných pro subjekt, jemuž by měly sloužit k regenerativní lékařské 
léčbě. To vyžaduje přenesení jádra somatické buňky určitého subjektu do vaječné buňky 
(lidského ovocytu) zbavené jádra, po němž následuje, i když velmi zřídka, embryonální vývoj 
transnukleovaného ovocytu až do stadia blastocysty, z níž se vyjme vnitřní buněčná hmota 
(ICM), produkují se kmenové buňky a nakonec kýžené diferenciované buňky. Tyto pěstěné buň-
ky by byly skrze genetickou terapii připraveny pro implantaci do pacienta bez nebezpečí od-
mítnutí. V tomto případě ovšem embryo, kterému se podaří začít svůj vývoj, je „klon“ v em-
bryonálním stavu subjektu dárce jádra, zkonstruovaný za čirým výzkumným účelem vzhledem  
k možným aplikacím na terapeutickém poli. 

Ve skutečnosti postup terapeutického klonování, jež je vlastním klonováním lidských embryí  
k výzkumným účelům (research cloning) s terapeutickým výhledem, byl již zkoušen s mizivými 
výsledky, takže první, kteří se na to odvážili – J. B. Cibelli a spolupracovníci – v roce 2001 uzavřeli 
svou práci tvrzením: „Trváme na tom, že užívání přenesení jádra (NT) v lidské reprodukci je za 
nynějšího stavu neospravedlnitelné“. Nicméně i když tím byla společnost ohromena a titul závaž-
ného komentáře v časopisu Science tvrdil: „Zpráva o klonování zažíhá debatu a skepticismus“, 
pokusy o pokračování v této technologii neustávají: 10. 8. 2005 Human Fertilization and Embryolo-
gy Authority (HFEA) udělila žádané povolení k terapeutickému klonování skupině badatelů univerzi-
ty v Newcastle – a v únoru 2005 Roslin Institutu; v Japonsku se vyvíjí silný nátlak pro definitivní 
souhlas s touto technologií, na niž bylo uvaleno moratorium až  do června 2004. 

Postoje a rozhodnutí, jež udělaly národy, které se zabývaly těmito důležitými výhledy a 
nevyhnutelně vážnými etickými problémy tohoto nového pole výzkumu ve větším nebo menším 
rozsahu, ozřejmují těžkou situaci ve společnosti tzv. „rozvinutého“ světa. totiž úpadek nebo 
vážné ohrožení dvou nejzákladnějších společenských hodnot: důstojnost lidské bytosti a její 
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právo na život od početí. Krátce, za současného stavu v obou liniích výzkumu jsou lidská em-
brya, vyvinutá až do pátého dne, respektive umělým oplodněním nebo přenesením jádra, niče-
na s cílem, získat z nich kmenové buňky, schopné dát vznik zvláštním druhům žádoucích bu-
něk, podle tkáně, která se má obnovit. 

Kdo uvažuje o odpovědnosti za vlastní činy, ten si nutně musí klást otázku: jaký je to dů-
vod nebo jaké důvody se uvádějí nebo jaké by se měly uvádět, aby se považovalo za ospravedl-
nitelné a dovolené zničení – otevřeně řečeno – zabití – tolika lidských embryí? Odpověď dává 
zmíněná „Donaldsonova zpráva“. Říká: „Někteří tvrdí, že embryo nevyžaduje ani nezasluhuje 
žádnou mravní pozornost. Komise naopak má za to, že je třeba dát přednost postoji těch, kteří 
přiznávají embryu zvláštní statut jako potencionálnímu lidskému bytí, ale současně zastávají 
názor, že respektování embrya má odpovídat jeho vývojovému stadiu a že především vzhledem 
k počátečním stadiím může být vyváženo možnými dobrodiními pocházejícími z výzkumu.“ 
Nicméně táž Donaldsonova komise velmi čestně před dvěma dalšími postoji chtěla uznat a 
zdůraznit, že „významný proud myšlení zastává názor, že užívání jakéhokoliv embrya pro vý-
zkumné účely je nemorální a nepřijatelné“. 

Ve skutečnosti k tomuto postoji vede poznání biologické pravdy o lidském embryu a rozu-
mová reflexe o jeho skutečném ontologickém stavu. Tento postoj zastává církev ve jménu víry, 
kterou vyznává. Její nepřátelé se snaží namlouvat, že tím brání vědeckému pokroku; pravdou 
je pravý opak, jak výslovně tvrdí Instrukce Donum vitae (dar života), je to postoj inspirovaný 
láskou, jakou musí mít k člověku, tím že mu napomáhá poznávat a respektovat jeho práva a 
jeho povinnosti. Je to poznání a uznání diktované rozumem, to je člověkem, který se zamýšlí 
nad sebou a nad svými činy, a odvozuje z nich svou odpovědnost. 

Věda a technologie zaplavené pocitem všemohoucnosti a nezávislosti, podporované politickými 
a společenskými silami, jež mají k dispozici mocné a poutavé masové sdělovací prostředky, na-
vzdory skvělým objevům a mimořádnému pokroku, zapomínají na pravou velikost lidské bytosti, 
která je již přítomna – i když neviditelná pro naše oči – v onom minimu lidského subjektu, který, 
jak dokazuje objektivní věda a nestranná moudrost, začíná svou cestu ve chvíli oplodnění. Pronika-
vě to vyjádřil Jan Pavel II 29. října 1994 v řeči k členům Papežské akademie věd: „Člověk se nesmí 
dát okouzlit mýtem pokroku, jakoby možnost uskutečnit nějaký výzkum nebo zavést nějakou tech-
niku dovolovala je ihned kvalifikovat jako mravně dobré. Mravní dobro se měří podle autentického 
dobra, jež prokazuje dotyčnému člověku podle jeho dvojí dimenze – tělesné a duchovní.“ 

La Civilta Cattolica 31. 5. 2005.  
Pro Res Claritatis (http://res.claritatis.cz) přeložil P. J. Koláček SJ.  

