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Přemítání na zšeřelém hřbitově, kde jen plamínky svíček prosvětlují tesknou mokrost spa-
daného listí, nás nutně vede k úvahám – co bude dál? co se děje dál? kam to odešli? kam to 
půjdeme také my? a co bude pak, až už nebude to, co je, co důvěrně známe? 

A kdo budeme, až budeme tam, kde je všechno jiné… 
Člověk se rodí – jaksi začíná být (lidstvo se ještě stále pře o to, zda 9 měsíců před naroze-

ním nebo později; ve starém Římě se člověk stával člověkem, teprve až ho otec vzal na ruce…). 
Nevíme to přesně, kdy, ale vidíme jakýsi začátek – a pak vidíme jakýsi konec (a zase se lidstvo 
pře, zda smrt nastává zástavou dechu, posledním úderem srdce, vyhasnutím mozkových akti-
vit…) – co bude potom? Co bylo předtím? 

Řada východních národů je přesvědčena o jakémsi věčném koloběhu převtělování – i naše 
nábožensky zplanělá civilizace se utíká k tomuto zdánlivě vše vysvětlujícímu obrazu neustálé-
ho přecházení ze života do života – a co bylo předtím? A co bude potom? – snad se zde jen 
odsouvá odpověď kamsi do nedohledna, jako dítě, které se bojí večer samo v posteli, si zakryje 
hlavu a věří, že tak uniklo té prázdnotě kolem… 

A kdo to vlastně má kolovat v nekončícím kolotoči smrtí a znovuzrození? jsem to já ve 
svých nejlepších letech? – a kam se podělo to dítě, jímž jsem byl, ten mladík – to jsem přece byl 
také já – a kde je místo pro toho starce, jímž možná jednou budu? 

Rozprostřen do vězení neúprosně plynoucího času, roztažen mezi zrození a smrt hledám, 
kdo jsem, co je to mé teď, který je to ten zlomek přítomnosti, který si uchová navěky mé nepo-
míjející já – neboť věřím, že jsem stvořen k životu a nikoli k smrti – který bude smět snad jed-
nou vstoupit do jednoho z nesčetných příbytků, od věků připravovaných v domě Otce… 

Pro koho byly ty příbytky, když jsem ještě nebyl? A co dělal Bůh, než stvořil svět? Co bylo 
předtím? 

To je všechno úplně jinak! Protože pro Boha neexistuje žádné předtím nebo potom, on je to 
nádherné, věčné a nepomíjející právě teď, on není otrokem času ani prostoru, vždyť není, kdo 
by ho spoutal a uvěznil. Bůh nemusí řešit, co s načatou věčností, nemusí počítat nepředstavi-
telnou propastnou hlubinu kvadriliónů tisíciletí a před ní další a další a po ní ještě kvadrilióny 
dalších. On není svázán prostorem ani časem – on je jejich tvůrcem, stojí mimo ně a nad nimi a 
dává jim být, protože chce, ne proto, že by snad musel (kdo by ho tak asi dokázal přinutit?)… 
Jeho nekonečnost není bezbřehostí, to není nedosažitelná vzdálenost, ale neustálá přítomnost 
tady a teď – ON JE! 

A v jednom všeobsáhlém teď a v jednom všesoustřeďujícím tady všechno tvoří, vymýšlí – 
a miluje a přijímá a obdarovává – a toto znamená být navěky. 

Tak Bůh v jedné trvalé, neměřitelné (neboť není co měřit, čas ani vzdálenost) chvíli vše 
najednou povolává k životu – tak Ježíš na jednom úžasném všezahrnujícím místě dává svůj 
život z lásky – tak Duch vše spojuje do jediné exploze lásky, tvořící a zahrnující vše, co se 
vlastním svobodným (a nadevše nešťastným) rozhodnutím samo nevyloučí… 

Tak Bůh tvoří každého z nás a v tom smyslu lze říci, že jsme vždy byli a vždy budeme a 
vždy jsme – s Bohem nebo (chraň Bože) bez něho – ale teď (řečeno s Chestertonem) stojíme na 
nesprávné straně gobelínu, na kterou nás postavil Adamův hřích, a místo úžasné fresky tvořící 
lásky vidíme jen nesmyslnou spleť uzlíčků, prohlížíme si je krátkozrakýma očima nevíry a 

PŘEMÍTÁNÍ NA ZŠEŘELÉM HŘBITOVĚ 
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nepochopení a vymýšlíme složité úvahy o tom, který z těch uzlíčků byl dřív a který potom… 
Ale přitom my jsme zde od chvíle, kdy nás Bůh vyvolal z nebytí, a to bylo a bude a vlastně 
stále je v tom jediném všezahrnujícím teď – a jen padající listí, mokře šustící pod nohama  
na zšeřelém hřbitově nám připomíná, že takto naplno, ne již jako v špatně vyleštěném bronzo-
vém zrcadle, to uvidíme, až budeme vysvobozeni ze zajetí času a prostoru, do něhož jsme 
rozprostřeni, abychom nedohlídli ani vlastní celistvosti a jednotlivosti – a chodíme mezi ná-
hrobky těch, kteří již vidí, že nejsou stařenami ani mladíky ani kojenci ani muži či ženami  
na vrcholu sil, ale vším tím najednou, zárodky nového života i uzlíčky bolesti namáhavě  
odevzdávající duši tomu, kdo je s láskou stvořil a kdo věděl, že záleží na každé vteřině našeho 
života, neboť jen všechny najednou vytvářejí z nás to úžasné, neopakovatelné a milované Boží 
dílo, kvůli kterému i Syn neváhal jít až na Golgotu… Dej, Bože, ať vidíme alespoň očima víry, 
že všechno to, co jsme prožili, dobré i zlé, zůstává před tebou, ponořené do lázně tvé lásky, 
protože ty nás miluješ všude a věčně – tady a teď – navždy – když my sami chceme. Dej, Bože, 
ať chceme! 

Vladimír Koronthály 

 

duši mé 

tóny podzimní 

rozezní. 

V naději zvony zní, 

loutna i harfa, 

naladí 

struny podzimu. 

Barev se dotknu, 

odejdu od splínu, 

zastavím  

nového začátku vteřinu. 

Právě teď, 

právě dnes 

znovu mě otevíráš, 

znovu mě vedeš 

a znovu se ptáš: 

Nevidíš něhu mou, 

která tě stále 

obklopuje? 

Podívej, drž se mě. 

Nejsem v dáli. 

Jsem tady. 
 