Pro Zpravodaj zaslal Ing. Petr Imlauf  

SLOVA JSOU V TOM NEVINNĚ 
(reakce na článek P. Marka Váchy o přirozenosti přirozeného plánování rodičovství) 
 

Článek P. Marka Váchy o (ne)přirozenosti přirozeného plánování rodičovství (PPR) je poku-
sem o věcnou polemiku se současným učením katolické církve o regulaci porodnosti. Je to citli-
vá otázka, jistě problematická. Leckde úplně nechápu, co se autor snaží sdělit, přesto bych rád 
na jeho článek reagoval. Z pozice nikoliv teologické, nýbrž logické. 

Pokud jsem P. Váchovi správně porozuměl, jeho námitky proti PPR by se daly shrnout do tří 
skupin: terminologie, spolehlivost, morálka. V oblasti terminologie bych to ještě rozvětvil na 
rozbor pojmu „přirozené“ a pojmu „plánování rodičovství“. 

Začnu tím, v čem se s P. Váchou shodnu: PPR se skutečně převážně používá jako antikon-
cepční metoda. Rozlišování mezi antikoncepcí a plánovaným rodičovstvím v projevech církevní 
hierarchie je někdy matoucí, může dokonce vést k nepochopení postoje katolické církve 

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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k těmto otázkám. Samotný pojem plánované rodičovství se navíc (úspěšně) snaží pro sebe 
ukrást mezinárodní organizace propagující umělé potraty. Přesto bych se pojmu plánované 
rodičovství nerad vzdával – zní mnohem optimističtěji a pozitivněji než negativně znějící slovo 
antikoncepce. A zejména v souvislosti se sexem sáhnu raději po tom pěknějším pojmu. 

Čemu už nerozumím, je brojení P. Váchy proti pojmu přirozený. Ano, možná by se hodil 
lépe pojem „přírodní“. V angličtině mají pro oboje jediný výraz „natural“ a je to. Nicméně: 
Má-li někdo problém s termínem přirozený jen proto, že se v souvislosti s PPR hojně používá 
teploměru, tužky a papíru, pak by mě zajímalo, jak reaguje na označení dřeva jako 
„přírodního materiálu“? Vždyť to se v lese uřízne umělou pilou, pak se umělým náklaďákem 
doveze do továrny a tam se z něj za pomocí velmi sofistikovaných metod vyrobí nábytek. Bylin-
né čaje jsou samozřejmě také velmi nepřirozené, protože lipový květ stříhám ze stromu želez-
nými nůžkami a stojím přitom na štaflích, které jsou možná i z umělé hmoty! Označovat sym-
ptotermální metodu za přirozenou smysl samozřejmě má, protože využívá přirozených dispozic 
ženy. Samozřejmě, že z přirozenosti ještě neplyne užitečnost nebo morální nadřazenost. Huri-
kány jsou jevy velmi přirozené. Muchomůrka zelená je bezesporu přírodninou. Rajtování na 
pojmech je ošemetné – já s tím ale nezačal... 

Další okruh námitek se týká nespolehlivosti PPR. Z podstaty PPR plyne, že hodnotit její spoleh-
livost je problematické, protože chyby použití a chyby metody se prolínají. U chyb použití je dále 
potíž v tom, jak rozlišit hrubé chyby při výkladu „symptomů“ od případů, kdy dodržovat zásady 
PPR bylo prostě nad lidské síly. Každý si zde proto svou hůl na psa snadno najde – ať jde o účelové 
demonstrování spolehlivosti PPR nebo naopak jeho nespolehlivosti. Na různá svědectví párů o ne-
spolehlivosti či nepoužitelnosti PPR se však s manželkou již díváme s jistou opatrností. Vícekrát se 
nám stalo, že si lidé stěžovali, jak PPR nefunguje, ale po pár podrobnějších dotazech se ukázalo, 
že nějaké pořádné záznamy vůbec nemají. Případně, že o zásadách PPR mají skutečně velmi mlha-
vé představy. Rozhodně netvrdím, že symptotermální metoda je něco super. Často si však na ni 
stěžují lidé, kteří s ní řádně obeznámeni nejsou, ač by býti mohli. 

Argumentace proti PPR založená na morálce mi přijde asi nejproblematičtější. Aniž by si to 
patrně uvědomoval, P. Vácha podsouvá manželům, kteří se řídí PPR, pokrytectví, farizejství, 
nečestnost. Jedna věc je zpochybňovat, zda PPR je opravdu podstatně odlišná např. od použití 
prezervativu. Jiná věc je hodnotit úmysly manželů, kteří tyto metody používají. Logika mi velí, 
abych buď oběma skupinám přisuzoval ty lepší myslitelné motivy, nebo abych oběma přisuzo-
val ty horší motivy. Manželé, kteří PPR nepoužívají, by neměli být obviňováni ze sobeckosti a 
požitkářství. Podobně manželé, kteří PPR používají, by neměli být osočováni z toho, že jim 
především záleží na plnění příkazů a nařízení. 

Používání PPR není bez problémů. Určitě se najdou okolnosti, kdy lpění na PPR může vést 
až k vážným duševním i duchovním potížím. Napadá mě, že možná právě „pracovní“ setkání  
P. Váchy s nějakým takovým případem je příčinou poněkud rozhořčeného tónu, který na mě 
z jeho textu čiší. Citové zaujetí např. při rozhovoru ve skupinkách na Manželských setkáních je 
u těchto témat přirozené (zase to slovo!), u článku rozebírajícího logiku PPR však může působit 
rušivě. Také je myslím škoda, že místo pozitivní argumentace ve prospěch prezervativu se  
P. Vácha téměř výhradně soustřeďuje na kritiku PPR – a i ta je převážně opřena o pouhý rozbor 
názvu metody, což myslím pro věc není až tak důležité. Nebo mi snad v textu něco podstatné-
ho uniklo? 

Nechci zde rozebírat, zda PPR je či není jediná morálně přípustná metoda plánování rodi-
čovství; popravě řečeno se na to necítím. Je myslím nezpochybnitelné, že katolíci mají 
s učením své církve v této oblasti problémy. Leckde věci drhnou. Očekávám, že učení katolické 
církve (k níž se hlásím) se bude v této oblasti ještě vyvíjet a zpřesňovat – netuším však, kterým 
směrem. Rád si počkám. 

A. Nonym (redakce respektuje žádost autora o nezveřejnění jeho jména motivované oba-
vou, aby nedošlo k nežádoucí záměně s veřejně známou osobností téhož jména) 
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KOMU VĚŘIT? 
 

Jsem smutný z toho, co jsem se dočetl v zářijovém Zpravodaji na str. 26. A říkám si, jak je 
asi manželům, kteří se po léta upřímně snažili s většími či menšími těžkostmi, přes svou sla-
bost a nepřízeň doby řídit se učením církve, když se nyní dočetli, že si vlastně počínali nedů-
stojně a hloupě. 

Článek „Jak přirozené je přirozené plánování rodičovství“ se tváří jako důkladná analýza 
problému. Jeho autor, kněz Marek Vácha, říká, že studoval PPR. Nevím, co všechno studoval, 
ve svém pětistránkovém elaborátu operuje s pouhými dvěma zdroji – encyklikou Humanae vitae 
a výroky MUDr. Lázničkové, a to tak, jako by oficiální výrok Magisteria a něčí soukromé názory 
měly mít stejnou váhu. Přitom je na první pohled vidět, že dosud nepoznal celou řadu faktů a 
co hlavně – nepochopil podstatu věci, principiální rozdíl v přirozených a umělých způsobech 
regulace početí. A tak je jeho dlouhý článek téměř nepřetržitým řetězem metodických chyb, 
věcných omylů, ba nesmyslů a také „podpásovek“. 

 

OMYLY 
Tak například: 
Abstinence je antikoncepce. (Bez komentáře) 
Při PR si žena musí každodenně zkoumat hlen nebo měřit teplotu. (Každodenně se leda 

polykají pilulky.) 
Církev tu klade důraz na předpisy. (Je smutné když ani kněz nedovede rozlišit mravní prin-

cipy od pouhých předpisů.)  
Měření teploty zraňuje psychiku. (Jak?) 
Církev je v rozporu sama se sebou. (Z takové církve bych hned vystoupil. Je-li něco nedů-

stojné člověka, pak je to vyznávání rozporné, nesmyslné víry. Jenomže ve skutečnosti je 
v rozporu sám se sebou P. Vácha. Třeba proto, že sice uznává antikoncepci, odmítá však steri-
lizaci, která je založena na stejných principech – umělý prostředek s úmyslem „odmítnout 
dar“, tedy jakoby zazdít dveře.) 

P. Vácha také uvažuje o užití neabortivní hormonální antikoncepce, čili zřejmě vůbec neví, 
že něco takového neexistuje.  

A rány pod pás. Například: „Je... měření teploty spojené se zkoumáním vlastních hlenů 
následováním vůle našeho Pána Ježíše Krista a životem důstojnosti bytosti, která má být obra-
zem svého Stvořitele?“ Není nic snazšího, než se snížit na tuto úroveň a začít úplně stejně de-
magogicky: Je polykání dávek hormonů nebo navlékání gumy následováním vůle... atd. 

Nebo: Diskutovat o tom, co v sexuální morálce ještě není faul a co již ano, prý znamená 
strhávat pokrývku z manželů v ložnici. Takovýmto pokleslým způsobem útočí P. Vácha na své 
oponenty, aniž ho napadne, že tím odsuzuje i sám sebe. A řekl bych, že on tu pokrývku strhává 
zvlášť hrubě. Alespoň z uživatelů PPR... 

Špatný je i styl nahlížení na věci, který pak nutně vede ke zcela chybným závěrům. Zde 
zaráží již Váchovo materialistické pojetí člověka, kterého pouze srovnává s různými druhy zví-
řat. Podobně zavádějící je jeho černobílé vidění regulace početí: Manželé podle něj budou mít 
dětí „co to dá“, třeba čtrnáct, nebo se budou bránit početí stůj co stůj. Do určité chvíle mo-
hou mít sex zcela volný, potom vůbec žádný. P. Vácha nevidí nic mezi těmito krajnostmi. Ne-
počítá s tím, co je běžnou a přitom zcela rozumnou a normální praxí, že se manželé snaží po-
četí oddálit, děti přitom přicházejí, ale ne hned za sebou. Výsledkem tohoto přibržďování je 
pak třeba i vícečetná rodina, ne ovšem se čtrnácti dětmi. P. Vácha uvažuje tak, že když lidé 
dítě chtějí, tak ho mít musí, když nechtějí, tak ho zplodit nesmějí. Proto mu tak chybí zcela 
spolehlivá signalizace plodnosti a neplodnosti. Je to pro dnešní dobu typický sklon 
k absolutizaci lidské vůle. 
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NEJDE O TEPLOMĚR 
Ale odpovězme na hlavní otázku: Jak přirozené je PPR? Především je třeba uznat, že výraz 