MKor 

V RODINNÉM KRUHU 

V 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

když jdete po naší krásné, památkově chráněné Praze, nekoukejte na její krásy, ale pod 
nohy. Před měsícem jsem se touto dobrou radou neřídil … no nic, kotník je už zase celkem 
funkční, i kost zdá se srostlá… A teď s jazykem na vestě doháním, co se dá (divili byste se, jak 
je nemožné sedět u počítače a mít přitom nohu nahoře. Zkuste si to!) – no, snad to číslo dosta-
nete ještě letos… 

Omlouvám se všem autorům, kterým upravuji texty. Důvody jsou pouze dva: mluvnice a 
věcnost. To první je možná diskutabilní, ale všichni jsme pod vlivem denního tisku (a poslední 
dobou, ó hrůzo, i mnoha knih), kde se běžně zaměňuje tipování a typování (s měkkým »i« se 
předpokládá výsledek, s tvrdým »y« se píše na psacím stroji, nikoli obráceně, jak se úspěšně 
snaží zavádět naši rychlokvašení novinářští nedoukové), čárky se sázejí tam, kde se zrovna 
editor nadechl… To druhé nastává v případech, že nás něco rozčílí. Na vztek máme právo – 
ale přenesen do písemného projevu často způsobuje, že celá argumentace se jaksi zamlží – a 
hlavně: ten, na koho se zlobíme a komu to dáváme „sežrat horké“, se může cítit osobně dotčen 
a z naší argumentace vnímá pouze sdělení, že ho považujeme za vola – a na tom se dialog 
staví velmi obtížně. 

A také se omlouvám těm autorům, jejichž příspěvky jsem neotiskl. Stává se, že dostanu 
skvělý příspěvek z e-mailové 
schránky, ale bohužel jsme jej otiskli 
již před dvěma lety. Vy si to pama-
tovat nemusíte, ale já bych měl. Také 
se stávám, že dostanu příspěvek, 
který těžko mohu převzít, aniž bych 
o tom korespondoval s původním 
zdrojem (třeba je z Respektu nebo 
z IDnes apod.). Na taková jednání 
mi mnoho času nezbývá – můžete-li, 
připište rovnou, že jste volali autoro-
vi a on souhlasí s přetištěním. 

A také se omlouvám všem, kte-
rých se výše uvedené řádky netýka-
jí. Ne že bych si myslel, že vy ostatní 
nemáte přispívat – naopak, máte. 
Ale už to je tak na tom světě, že ně-
která sdělení se týkají jen někoho 
(třeba poznámka v žákovské kníž-
ce), některá všech (třeba úžasná Boží 
sdělení, že nás miluje).  

Přeji vám oči otevřené pro tu úžasnou spoustu maličkostí, které se nám denně přiházejí, 
které nemohou být nahodilé a které jsme si sami nezařídili – to jsou totiž ty dárky, jimiž nám 
Bůh říká: „Miluji tě!“ 

VKor 
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BŮH JE UBOHÝ  
 

Doufám, že jste se někde na své cestě odvážili někomu říct: „Miluji tě.“ Míváme z toho 
strach, protože si nejsme jisti, zda to bude přijato, nebo odmítnuto. Když řekneme „miluji tě“  
a neslyšíme odezvu, je to, jako by nám spadly kalhoty a my jsme byli vystaveni pohledu  
druhých. 

Používám tento šokující obraz, neboť přesně vystihuje nahotu Boha na kříži. Bůh světu 
řekl: „Miluji tě.“ Bůh vzal na sebe veliké riziko, že bude vypadat jako hlupák, a my to neopěto-
vali. Bůh tu visí nahý a zranitelný – před svými nepřáteli, kteří nechtějí věřit v Boží lásku.  

Zdá se, že osudem Boha je být ubohý, vydaný a nepřijatý, selhat. Jako křesťané máme po-
díl na věčném osudu Boha: nemít úspěch, být ubohý a často vypadat pošetile a bezbranně. 
Jakmile řekneš „miluji tě“, stojíš tu jako pošetilec vystavený na milost i nemilost, dokud ten 
druhý neřekne „i já tě miluji“. Takový je osud Boha. 

Richard Rohr. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
 

TATÍNKOVO DESATERO 
 

1. První povinností otce vůči dětem je milovat jejich matku.  
Rodina je systémem, který je udržován láskou. Láskou skutečnou a účinnou, nikoli pouze 

předpokládanou. Problémy rodinného života nelze bez lásky dlouhodobé snášet. Nemůžeme 
být „rodiči z povinnosti“. Výchova je vždy „záležitostí celé rodiny“. Hluboké souznění a in-
timní jednota jak mezi manžely, tak mezi dětmi je zdrojem potěšení a růstu, protože dává jisto-
tu. Tatínek může maminku chránit tím, že ji zastoupí, umožní ji odpočívat a dopřeje jí čas  
pro sebe samu. 

 

2. Otec musí být především přítomen.  
Tato přítomnost musí říkat: „Vy jste prvním zájmem mého života.“ Podle statistik otcové 

netráví autenticky výchovným způsobem denně ani pět minut času se svými dětmi. Výzkumy 
napovídají, že existuje přímá souvislost mezi nepřítomností otce a špatnými výsledky ve škole, 
nízkým inteligenčním kvocientem, delikvencí a agresivitou. Nejedná se o otázku času, nýbrž  
o otázku efektivní komunikace. Být přítomen, to pro tatínka znamená hovořit se svými dětmi, 
probírat s nimi práci a problémy, co nejvíce je zatáhnout do svého života. Tatínek se rovněž 
musí naučit vnímat všechny velké i drobné signály, které děti neustále vysílají. 

 

3. Otec je vzorem, ať chce či nechce.  
Postava otce má v dnešní době nesmírný význam pro podporu a vedení dítěte. Především 

jako příklad chování, jako podnět k volbě určitého způsobu jednání podle správných pravidel; 
krátce řečeno, otec je vzorem čestnosti, spolehlivosti a shovívavosti. I když to děti neprojevují 
či dokonce popírají, velice pozorně sledují co, jak a proč otec dělá. Postava otce má velký vliv 
na vývoj toho, co nazýváme „svědomím“. 

 

4. Otec dává jistotu. 
Tatínek je ochránce. Všichni v rodině to od něj očekávají. Tatínek ochraňuje i tím, že určuje 

pravidla a meze prostoru i času, že někdy řekne i „ne“. To je ten nejlepší způsob, jak říci  
„na tobě mi záleží“. 
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5. Otec povzbuzuje a vlévá sílu. 
Tatínek svou lásku projevuje úctou, nasloucháním a přijetím. Skutečnou něhu projevuje 

ten, kdo říká: „Ať se stane cokoli, jsem tu pro tebe!“ Díky tomu se v dětech rodí životně důleži-
tý postoj – sebedůvěra. Tatínek je neustále připraven dětem pomáhat a vyrovnávat jejich slabé 
stránky. 

 

6. Otec vzpomíná a vypráví.  
Otcovství je ostrovem, který přijímá „denní ztroskotance“. Znamená to učinit z některého 

momentu dne – například večeře – místo setkání celé rodiny, kde se může hezky povídat. 
Dobrý tatínek dokáže vytvořit kouzlo vzpomínek prostřednictvím drobných laskavých rituá-
lů. V minulosti byl otec nositelem „hodnot“ a chtěl-li je předat dětem, stačilo je nařídit. Dnes je 
potřeba je ukázat, v čemž nám však moderní život brání. Jak je možné dětem něco ukázat, 
když není čas ani hovořit s nimi, být s nimi v klidu, vyměňovat si názory, plány, myšlenky, 
vyjevovat sny, radosti i zklamání? 