„přirozené plánování rodičovství“ pro metody zjišťování období neplodnosti je nepřesný a po-
někud zavádějící, jak to u spontánně vžitých názvů bývá. I samotný výraz „plánování rodičov-
ství“ je zavádějící. Je to eufemismus zavedený právě zastánci antikoncepce, která přece ne-
slouží rodičovství, ale naopak mu zabraňuje. Naší chybou je, že jsme tento klamný výraz nekri-
ticky přejali. (V tomto smyslu je kritika P. Váchy oprávněná.) Přirozené nejsou totiž samotné 
metody „plánování“. Přirozený je způsob sexuálního života, jemuž příslušné metody mohou 
napomoci.  

Manželský styk bez jakýchkoli zábran, styk „otevřený životu“, je zcela přirozený – o tom 
není sporu. Je však třeba si rovněž uvědomit, že je právě tak zcela přirozené, když se v určité 
dny žádný styk nekoná, a to i tehdy, když má někdo k němu chuť. (Důvody k tomu mohou být 
různé, nejen vyloučení početí.) K lidské přirozenosti rozhodně nutně nepatří každodenní sex. 
Zato k ní patří schopnost a nutnost ovládat pudy, jednat často jinak, než jak nás k tomu ženou 
naše sklony a momentální tělesné (i jiné) touhy. Častá námitka, že právě toto je nepřirozené, 
tedy vůbec není na místě. Výlučně dle svých pudů jednají jen zvířata. Chyba je v tom, si někdo 
plete přirozenost člověka s „přírodností“, se světem přírody kolem nás. (A třeba se pak ohání 
K. Lorenzem.) 

Přirozeně žijící manželé tedy buď mají styk bez barier nebo nemají žádný, což obojí je 
přirozené. V tom je to celé. Že toto P. Vácha nepochopil, není ovšem jen jeho chyba. Přístup a 
výroky některých nadšenců pro metody PPR někdy opravdu vyvolávají dojem, jako by plnění 
Boží vůle mělo spočívat ve zkoumání hlenu, jako by měření teploty bylo účelem. P. Vácha se 
těmito nešikovnými výroky nechal zmát. Samozřejmě ale nejde o metody, jde o manželskou 
čistotu, o to, aby každý styk opravdu vyjadřoval plné, bezvýhradné odevzdání, jímž je manžel-
ství. Smyslem sexuality člověka je právě i tato specifická tělesná „komunikace“ , která je napl-
něním posvátného manželského svazku, a ne jenom ukojení pudů a zachováni rodu – jako u 
zvířat. Je-li naopak použito umělé, přímé zábrany početí, vzájemné odevzdání manželů již 
není plné. Tím se jejich akt stává vnitřně rozporným, protože právě on svou povahou má toto 
plné odevzdání vyjadřovat. Kondom nebo pilulka přímo brání početí, ruší plodnost. Naproti 
tomu sledování hledu nebo teploty neruší vůbec nic, ničemu nebrání. Jen poskytuje informaci 
(třebas pouze orientační a ne stoprocentní), podle níž se manželé rozhodují. A právě toto vě-
domé rozhodnutí, zda sex ano, či ne, je specificky lidské, normální a přirozené. 

Bůh tedy po manželích nevyžaduje ani zkoumání hlenu ani maximální počet dětí. Vyžaduje 
čistý způsob života, který neruší jejich celostní odevzdání. Manželé mají právo (a dokonce 
jakési poslání) plození dětí ovlivňovat, ovšem v určitých mezích, jež jsou dány jejich slibem, 
že děti od Boha ochotně přijmou. PPR není v tomto směru žádným alibismem, protože oddalo-
vání početí nemusí být zdaleka vždy odmítáním tohoto daru. Jednou věcí je, zda v dané době 
dítě mít či nemít, druhou je způsob, jak toho dosáhnout. To jsou dvě různé mravní otázky a je 
chybou směšovat je dohromady. Mravní povaha metod se tedy nemůže posuzovat dle úmyslu 
(nemít dítě). Když dva dělají totéž, není to totéž.  

 

PROČ TO CÍRKEV DĚLÁ? 
Někdo si přesto řekne, že jsou to stejně plané spekulace a je hloupost komplikovat si tím 

život. Jenomže toto nejsou něčí výmysly, to je oficiální stanovisko katolické církve, jež je ne-
dílnou součástí její nauky (viz Katechismus katolické církve 18 a 2366 – 2371). Toto stanovisko 
bylo zcela jednomyslně uznáváno všemi křesťany až do 20. století, kdy zde teprve došlo  
ke zmatkům. Tak už sv. Augustin píše: „I pohlavní styk s vlastní zákonnou manželkou je nedo-
volený a hanebný, když je bráněno početí potomka.“ 

Antikoncepce není moderním vynálezem, jak si mnozí myslí. Je stará jako lidstvo. P. Vácha 
ji sice klade na stejnou mravní rovinu jako auta, umělé klouby či mrakodrapy, ale jak je tedy 
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možné, že katolická církev ji stále zásadně odmítá, přičemž proti ostatním moderním věcem 
nemá vůbec nic? (I papež jezdí v autě.) Jak to, že se proti antikoncepci vyjadřuje od nejstar-
ších dob až do Katechismu z roku l995, zatímco v jejích výrocích nenajdeme ani náznak odporu 
vůči umělým ledvinám, kloubům či zubům? Jak se to mohlo stát? Že by se celé generace křes-
ťanů, biskupů a papežů mýlily a teprve P. Vácha na to přišel? Co z toho církev má, když jde i 
dnes sama proti tak silnému proudu? Proč to dělá? Nebo je snad opravdu tím nejhloupějším 
spolkem na světě, jak si to mnozí myslí? Pokud ne, tak zde musí být nějaký vážný a skutečný 
důvod (který ovšem nemusí a ani nemůže každý hned znát a chápat).  