 

7. Otec děti učí řešit problémy. 
Otec je nejlepším pasem do světa „venku“. Otec silně ovlivňuje schopnost zvládat realitu, 

samostatný postoj vůči světu, v němž žijeme. Tím přispívá k vnitřnímu uspořádání osobnosti 
dítěte. Tatínek je tím, kdo jim poskytuje mapu pro jejich život. 

 

8. Otec odpouští.  
Tatínkovo odpuštění je tou největší, nejočekávanější a nejvíce pociťovanou skutečností ze 

strany dítěte. Mladý člověk ve vězení pro mladistvé se svěřuje: „Můj otec byl ke mně vždy 
chladný a nechápavý. Když jsem byl malý, měl mě velmi rád; jednoho dne jsem však udělal 
chybu a od té doby již nikdy neměl odvahu se ke mně přiblížit a políbit mě tak jako dřív. Jeho 
láska ke mně zmizela; bylo mi asi třináct let… Odepřel mi svou lásku právě tehdy, když jsem ji 
nejvíce potřeboval. Neměl jsem nikoho, komu bych se mohl svěřit se svými bolestmi. Že jsem 
skončil tak nízko, je i jeho vina. Kdybych byl na jeho místě, choval bych se úplně jinak. Neo-
pustil bych svého syna v tom nejchoulostivějším období jeho života. Za pomoci skutečného 
otcovského pochopení bych jej povzbuzoval, ať se vrátí na správnou cestu. Toto všechno mi 
scházelo.“ 

 

9. Otec je vždy otcem, i když žije daleko.  
Každé dítě má právo mít „svého“ tátu. Pokud otec dítě zanedbává, zapomíná na ně nebo 

opustí, způsobí mu zranění, které se již nikdy nezahojí. 
 

10. Otec je obrazem Boha. 
Být otcem je velikým povoláním, nikoli pouze osobní volbou. Všechny psychologické vý-

zkumy říkají, že si děti vytvářejí obraz Boha podle svého otce. Ježíš nás naučil modlitbu Otče 
náš. Pokud se spolu s dětmi modlí maminka, je to krásné, ale skoro normální. Pokud se s dět-
mi modlí tatínek, zanechá v nich nesmazatelnou stopu. 

 

Napsal Bruno Ferrero. Přeložil P. Ladislav Heryán SDB. 
Převzato z časopisu Salesiánská rodina – pro Zpravodaj zaslal František Jakubec 

 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2005 9 

UTOPENCI U JAKUBCŮ 
 

Milá paní Šílová! 
  

Jsem pravidelný čtenář skvělého Zpravodaje, ale jsem chlap – nekuchař, tak rubriku 
„Recept na měsíc...“ pravidelně přeskakuji. Až nyní mě zaujali Vaši utopenci. Manželka je 

kdysi párkrát udělala a všichni doma byli rádi. Proč bych jed-
nou domácí smečku nepohostil já? Tak jsem tuhle v podvečer, 
kdy nebyla paní domu doma, skočil do Globusu a nakoupil 
potřebný tovar. Odhadoval jsem množství špekáčků 
„přiměřeně“ do jedné velké sklenice… A doma jsem loupal, 
olupoval, nakrajoval, krájel (cibulí se nemělo šetřit, tak jsem 
nešetřil…) a pak kořenil, vkládal, zasypával, zaléval… Ale 
ouha, to mé přiměřené množství špekáčků a nešetření cibulí 
nakonec vydalo na sklenice dvě. Když se paní domu vrátila, 
trochu se mračila, co že toho dělám tolik a ani mě nepochválila 
za poměr vody a octa (1:1), vždyť to nebude k jídlu… Tak jsem 
znejistěl, sklenice dal na balkon a šel na kutě. Druhý den večer 
jsem to nevydržel a raději ochutnal… Bylo to dobré, ba velmi 
dobré… „Tati, co to jíš? Já si dám taky…“ Tak jsme ochutnali 

všichni, i paní domu, a už se nemračila… Po 48 hodinách jsem načal už sklenici druhou, tak se 
obávám, že „vařit“ přesně podle receptu nakonec nebudu, protože tam nám předepisujete 
nechat utopence uležet alespoň pět dnů… (Naštěstí se přiznáváte, že lze požívat i dříve. Jsme 
toho svědky…) 

František Jakubec 
 

SEXUALITA  
 

Všichni jsme sexuální bytosti. Sexualita jednoduše znamená přitaho-
vání protějšků, polaritu protějšků, touhu po úplnosti, doplnění – po 
celistvosti. Jsou úrovně intimní touhy, která prostupuje všemi živými 
bytostmi a všemi lidmi: zjevení touhy po Bohu a potřeby druhého. Kdy-
koli vidíte něco, co nejste a co si přejete být a přijmout do sebe a odevzdat se tomu tak, abyste 
byli celiství, je to hledání Boha. To není špatné ani ostudné.  

Naše sexuální touha není morální zkouškou od Boha. To Bůh nás učí, že sami v sobě 
nejsme celí, že musíme být ve vztahu. Proto nás Bůh všemi možnými prostředky z naší uza-
vřenosti vytahuje. Bez sexuality bychom žili soukromé sterilní životy a svět by byl chladný.  

 

Richard Rohr. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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HESLA TÝDNE 
 
∗ Nemusíte na mne křičet, stačí, když mi to řeknete desetkrát. 
∗ Země je placatá, děti nosí čáp a Windows 98 jsou nejstabilnější operační systém. 
∗ 2 x 2 = 5 …při extrémně velkých hodnotách dvou. 
∗ Práce šlechtí člověka. Kéž by ho raději uživila! 
∗ Dobrý skutek musí být potrestán. 
∗ Po světě chodí tolik lumpů, že se člověk málem bojí podívat do zrcadla. 
∗ Nikdy nedopusť, aby ti smysl pro morálku zabránil udělat správnou věc. 
∗ Hodné holky se dostanou do nebe – špatné kamkoli. 

spadlo sazeči kdysi pod stůl a při úklidu se našlo… 
 

Obrázky objevil František Jakubec v knize vtipů Václava Hradeckého Manželský dvoutakt.  
Kniha právě vychází v nakladatelství Vyšehrad. Prý je tam toho ještě hodně – pozn. sazeče. 

 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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Tentokráte máme něco jedlého, pěkného, jednoduchého a též osvědče-
ného a z dostupných surovin.  

 

MUCHOMŮRKY Z VAJÍČEK 
Budete potřebovat vejce, listy hlávkového salátu (či něco zeleného), 

rajčata, měkký sýr (Lučina, Apetito), hřebíček, trošku mleté papriky (sladké), červenou papri-
ku, popřípadě ředkvičky. Množství – dle počtu výtvarníků (popř. strávníků). 

Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a trochu seřízneme, aby se dala postavit (připravíme si 
takto nožičky budoucích houbiček), rajčata též skrojíme a vydlabeme dužinu (připravíme si 
takto červené kloboučky budoucích muchomůrek), listy salátu rozdělíme na jednotlivé talířky 
(představují zelenou mechovou peřinku).  

Seříznutá vejce „posadíme“ na zelený salát, na vejce nasadíme kloboučky z rajčat. Do vejce 
(nožičky) zapíchneme 2 hřebíčky jako očička, z papriky či ředkvičky odkrojíme tenký proužek, 
který bude představovat pusinku, pomocí měkkého sýru ozdobíme tečkami kloboučky 
(vytvoříme tak opravdové muchomůrky) a dle zájmu můžeme houbičkám červenou mletou 
paprikou (namočíme si prst) dohotovit tvářičky. Šikovnější tvůrci mohou ze ředkviček vykrá-
jet kytičky a ozdobit s nimi svůj talířek. 

Je to roztomilé výtvarné dílko a současně způsob, jak některým jedincům „propašovat“ na 
talíř trochu vitamínků v podobě zeleniny. 

Mirka Šílová 
 

 

Dnes Vám předkládám, jak název napovídá, časově nenároč-
ný recept vhodný pro případ neplánovaně přišedší návštěvy. 

 

FOFR KOLÁČ 
 

Potřebné ingredience: 20 lžic polohrubé mouky, 10 lžic cukru, 10 lžic tuku, 10 lžic mléka,  
3 vejce, 1 prášek do pečiva, vanilkový cukr, mouka na vysypání a omastek na vymazání ple-
chu, ovoce dle chuti (nejlepší jsou asi meruňky) a žmolenka na posypání.  

Postup: Zcela jednoduchý  
− smíchat dohromady cukr a vejce, mouku a kypřící prášek, vlahý tuk, mléko, vanilkový 

cukr,  
− vzniklé těsto vlít na předem vymazaný a vysypaný plech, 
− meruňky či jiné ovoce upravit nadrobno, poklást na těsto a posypat žmolenkou, 
− upéci dorůžova a pak již hodovat. 
Dobrou chuť! 
 

Podpis chybí. Podle některých indicií bych z autorství podezíral Mirku Šílovou,  
ale vsadit bych si na to netroufl. Přizná se dobrovolně? – pozn. sazeče 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

RECEPT NA LISTOPAD 
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O UBOHOSTI 
Richard Rohr ve své úvaze o povaze Boží lásky (viz Z rodinného kruhu) 

hovoří o ubohosti. Použít tento termín v souvislosti s Bohem a s jeho láskou zní 
velmi odvážně. Co to ale ve skutečnosti znamená, když se řekne, že je někdo ubohý? 

Cizí jazyky nám zde moc nepomohou – snad pod vlivem latiny používají výrazy odvozené od 
politování (miserable) nebo pláče (afflictus), jen španělština si vzpomněla i na Lazara (pochybuji ale, 
že by myslela na bratra Marty a Marie, spíše to bude ten ubožák z podobenství o bohatci a Lazaro-
vi). Jen slovanské jazyky (za všechny např. ruština nebo slovenština) mají v kořenu slova „ubohý“ 
skryté slovo Bůh. Když jsem si to poprvé uvědomil (není to zas tak dávno), až mne zamrazilo.  
Ubohý – to jako bychom říkali „jsoucí u Boha“. 

Ale pak máme i slova jako „nebožák“ (tady už s námi slovenština krok nedrží, „neborák“ je 
velmi zajímavě znějící slovo, ale „bůh“ se v něm nevyskytuje) – a přídavné jméno „nebohý“ – jako 
kdybychom najednou viděli někoho, koho se i Bůh zřekl, na koho Bůh zapomněl. A kromě toho 
používáme i výraz „bohatý“... 

Se slovem „nebohý“ si asi neporadíme. Ale „ubohý“ a „bohatý“ spolu souvisejí velmi hluboce. 
To, co je spojuje, je právě obraz Boha. Boha, který má vše a v plnosti, a Boha, který je plný lásky. 

Bohatý člověk je ten, jenž nám (alespoň vzdáleně) připomíná Boha, neboť má vše, co chce a 
potřebuje (nebo po čem touží, pokud se to ovšem dá koupit). A ubohý? – to je ten, jenž nemá nic, je 
zcela odkázaný na Boha, jeho naděje je u Boha. A Bůh je ten, kdo je opravdu bohatý – má skutečně 
vše a v plnosti, není nic, co by chtěl a neměl... 

Opravdu nic? 
Bůh se sám umenšil a ochudil. Tím, že stvořil člověka a dal mu svobodnou vůli. Jistě chtěl člo-

věka stvořit (a taky anděly a taky je stvořil a taky jim dal svobodnou vůli) – a chce, aby ho člověk 
miloval. 

Ten první krok dělá Bůh – miluje, tvoří, očekává... Ten druhý krok je na nás (a byl i  
na andělech). 

Jak to dopadlo u andělů, se dohadujeme („…třetinu hvězd srazil na zem…“ – kdo? jistě ne Bůh; 
kam? – jistě ne do Boží blízkosti...). Ale jak to dopadá u nás, lidí? Jak nakládáme s jediným bohat-
stvím, které Bůh nemá (ne že by nemohl, ale proto, že vynucená láska prostě není láskou)? 

Jsme-li ubozí, právem říkáme, že jsme odkázáni na Boha, jsme u Boha. Je-li tím ubohým Bůh?  
U koho je Bůh? 

Je to asi to největší tajemství – trpící Bůh, odkázaný na svůj vlastní výtvor. Bůh, odkázaný  
na lásku člověka… – až z toho jde mráz po zádech. Bůh, pro něhož má láska člověka hodnotu a 
cenu smrti na kříži. Protože láska, aby byla plností lásky, potřebuje dva. Láska totiž není žádným 
vznešeným, ducha povznášejícím, blaženým pocitem, láska je vztah. 

A tak bohatý je ten, kdo miluje a je milován (a málo na tom mění výše konta v bance, počet aut 
v garáži či briliantových náhrdelníků v toaletním stolku). A ubohý je ten, kdo přichází se srdcem  
na dlani, připraven na rozdávání. Protože u Boha vždy najde toho druhého. Najde ale toho druhého 
Bůh v nás? 

Vladimír Koronthály 

SLOVNÍČEK... 
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POZVÁNÍ DO NAŠÍ MALÉ PRAŽSKÉ KNIŽNÍ PŮJČOVNY 
 

Dny se pomaličku začínají krátit a bývá dříve a dříve tma. Zatímco 
v létě časový údaj 17.00 hod. v nás vyvolává představu aktivního odpoled-
ne, prožitého pokud možno venku (v přírodě, na hřišti, na zahradě atd.), 
v zimě je tomu naopak. Rychle se šeří a my pospícháme domů do teplíčka. 
V létě ve stejnou dobu pozdravíme: „Dobré odpoledne! Dobrý den!“ 
V zimě však říkáme: „Dobrý večer!“ A při loučení třeba i „Dobrou noc!“, 
ačkoli do faktického spánku máme ještě hodně, hodně daleko. Nezbývá 
než řešit otázku formulovanou slovy klasika: „Co s načatým večerem?“ Což takhle uvařit si 
hrneček bylinkového čaje a vzít na pomoc v boji proti nudě osvědčený recept – knížku? Nenapa-
dá Vás nic vhodného? Již jste doma všechno přečetli? Nemáte chuť na nic z domácích zdrojů, 
protože to je samá „těžká literatura“ a tu by Vám Vaše skotačící a energií překypující ratolesti 
netolerovaly ani 5 minut? Nevadí! Můžete využít nabídky naší malé pražské knižní půjčovny. 
Knižní fond v současné době čítá celkem 127 titulů především z produkce nakladatelství Portál 
(hry, výchova, psychotesty), ale naleznete zde i několik knížeček vydaných v ediční řadě Myš-
lenky moudrých o … (nakladatelství Nové město) a např. knihy „Radikální milost“ či „Všechno 
má své místo“ od v současné době velmi populárního Richarda Rohra (nakladatelství Vyšehrad).  