My ale nechápeme i spoustu jiných věcí, a přesto jim věříme. Naším úkolem je přijmout 
vírou celou nauku církve, i když ne všemu rozumíme. Vždyť ani Boha nemůžeme pochopit – ani 
zdaleka (jak je to pěkně napsáno ve Zpravodaji na str. 4). Proto je tu církev, aby nám ukazova-
la cestu jako v zrcadle. 

 

V SÁZCE JE VÍRA 
A zde se teprve dostáváme k nejvážnější chybě P. Váchy, jíž je přímé odmítání křesťanské 

nauky. Když někdo z katolíků obhajuje antikoncepci, zpravidla přitom církevní stanovisko všeli-
jak zamlžuje a překrucuje v tom smyslu, že ona ta církev vlastně proti té antikoncepci tak 
úplně není. Zatímco P. Vácha – kupodivu – cituje příslušný dokument a svými slovy interpretuje 
postoj církve zcela přesně. To ale v jeho případě není žádná výhra, naopak, je to tím větší 
pohoršení, protože on tuto nauku zároveň výslovně odmítá. Na jedné straně říká, že není tak 
sebevědomý, aby si troufal říci, co si Stvořitel v dané sféře přeje. Ale aby odsuzoval, zavrhoval 
a prohlašoval za hloupost a pokrytectví něco, co je nedílnou součástí nauky církve, jejímž je 
knězem, na to má troufalosti dost.  

Tady se již dostáváme na jinou rovinu. Problém antikoncepce se tu stává čímsi vedlejším, 
neboť se tu již jedná o samotnou naši víru. Mohu-li klidně odmítnout a odsoudit nauku církve 
v jedné věci, proč ne v jiných? Když zavrhnu nebo znevážím postoj církve k antikoncepci, proč 
ne třeba ke krádeži? Jak mám poznat, co z Katechismu, koncilních dokumentů a encyklik je 
Boží pravda a co jen „farizejské pokrytectví“ nebo „čarování s předpisy“? Jakým právem si 
mohu vybírat z křesťanství, co se mi hodí? Není to náhodou konzumní přístup k víře, před nímž 
varuje současný papež? V církvi se to dnes hemží názory, jež jsou často přímo protichůdné. 
Komu tedy věřit? Komu, když ne papeži a koncilu, církevním Otcům a Katechismu? Komu, když 
ne Magisteriu církve?  

Manželé potřebují ve svých těžkostech s předáváním života dodávat útěchu, povzbuzení. 
Takováto pomoc ale musí spočívat ve skutečném pochopení, ne v hození problému na církev. 
Začít se musí s pokorou, uznáním skutečného stavu věcí včetně vlastních poklesků, omezení, 
chyb a slabostí. O tom také píše na str. 9 Zpravodaje Richard Rohr. V tomto má jistě pravdu a 
řekl bych – hlubokou pravdu. Ano, spása je převráceným a překonaným hříchem – ne hříchem 
potlačeným, popřeným. Řešení naší hříšnosti není v jejím popírání, ale v Božím milosrdenství a 
bezpodmínečné lásce. Musíme se ale k Bohu obracet takoví, jací jsme. Dáme-li se naopak ces-
tou pýchy, třeba s tím, že jsme chytřejší než celá církev, pak nám Boží láska moc platná nebu-
de. Máme i možnost Boha odmítnout. Ano, máme svobodu – až po vzpouru a rouhání!  

Můžeme se tedy rozhodnout. Můžeme začít stavět své postoje k manželským, sexuálním a 
mnoha jiným věcem na víře církve, ne na předsudcích vůči církvi. 

Vít Cigánek  
 

REALITY SHOW – REALITA, KTERÁ VYCHOVÁVÁ 
 

Do života nám vtrhla nová „realita“, reality show. Naše diskuze se točí okolo ní, tříbí naše 
postoje a vyzývá k zaujetí stanoviska. Už v srpnu zazněly první dotazy pedagogů a rodičů: Co 
s tím? Jaké my pedagogové, my rodiče máme zaujmout postoje?  
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Televize, naše nejvlivnější médium nám, ať chce nebo ne, pomáhá vychovávat. Podívejme 
se na to, čím přispívá k vývoji další generace, pak bude jistě jasné, kde my jako učitelé, my 
jako rodiče, stojíme. 

Do života nám vstupuje nová reality show. Předkládá nám „reálný život“ bez příkras. Jaký 
je to život? Je to život zachycující starosti nás, všedních lidí? Těžko. Život ukazující starosti a 
problémy různých generací a jejich soužití? Setkáváme se v ní s generací jedinou. Je to skupina 
vytvořená průměrem reálné populace co do názorů, postojů, zájmů? Ani to ne. Naši VyVolení, 
naši velcí i malí bratři jsou všechno, jen ne jedni z nás, běžných lidí.  

Naše reality show totiž NENÍ reálná.  
Nastiňuje problémy? Jistě. Ale jaké? Vztahy mezi přáteli, manžely, rodiči a dětmi, dospíva-

jícími nebo vztahy mezi generacemi? Hovoří snad o lásce, ideálech, zklamáních, výhrách i pro-
hrách života? Ne. Hraje si na něco, čím není. Je totiž umělou show. 

Ale navzdory tomu vychovává. Staví nám a naší mladé generaci před oči nereálnou realitu. 
Ukazuje hrubost bez příkras, snad abychom si my i naše děti uvědomili, že existuje a dá se 
vystavovat na odiv. Předkládá žádoucí životní styl luxusních vil, plných vulgárních projevů  
ve vztazích mezi lidmi, svět nadměrné, zcela přijatelné konzumace alkoholu, časté konverzace 
o sexualitě téměř s rysy obscénnosti, agresi, sobectví. 

Klíčem k podstatě člověka je symbol. Jeden obraz vydá za tisíce slov. Naše reality show 
staví před oči veřejnosti, dětí, dospívajících, obrazy. Tyto obrazy výrazně nahrazují slova. Bez 
váhání překračují hranice soukromého a veřejného. Nenápadně, téměř neviditelně, přivykáme 
ztrátě intimity. Vedeme další generaci ke ztrátě jednoduché senzibilizace, citlivosti k druhé-
mu, k okolnostem života, jeho výzvám.Ztráta intimity potlačuje důstojnost člověka, zbavuje 
ho identity. Chování zbavené identity vede ke stavu znecitlivění podobného stavu sociální 
hypnózy, lhostejnosti, manipulovatelnosti. 

„Vím, že je to nemorální, ale člověka to baví…“, říká jeden ze studentů SŠ. 
„Dívám se. Víte, co mě štve nejvíc? Díváme se všichni a přestáváme žít svým vlastním živo-

tem, žijeme životem jejich. …“ 
Normou chování se stává show, která nezná bratra, potlačuje spolupráci, porušuje intimitu, 

vyzdvihuje individualismus, boj o moc. Za realitu vydává pokřivený obraz skutečnosti. 
„Sex má své dno…“, říká dr. Plzák. „Pod ním je prázdno, protože sex má své limity“. 
Sex vystavovaný na veřejnosti vede k zbanálnění. Není jen faktorem budujícím, ale i fakto-

rem rozvratným. Na dně sexu je jeho zošklivění. Příliš lehce zaměňujeme lásku za sex, překra-
čujeme hranice soukromí člověka a snižujeme tak důstojnost jeho vztahů. 

Intimita patří k identitě člověka. Ztráta identity sebou nese v důsledku ztrátu zdravého 
sebevědomí, sebejistoty. Neschopnost žít vlastní život podkopává vnitřní sílu zejména mladého 
člověka, který pracně svou identitu buduje. Reality show tak v důsledcích vytváří podmínky pro 
vznik faktorů rizikového chování. 

Povinností naší generace je vychovávat, vést, chránit mladou generaci. Děláme to formou 
velkých show, VyVolených, Velkých bratrů, Výměny manželek, pokřivených obrazů reality, 
které za realitu vydáváme. Média věří, že mladí lidé se „chytí“, a za našeho tichého souhlasu 
se tak děje.  

Co zasejeme, to budeme sklízet. Naším mlčením k podobným „realitám“ vychováme gene-
raci neznající bratra, ztrácející citlivost, pochopení pro druhé, narážející na dno lásky, která 
přibližuje sex bez citu, vztahy bez rodin a rodiny bez vztahů.  

Cestou působení nás, rodičů či pedagogů, není prostá cesta zákazů příkazů, je to zejména 
cesta vlastního příkladu, vlastních postojů. Pokud chci své dítě dostat dál, než jsem sám, pak 
je musím „tlačit“. To však není výchova, ale „u-tlačování“. Naše postoje by měly být jasné. 
Klaďme si otázky a hledejme odpovědi a veďme k tomu naše děti a mládež. Výměnou za reali-
ty show, za trochu pobavení, ztrácíme citlivost, chuť a sílu žít svůj život. Posláním SMS zdánli-
vě rozhodneš o životě druhých, ale pod rukama ti utíká život tvůj. Pozorováním a sledováním 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 10/2005 39 

vztahů druhých ztrácíš vztahy svoje. Prostá výměna manželek je zároveň výměnou maminek, 
změnou vztahů v rodině, rodičů a dětí, narušením soukromí. Show jsou důkazem toho, že pro 
peníze lze obětovat mnoho, ale to neznamená, že hluboké vztahy a hodnoty jsou na prodej. Ti, 
se kterými se setkáváme v realitách, nejsou zástupci naší populace. To, co je vydáváno za 
normální, nemusí být normou pro mne, pro tebe… 

Zdánlivě si dnes náš svět hraje.Teprve v důsledcích poznáme, že jsme si hráli s ohněm a 
naší hračkou se stali ti, které zdánlivě milujeme, naše děti a naši mladí lidé, naše nová genera-
ce. Láska není především záležitostí slov, ale postojů a činů. Kdy se zasadíme o to, aby média, 
která ať o to usilují nebo ne, vychovávají, skutečně přinášely vyšší hodnoty, než modely, které 
představují naši VyVolení a velcí bratři? Toužíme opravdu tolik po světě, kde nikdo nezná brat-
ra? Ne? Proč si potom na to hrajeme? 

Už nyní vytváříme budoucnost nás a našich dětí plnou vulgarismů, obscénností, alkoholu 
bez míry, lhostejnosti k druhému … a … 

Nebo snad to není přesně to, co chceme? 
Co s tím tedy hodláme udělat?  