Půjčovna čili knihovnička je umístěna 
v kanceláři sekretariátu a je dostupná v úředních 
hodinách, po domluvě i jindy. Standardní výpůjční 
doba činí 3 měsíce. K dispozici je seznam všech 
knih. Výpůjčka se stvrzuje podpisem. 

Přijďte, knihovnička je tu pro Vás! 
 

NEZVĚSTNÉ KNIHY  
ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ V PŮJČOVNĚ STÁLE  
POKRAČUJE 

 

Vážení a milí,  
v říjnovém čísle Zpravodaje jsem Vás informovala o inventuře v naší příruční půjčovně. 

Uvedla jsem tehdy sice jen 4 knižní tituly, ale ve skutečnosti fyzicky chybělo celkem 15 knih. 
Proč tento fakt oznamuji až nyní? Důvod je prostý: u 11 výtisků bylo ve výpůjčním protokolu 
uvedeno jméno. Pravda, některá výpůjčka byla sice již trochu dřívějšího data, ale spoléhala 
jsem na uvedená jména. Dotyčné jsem samozřejmě oslovila. Výsledkem mé aktivity je konsta-
tování, že v současné chvíli mezi nedohledané výtisky patří: 

Ge, Vaňková: S dětmi Prahou bez nudy 
Scheedyová-Kurcinková: Problémové dítě v rodině a ve škole 
Schutz: Vlídná povzbuzení na každý den 
Fanning: Cesta Vikingů 
Brožek: Kriminální případy pro začátečníky  
 

Prosím všechny, kdož budou číst tyto řádky, aby se doma poctivě podívali do svých knihov-
niček, zda se k nim náhodou nějakým záhadným způsobem naše knížka nepřestěhovala. Pokud 
ano, ať se mi laskavě ozvou do sekretariátu, abych mohla vyhlášené celostátní pátrání ukončit. 
Děkuji. 

Mirka Šílová  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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VAŠE HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY  
ANEB JAK SE KROTÍ VZTEKLÁ ŽÍŽALA  
ČILI NAŠE NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS 
 
 Příroda venku dotváří svůj podzimní obraz, kdy 
barevné listí kontrastuje s modrým nebem ve zlaté slu-
neční záři a nám nezbývá než tiše žasnout, kolik že to 
těch barev v té boží paletě je. Letos máme opravdu 
nádherný podzim, prostě, jak se říká, jako malovaný. 
Není se tedy co divit, že děti jsou víc venku a doma se 

jen mihnou, natož aby tam něco podnikaly. Ovšem nic netrvá věčně, sluníčko jednoho dne 
zakryjí dešťové mraky (už se stalo - pozn. sazeče) a budou tu plískanice se studeným větrem, 
který nás vyžene z venku domů do tepla – k televizi, k počítači, k… – třeba zrovna přijde vhod 
naše literární a výtvarná soutěž, o níž jsem předběžně informovala v minulém Zpravodaji.  

 

Dnes Vám předkládáme jména členů poroty, která bude hodnotit výtvory dětských umělců. 
Jsou to paní Jana Klepková, Eva Jelínková, Marcela Doležalová a Marie Těthalová.  

Další podrobnosti byly stanoveny na výboru: 
Kategorie  – předškolní, mladší školní, starší školní 
Formát  – libovolný, díla nepřekládat 
Uzávěrka  – 5.12., každý účastník dostane vánoční ozdobu 
Ceny  – hlavní cena rodinná vstupenka do ZOO 
 - knihy (nejen o zvířatech), sada výtvarných potřeb 
Tak hodně tvůrčího elánu. Budeme se těšit! 
 
 

VÝBOR ŽR 
 

Dne 17. října 2005 se konal další výbor. Sešli jsme se v náhradním termínu o týden později, 
neboť na původně plánovaný pondělní termín 10. října se prakticky všichni oslovení z různých 
závažných důvodů omluvili. 

 

Na programu bylo jednak stanovení termínů dalších výborů (viz termínovník), dále P. Ryan-
tová informovala o podání projektů na MPSV (podala letos celkem 4, další projekt podala Han-
ka Pištorová na Manželská setkání), dále jsme projednávali situaci ohledně zimního tábora a 
rovněž byla upřesněna soutěž pro děti (viz výše). 

Velice důležitým bodem bylo schválení pravidel pro placení členských příspěvků. Podle 
stanov je členství v ŽR podmíněno placením členských příspěvků. Vzhledem k neuspokojivému 
stavu, kdy někteří ignorují opakované výzvy k zaplacení a necítí potřebu omluvy či alespoň 
potvrzení svého zájmu setrvat v Živé rodině, byl výborem schválen následující postup: 

  

1. V únorovém Zpravodaji je složenka a informace o placení (termín placení do 31.3.). 
2. Těm, co nezaplatili, vložit do červnového Zpravodaje upomínku (termín do 30.10.). 
3. Těm, co nezaplatí, poslat dopis (termín 31.11.), při nezaplacení od ledna vyřadit. 
 

Prosíme, věnujte pozornost tomuto oznámení, protože usnesení výboru je zavazující  
a schválený postup bude striktně dodržován. Děkujeme. 

M. Šílová 
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PŘEDSTAVUJÍ SE 
RODINA ŠUSTROVÝCH 

 

Paní Jiřina Šustrová vystudovala střední zdravotnickou 
školu v Ústí nad Labem, její manžel střední zemědělsko-
technickou školu v Roudnici nad Labem. Po maturitě na-
stoupila jako zdravotní sestra na lůžkovou část chirurgického oddělení v Praze-Střešovicích, 
avšak již za půl roku se vrací zpět do Roudnice, kde nastupuje do místní nemocnice též na 
chirurgii. Poměrně brzy následovala svatba a po dvou letech manželství se jí narodil syn Pavel. 

Po mateřské dovolené volila paní Jiřina návrat do sociálních služeb, a to do profese okrsko-
vé sestry pečovatelské služby. Dá se říci, že toto rozhodnutí bylo jejím osudovým mezníkem a 
předurčilo další životní dráhu. Až do roku 1989 pečuje o nemohoucí seniory v Roudnici nad 
Labem a okolí a na vlastní kůži poznává všechny strasti zakonzervovaných praktik v sociálních 
službách. 