Ing. Mgr. Marie Nováková, učitelka i matka 

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO 
Tady bych si dovolila trochu představit Dům Ignáce Stuchlého, který organizuje mnoho dobrých 

akcí pro mládež a navíc to není „pro pražáky“, ale jednou také něco na Moravě. Vybrala jsem z jejich 
akcí jen pár teď na podzim, ale na jejich web stránkách najdete vše nebo na požádání rádi zašleme kom-
pletní letáček. 

Petra Ryantová 
 

DIS: Zřizovatelem Domu Ignáce Stuchlého (DIS) je církevní kongregace Salesiánů Dona Bos-
ka. P. Ignác Stuchlý, první český salesián, se narodil 14. 12. 1869 v Boleslavi v Horním Slez-
sku. Do salesiánské kongregace byl přijat v roce 1896. Od hlavního představeného dostává 
za úkol přivést salesiány do Československa. A to se mu povedlo 27. září 1928 právě do 
Fryštáku. 

Čas: Akce konané v DISu začínají první den večeří v 19.00 hod a končí poslední den obědem. 
Začátek akcí konaných mimo DIS bude upřesněn ve zvacím dopise. 

Kontakt: Dům Ignáce Stuchlého, 763 16 Fryšták 26, e-mail: dis@disfrystak.cz, � 577 911 065, 
577 912 563, http://www.disfrystak.cz  

Dům Ignáce Stuchlého nabízí: 
výchovné a vzdělávací programy pro mládež od 15 let 
pomoc mladým lidem, kteří prožívají závažné osobní problémy 
Orientační a Seznamovací dny pro třídy středních škol a 2. stupeň ZŠ 
sportovní kurzy (lyže, voda, skály) a tématické akce (výlety, víkendy a prázdniny) 
ubytování a stravu pro skupinové a individuální pobyty mládeže, Salesiánské rodiny a 

další 
nabízí své ubytovací a stravovací kapacity pro pořádání vlastních akcí (kurzy, semináře, 

školení, setkání, oslavy, sjezdy…)  
 

DOPORUČUJEME 
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24 HODIN 
24 hodin intenzivních zážitků – občas budeme i spát. Pokaždé jinak, ale vždy na hranice 

svých (vašich, našich) možností – a občas i za ně. Relaxace fyzickým vyčerpáním. Logické hry, 
adrenalin, meditace, zábava, strach; úrazy – raději vynecháme, ne? V týmovém duchu i indivi-
duální seberealizace. Porazte sami sebe. Možnost i jednorázově. 
Termíny: 

14. – 16. října 2005 – 24 hodin drama(tu) 
9. – 11. prosince 2005 – 24 hodin pod zemí 
24. – 26. února 2006 – 24 hodin kreace  
 

CHODÍME SPOLU 
„Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme jedním směrem.“ 

Exupéry 
Během čtyř víkendů se snažíme proniknout k tomu, co to obnáší, když se život táhne ve 

dvou. Příprava nikoli na den svatební, ale především na dny následující.  
Termíny: 

4. – 6. listopadu 2005, 9. – 11. prosince 2005, 20. – 22. ledna 2006, 17. – 19. února 2006 
Cena: 400,- / 500,- Kč za každé setkání 
Vede: František Bezděk a manželé Osohovi 

 

U2 
Jako kluci, co hrají rock and roll, vědí, že nemohou tančit… (Vertigo) 
Seriál o irské skupině U2 – videoprojekce: 25. listopadu 2005, 27. ledna 2006  

Cena: 40,- Kč, Vede: Jiří Dědek Fliedr 
 

DIVOKÁ VODA – HAMERSKÝ POTOK 
30. září – 2. října 2005 
Nedaleko Jindřichova Hradce se nalézá klidná voda Ratmírovského rybníku. První říjnový 

víkend však tato stojatá voda ožije – nahrne se do úzkého balvanitého koryta s velkým spádem 
a čtyřmi kaskádami. Sjížděný úsek Hamerského potoka je poměrně krátký, ale prověří i ostří-
leného vodáka. 

V ceně je místní přeprava, vodácký a tábornický materiál, instruktor a ubytování ve stanu. 
Stravování bude z vlastních zásob či úspor. Cena: 370,- / 420,- Kč (s vlastní dopravou na místo 
srazu), 450,- / 530,- Kč (s naší dopravou) 
Vede: Kosmič 

 

PAINTBALL 
8. října 2005 
Již druhá sobota, kterou strávíme v prostředí střelby, řevu, šoků, ale hlavně pořádné zába-

vy. Jestli nechceš přijít o tuto super akci, tak se přidej k nám, vážně to stojí za to. Cena: 550,- Kč 
Vede: Michal Hladký 
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DIVOKÁ VODA – VAVŘINECKÝ POTOK 
14. – 16. října 2005 
Letošní disácko-vodáckou sezónu zakončíme nedaleko Kolína. Jindy vyschlý Vavřinecký 

potok se promění v pěknou divočinu. Potok má úzké, místy kamenité dno s velkým spádem – 
peřejnaté úseky střídají přírodní jízky. Je třeba dát pozor na nízké lávky, vrbičky a padlé stro-
my. V ceně místní přeprava, vodácký a tábornický materiál, instruktor a ubytování ve stanu. 
Stravování bude z vlastních zásob či úspor. Cena: 370,- / 420,- Kč (s vlastní dopravou na místo 
srazu), 500,- / 550,- Kč (s naší dopravou). Vede: Kosmič 

 

VÍKEND PRO NEZADANÉ 
21. – 23. října 2005 
Když pryč známí jsou, zvedni hlavu svou, pojď a zpívej s námi, poznáš víc krásných dnů: 

o víkendu porozumění duši své i duším spřízněným… Cena: 450,- / 540,- Kč. Vede: František 
Bezděk, Bára Chudárková 

 

PODORLICKEM NA KOLECH 
27. – 30. října 2005 
Láká tě romantika zřícenin, výhledy z kopečků i rozhleden, přírodní rezervace Zemské 

brány, vojenská opevnění … tož šlapej s námi vstříc krásám Podorlicka. Spát budeme pod 
střechou a vyrážet nalehko. 

Cena: 350,- / 400,- Kč (s vlastní dopravou na místo srazu), 530,- / 570,- Kč (s naší dopravou).  
Vede: Lenka Venclová, Pepa Brůna a Michal Hladký 
 

POUTNÍ VANDR  
16. – 20. listopadu 2005 
Cenu má jen cesta. I cesta může být cíl. K čemu je cesta, která nikam nevede? Všechny cesty vedou 

do Říma. 
Nedoputujeme ani do Říma ani do Jeruzaléma ani do Santiága de Compostela, přesto bude 

dost času a prostoru přemýšlet. Kam vede ta naše cesta? Cena: 100,- / 150,- Kč (jídlo a poutnic-
kou hůl sebou). Vede: Kosmič 

 

Kdo je kdo: Kosmič – Pavel Kosmák, SDB; Mirďa – Mirka Knedlová – dvorní básnířka 
DISu; Sač – Martin Suchomel; Robert – Robert Vrána 

 

 
Klára Míčková 

nar. 7. září 2005 (49 cm, 2,78 kg – 6. dítě) 
 

Blahopřejeme... 
 

 

NOVÉ MIMINKO 
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A PO LÉTĚ PŘIŠEL PODZIM 
a ráno je déle tma a večer nastává nějak brzy, a v komoře přibývají kompoty a u silnic se prodává 

burčák, stodoly a sýpky se plní (kdo z nás, co bydlíme v městě, vůbec zaznamenal takové věci jako je 
sklizeň obilí či jablek?), svetry dělají ve skříních místo pro trička a šortky a místo sandálů si obouváme 
boty – a léto skončilo a nastal podzim. Za chvíli se kopce rozzáří všemi odstíny rudé, žluté a hnědé sou-
časně – a potom už jen vítr a déšť svlékne větve donaha a přikryje listím zemi, aby ji tolik nestudil první 
sníh. 

Tak od věků po jaru přichází léto, po létě podzim, po podzimu zima – a znovu a znovu v koloběhu, 
jehož začátku a konce nedohlédneme. Věřím tomu, že každý z nás si zamiloval jinou roční dobu – někdo 
jásá u představy zasněžené stráně, jiný miluje svěží jarní zeleň či vyhřátou pláž a další zase barvy pod-
zimu – a přece je podzim odedávna symbolem stáří, symbolem vydávání počtu, konečného účtování, 
konce. Není divu: tolik toho na podzim kolem nás umírá a chřadne, trávou počínaje, přes kytky za oknem 
či na louce až k vážkám či světluškám. Tak se nám každý rok znovu a znovu připomíná, že tady nejsme 
navždy, že i nás čeká ta chvíle, kdy se v dobrém či zlém rozloučíme a vstoupíme do míst, o nichž máme 
jen velmi matnou představu… 

Jako v zrcadle – nevíme, co nás čeká, a to nás leká, to nás činí nejistými. Kdybychom věděli, kdyby se 
někdo vrátil a poreferoval, kdyby to nebyl krok do neznáma…  

„V domě mého Otce je mnoho příbytků…“, řekl Ježíš – tatáž ústa však vyslovila i ono hrozné: 
„celníci a nevěstky vás předejdou do království Božího“! 

Ano, ti, kdo jsou v našich očích spodinou, nás mohou předejít. Protože Bůh nesoudí tak jako my. On 
nevidí jen skutky, ale i jejich příčiny – vidí věci, které my nejsme schopni ani připustit. Jeho pohled není 
černobílý… 

Je to něco jako varování – budeme-li spaseni, nebude to 
kvůli počtu navštívených poutí, pomodlených otčenášů, 
přečtených stránek bible. Ne že by to nebylo důležité, ale já 
nevěřím, že Bůh nás stvořil proto, aby si zde měl kdo plnit 
své náboženské povinnosti – stejně jako nás nestvořil, aby 
zde měl kdo dýchat (a tím nepopírám životní důležitost dý-
chání…). Budeme-li spaseni, tedy pouze tak, jak mohou být 
spaseni celníci a nevěstky – prostě proto, že pochopíme a 
přijmeme, že je to Bůh, který rozhoduje, na jehož úsudku 
záleží, jenž stanoví kritéria. A to nejdůležitější kritérium 
nám prozradil: „Milovat budeš Pána, svého Boha … miluj 
svého bližního jako sebe sama … šel kolem samaritán … a lásku kdybych neměl …“ – ano, pokorná a 
bezvýhradná, bezpodmínečná láska, která dává a nečeká odměnu. Jako obilné zrno, které vydá úrodu a 
neptá se, co z toho bude mít, jako bobule vína, které hynou, zanikají, jsouce drceny v lisu – a jen tak 
z nich vzejdou ta nejušlechtilejší vína. Jako tráva, která na podzim zhnědne, uschne a stane se humusem 
pro příští jaro. 

Tak Bůh stvořil podzim. Abychom si v něm mohli přečíst, jak voní opravdová láska. 
Vladimír Koronthály 

NA OKRAJ 