Dalším zvratem v jejím životě byl listopad 1989. Po změně politického systému v roce 1990 
jí bylo nabídnuto místo pracovnice odboru zdravotnictví a sociálních služeb, kde posléze dal-
ších deset let dělala vedoucí. Byla to léta, na která ráda vzpomíná, a po vzniku samostatných 
Sociálních služeb města Roudnice nad Labem došlo – její zásluhou – k rozsáhlým změnám v péči 
o seniory a zdravotně postižené lidi. 

V roce 2000 paní Jiřina ze sektoru veřejných služeb odešla. I přes všechnu snahu se jí totiž 
nepodařilo prosadit mnohé z toho, co měla v oblasti sociálních služeb v plánu a příčinou tohoto 
stavu byly (a jsou) špatně nastavené zákony o sociální sféře, které v podstatě spousty aktivních 
pracovníků v této oblasti nutí být pouze vykonavateli litery zákona. A to rozhodně být nechtěla. 
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Najednou vyvstala otázka: co dál. Po deseti letech totiž přišla doba jakéhosi ohlédnutí se  
i za svým osobním životem. Jelikož pociťovali doma (i přes maximální osobní angažovanost) 
samotu, začala přemýšlet o adopci a pěstounské péči. Manželé se shodli, že když už chtějí 
děcko, tak určitě ne jedno. Tyto úvahy o velké rodině plus vrácení objektu v restituci a inten-
zivní zkušenost s problematikou neziskového sektoru vyústily v založení občanského sdružení 
„Můj domov.“ 

První děti manželé Šustrovi do péče natrvalo přijali začátkem června 2001, byla to souroze-
necká skupina tří dětí ve věku pět, šest a půl a sedm a půl roku. Po období sžívání se a jakési 
osobní vnitřní přípravy na pěstounství k Renatě, Petře a Vláďovi přibyl v říjnu 2003 čtyřletý 
Lukáš, který do rodiny Šustrových přišel vlastně z kojeneckého ústavu.  

Díky maximálnímu úsilí a bezvýhradné lásce pěstounů děti začaly ztrácet špatné návyky. 
Renata přešla  
ze zvláštní školy 
do základní a 
vypracovala se 
mezi nejlepší 
žáky. Hraje na 
kytaru, flétnu a 
nastoupila i do 
souboru mažore-
tek. Vladimír je 
hyperakt ivn í , 
proto potřebuje 
důsledné vedení 
a pomoc, což 
vyžaduje spous-
tu času. Lukáš 
se velice dobře 
adaptoval a 
zapomněl na 
ústavní pobyt, 
má však vývojo-
vé zpoždění a 
trpí těžkou po-
ruchou řeči, 
proto s ním Šustrovi pravidelně dojíždí do nemocnice v Praze na Homolce. Byl též integrován 
do mateřské školy. V roce 2004 se rodina Šustrových rozrostla o další 2 děti – sourozence Jiřin-
ku a Tomáška. 

Šustrovi jsou členy Živé rodiny a každoročně se účastní tábora na Pavlátově louce. O tomto 
pobytu tvrdí, že je jim „ušit na míru“. Jsou vděční, že mohou se svými dětmi takto trávit 
prázdniny. Paní Šustrová, ač je velice vytížena pracovně (práce pro sdružení Můj domov) i ma-
teřsky (pěstounská role), našla časovou skulinku (nevíme, jak to dělá, asi je kouzelnice – pozn. 
redakce) a nabídla se, že ve Zpravodaji povede poradnu zaměřenou na sociálně-právní oblast 
(za což jsme jí vděční zase my, neboť problémy spadající do tohoto okruhu jsou přímo ze živo-
ta a platí „dobrá rada nad zlato“). V říjnovém čísle na str. 28 jste si mohli přečíst první příspě-
vek a paní Šustrová je připravená zodpovídat Vaše dotazy, tak se nebojte zeptat. 

Život se 6 nedospělými dětmi (Pavel je již plnoletý) není jednoduchý, ale Šustrovi jsou 
odvážní a optimističtí a hlavně mají kolem sebe tým dobrých lidí. Prý přesně platí to, co závě-
rem napsal v knize o pěstounské péči prof. Matějček: „Nebojte se, nejste na to sami.“ 

Více na www.domovbechlin.cz 
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ADVENTNĚ-LYŽAŘSKÝ POBYT RODIN 
LAST MINUTE – POSLEDNÍ ŠANCE PŘIHLÁSIT SE A JET 

  

 

Připomínám poslední možnost přihlásit se k účasti na Zimním táboře 
pro celé rodiny, který navazuje na oblíbené letní tábory na Pavlátově 
louce.  

Pro úplnost si dovoluji zopakovat rozhodující údaje. 
Lokalita: Tábor pořádáme v krásném objektu (Dům Setkání rodin) 

na krásném místě (ve východní části Krkonoš asi 3,5 km severovýchodně od Horního Maršova). 
Termín: Akce proběhne ve dnech 10. – 17. prosince 2005. 
Cena: Pobyt s polopenzí pro dospělé stojí 2350,- Kč, pro děti od 10 do 15 let 2250,- Kč,  

pro děti od 3 do 9 let 2000,- Kč a děti do 3 let mají pobyt zdarma. 
Úhrada: Záloha ve výši 2000,- Kč za rodinu je splatná do 15. listopadu 2005, doplatek plné 

ceny je nutné uhradit do 1. prosince 2005. (Prosíme, respektujte tento fakt.) 
Informace: Podrobnosti o objektu naleznete na www.setkani.org, dotazy ohledně pobytu 

Vám zodpoví Vojta Novák (� 602 302 237), přihlášky získáte v sekretariátu Živé rodiny  
(� 224 872 421). 

Neváhejte! Přihlašte se! Těšíme se na Vás! 

Za sekretariát Mirka Šílová 
 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

a 

TERMÍNOVNÍK 2005/2006 
 

 
 

*) malování na hedvábí v odpoledním termínu se bude konat pouze v případě, že se včas přihlásí 
alespoň 8 zájemců (podrobnější informace jsou uvedeny v rubrice Akce Živé rodiny – Malování na 
hedvábí).  

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

14.11.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

3.12.2005 9.00 - 12.00 Malování na hedvábí - již obsazeno! sekretariát � 224 872 421 

10. - 17.12.2005 zimní tábor pro rodiny Albeřice 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 

čtvrtek 12.30 – 13.30 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 257 313 819 

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

3.12.2005 14.00 - 18.00 Malování na hedvábí - s podmínkou*) sekretariát � 224 872 421 

16.1.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

19.12.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 
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MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
 

Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se uskuteční v sobotu 3. prosince 
v prostorách klubu Mluvme spolu v paláci YMCA. Bohužel ale nemohu, do uzávěrky zpravodaje 
je původně plánovaný dopolední termín již plně obsazen.  

Pokud by se ale sešlo minimálně osm zájemců o malování na hedvábí na odpoledne mezi 
14. – 18. hodinou, uskuteční se malování na hedvábí i odpoledne.  

Můžete vyzkoušet klasické malování na rámu s konturou nebo voskem a malování tzv. par-
ními barvami na hedvábí (tato technika je podobná batice, hedvábí při ní vyvazujeme) – lze 
doplnit potisky nebo domalováním detailů konturou. 

Cena: šátek 55 x 55 cm – 150 Kč, polštářek 40 x 40 cm, zapínání na zip – 150 Kč, šátek 74 x 
74 cm – 200 Kč, šátek 90 x 90 cm – 250 Kč, šátek 110 x 110 cm – 300 Kč, hedvábné tílko se 
špagetovými ramínky velikosti S nebo M 
(vhodné pouze pro malování parními barvami) 
– 350 Kč.  

Dále budu vybírat příspěvek 20 Kč za  
dospělého a 10 Kč za dítě na úhradu pronájmu 
prostor. 

S sebou potřebujete: vhodné pracovní 
oblečení, staré noviny na pokrytí pracovní 
plochy.  

Případné zájemce prosím, aby se přihlásili 
na � 224 872 421 (sekretariát) a zanechali na 
sebe kontakt. V případě, že se sejde oněch 
osm zájemců, budou kontaktováni a malování 
na hedvábí se uskuteční i odpoledne. 
V případě menšího zájmu budu muset případ-
né zájemce odkázat na další termín. 

Podrobnější informaci vám ráda podám na � 776 888 479 (nejlépe odpoledne) nebo pro-
střednictvím e-mailu marietethalova@seznam.cz. 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová 
 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – NABÍDKA PRO MIMOPRAŽSKÉ ZÁJEMCE 
 

Nabízím vám uspořádání hedvábně-malovacího kurzíku i u vás. Pokud se domluvíte ve va-
šem mateřském centru, klubu nebo jinde, ráda za vámi přijedu. 

Je potřeba zajistit odpovídající prostory – cca 8 stolů dospělé výšky (kvůli rozložení rámů; 
pokud jsou k dispozici pouze nízké dětské stoly, není možné malovat na rámech – tedy otrlejší 
lidé s lepšími zády, než mám já, to zvládnou, ale je to velmi nepohodlné), umyvadlo, vařič a 
mikrovlnka (v případě, že byste je neměli k dispozici, tak dovezu svoje – budu ale ráda, když to 
nebude nutné), varná konvice (pro lidi jako já, co „jedou“ na kofeinový pohon) a toalety. Po-
kud bych měla dojet dále než cca 50 km od Prahy, uvítám možnost noclehu.  

Nezbytně nutné je zajištění dostatečného počtu zúčastněných – osm na dopoledne a osm 
na odpoledne. Nemohu přijet jindy než v sobotu. 

Nabízím možnost vyzkoušení různých technik malování. Pokud by bylo více zájemců o malo-
vání na rámu, je lepší omezit přítomnost malých dětí na kurzu – již několikrát pobíhající dítko 
nedopatřením strhlo rám na zem a několikahodinová práce byla zničená. 

Pokud byste měli zájem uspořádat malování na hedvábí i u vás, zavolejte mi (nejlépe odpo-
ledne) na � 776 888 479 nebo napište na marietethalova@seznam.cz.  
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3. PLES MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
 

YMCA – Živá rodina vás zve na 3. ples Manželských setkání, který se bude konat v sobotu 
14. ledna 2006 od 19.30 do 02.00 v sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce v Praze, 
Hradčanské náměstí 16 (vchod jako do Národní galerie). Hudba, tanec, program, občerstvení, 
překvapení bude. Vstupenky v ceně 150 Kč na osobu zakoupíte v sekretariátu YMCA-Živá rodina 
u H. Pištorové, � 224 872 421, 606 74 50 48, nebo u Greců, Praha 6, � 233 338 836, mimo-
pražští je dostanou poštou po uhrazení ceny na účet č. 193655897/0300. Jako variabilní symbol 
použijte prvních šest čísel rodného čísla muže. Prosíme o avízo platby telefonicky nebo  
na e-mail hana.pistorova@familia.cz 

Pozor, neváhejte! Kapacita sálu je 150 osob! 

H. Pištorová 
 

 

KURZ VÝCHOVY K ODPOVĚDNÉMU RODIČOVSTVÍ 
 

Centrum naděje a pomoci Brno a Vysokoškolské katolické hnutí 
Praha pořádají kurz výchovy k odpovědnému rodičovství se zaměřením na metodu přiroze-
ného plánování rodičovství (PPR).  

Na kurzu budou probírána témata odpovědné rodičovství, srovnání antikoncepce a PPR, 
neplodnost – příčiny a léčba, těhotenství, kojení, přechod, základní pravidla pro používání PPR 
s důrazem na symptotermální metodu, užití PPR v běžném životě i v mimořádných situacích – 
nemoc, práce na směny, kojení, klimakterium, vysazení hormonální antikoncepce a též pomoc 
PPR při léčbě příčin neplodnosti. 

Kurz se skládá ze 3 na sebe navazujících víkendových setkání: vždy pátek 17.00 – 20.00 hod 
a sobota 9.00 – 16.30 hod., která proběhnou v těchto termínech: 11. – 12. listopadu, 25. – 26. 
listopadu a 9. – 10. prosince 2005. 

Kurz pod vedením MUDr. Ludmily Lázničkové (CENAP Brno) se bude konat v sakristii kostela 
Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 2, Praha 1. 

Účastnické poplatky za celý kurz: 1300,- Kč pro jednotlivce, 2300,- Kč pro páry, 1000,- Kč 
pro studenty.  

Přihlášky a informace: Karin Jajtnerová, � 774 504 445, e-mail: jajtnerova@nuov.cz 
 

ADVENTNÍ KONCERT  
ČERNOŠSKÝCH SPIRITUÁLŮ 

 

 

YMCA OPEN Vás srdečně zve  
na Adventní koncert černošských 
spirituálů, které zazní v podání vokál-
ní skupiny GESHEM (hebrejsky to 
znamená déšť) v komořanském zá-
mečku Hydrometeorologického ústa-
vu v Praze 4 – Komořanech, ulice  
Na Šabatce, v úterý 6. prosince  
v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. 

 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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RODINNÉ AMATÉRSKÉ VIDEO 
 
1. 10. 2005 proběhl v Praze již 8. ročník soutěže „Rodinné ama-

térské video“ Českého klubu kinoamatérů. Vyhrál ho MUDr. František 
Dedek s filmem: „Její tři rodiny“. V diskusi při hodnocení filmu zazně-
lo od poroty, že ty rodiny mají velmi silný náboj. Pan Dedek na to 
odpověděl, že jsou to rodiny křesťanské. 

Přátelé, mnozí máte kamery a ledacos filmujete. Proč to nezkusit také prezentovat? Pojď-
te zkusit do dalšího ročníku něco připravit. Soutěž je zaměřena na videofilmy s rodinnou téma-
tikou, které ukazují kladné či záporné jevy tak, jak se projevují v našich dnešních rodinách,  
a které hledají vnitřní i vnější příčiny „rodinných konfliktů“. Délka snímku je doporučena  
do 15 minut. 

Jsou dvě soutěžní kategorie: 
1. čistě rodinný film - je takový film, kde vystupuje přinejmenším 
jeden z členů rodiny - je jedno, kdo to je - a je snímán dalším čle-
nem stejné rodiny tak, aby vznikl záznam o tom, co se v rodině ode-
hrálo. Nemělo by se jednat o nic jiného než o dokument. To zname-
ná, že je zaznamenáno to, co se skutečně stalo. Nesmí se jednat  
o fikci či výmysl, případně inscenaci. 
2. film o rodině - je v zásadě dokument (nepatří sem filmy hrané, 
animované ani tzv. abstraktní, bez děje), který o členu jakékoliv 
rodiny natočí někdo, kdo do rodiny nepatří. V této kategorii je povo-
lena inscenace, tzn. znovuvytvoření děje (nikoliv hraný film) pomocí 
čistě filmových prostředků. 

Cílem soutěže je ukázat, jak se v našich rodinách opravdu žije mezi rodiči, rodiči a dětmi, 
sourozenci, prarodiči atd. Je zde celá řada vnějších vlivů, které působí na život rodiny, škola, 
nebezpečí narkotik, hracích automatů, kamarádi atd. Zajímavé může být i vyprávění o životě 
některého člena rodiny s použitím archivních fotografií, filmů, zvukových záznamů, písemností 
atd. Nemělo by se zapomenout ani na uličnictví dětí. A chybět by neměla ani láska, určitě 
nejdůležitější činitel v rodinném životě. 

Tematika velmi široká a prakticky neomezená. Příběhy veselé, vážné, poučné, ale vždy  
s určitým morálním a mravním vyzněním. Jak vyplývá z předchozích řádků, soutěžní snímky by 
měly jít hlouběji do problémů a nesklouznout jen do povrchního záznamu událostí. Cílem sou-
těže je tedy zaměřit se dramaturgicky na současnou problematiku rodinného života. Říká se, že 
dnešní rodina je v určité krizi. Zda je to nebo není pravda, mohou naznačit i vaše soutěžní 
snímky. 

Autoři by se měli nad problémy života rodiny vážně zamýšlet a své názory a zkušenosti 
zakomponovat do svých děl. I když může být vyznění některých snímků rozporuplné, je cílem 
této akce, aby se nejen autor, ale i divák zamysleli. Možná, že některé snímky pomohou řešit 
divákům i jejich problémy. A to je hlavním cílem této soutěže. 

Za sebe vám mohu nabídnout určitý (i když jen amatérský) poradenský servis (asi bychom 
k podobnému postoji dokázali přesvědčit i pana Dedka, který je již v důchodu). Pokud máte 
nové digitální kamery a ještě si moc nevíte rady se střihem, i v tom vám mohu pomoci. Napiš-
te, kolik máte filmařských zkušeností, jakou máte představu, a můžeme si o tom povídat:  
vachuler@seznam.cz 

P.S.: Na soutěži mě zaujal vysoký věkový průměr tvůrců. Vždyť s dnešními kamerami  
a posléze počítači umí dnešní -náctiletí zacházet často (možná spíše většinou) mnohem bystřeji 
než my! 

S použitím materiálů Českého klubu kinoamatérů Robert Vachule, Praha 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní osmidílná společná příprava začala 11. října. Následující termíny příprav, na kte-

ré se můžou zájemci hlásit, jsou 17. 1. – 7. 3. 2006 a 11. 4. – 30. 5. 2006. 
O dalších formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými subjek-

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

 

SEZNÁMENÍ S BIBLÍ 
Centrum pro rodinu otvírá nový program pro snoubence, kteří mají zájem seznámit se  

s biblí a naučit se základům práce s ní. Tři setkání směřují k elementárním uvedení do biblické 
modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík O.Carm. Večery jsou určeny pro ty, kteří hodlají 
vstoupit do manželství v katolické církvi a svou přípravu na manželství berou také jako příleži-
tost seznámit se s biblí jako základní knihou víry křesťanů. 

Setkání proběhnou vždy v pondělí 23. ledna, 30. ledna a 6. února 2006 od 19.30 do 21 ho-
din v prostorách Centra pro rodinu, Thákurova 3, Praha 6. Kapacita programu je omezená, 
zájemci se přihlašují předem telefonicky či mailem v Centru. 

 

TECHNIKY, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ EFEKTIVNĚ PRACOVAT 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském společně s týmem dobrovolných spolupra-

covníků Vás zvou ve čtvrtek 17. listopadu od 9.00 do 17.00 na pracovní setkání nad programy 
příprav pro snoubence. Setkání je určeno pro ty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat se snou-
benci či mladými manžely. 

Pražské Centrum pro rodinu zaštiťuje již více než deset let formaci a odborný růst manže-
lů, kteří se věnují přípravám na manželství v pražské arcidiecézi. Rádi se však podělí o naše 
zkušenosti i s dalšími zájemci. 

Setkání proběhne v Praze 4, Starochodovská 89. Zájemci, hlaste se předem v Centru. 
 

MLADÍ MANŽELÉ 
Druhým rokem pokračujeme v setkávání „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. Igná-
ce v Praze 2, Ječná 2, duchovní program povede P. Josef Čunek SJ. Mladí manželé se předem 
přihlašují telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. 

 

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 Dr. 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  

5. listopadu od 14 do 17 hodin opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích 
(metro B Hůrka). Na programu bude tentokrát výroba vánočních přání, s kterou maminkám a 
starším dětem poradí sestra Janina Saková FMA, a příprava na prosincovou „Mikulášskou“. 
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Pokud nemáte možnost přijít bez dětí, oznamte nám to prosím minimálně týden předem, 
abychom jim mohli zajistit hlídání během programu maminek. 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
se uskuteční v sobotu 3. prosince od 9 do 15 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha 

– Nové Butovice (metro B – Hůrka). Obnovu povede Mons. Karel Herbst. Součástí programu bude 
i příležitost ke svátosti smíření a závěrečná mše svatá. Počítáme s dobrovolným příspěvkem 
účastníků na sál a polední občerstvení. 

Přihlašujte se nejpozději do 20. listopadu v Centru pro rodinu. 

 

 

NA BRNĚNSKÉ FAKULTĚ SE OTEVÍRÁ DĚTSKÝ KOUTEK, HLÍDÁNÍ ZAJISTÍ  
DOBROVOLNÍCI 

 

Zavést děti do dětského koutku a jít na přednášku, ať už poslouchat, nebo přednášet stu-
dentům: to bude od tohoto semestru možné na brněnské Fakultě sociálních studií. Po přestě-
hování fakulty do nových prostor, kde byla pro účely dětského koutku vyčleněna jedna míst-
nost, se tak začíná realizovat několik let připravovaný nápad. Dětský koutek navíc pro tento 
týden vyhlašuje sbírku hraček.  

Dětský koutek zahajuje zkušební provoz 31. října letošního roku a „naostro“ bude fungovat 
od 7. listopadu. Koutek je určen zejména rodičům z řad studujících a zaměstnaných na fakul-
tě, ale v rámci možností vyjdou iniciátoři projektu vstříc i dětem studujících z jiných fakult 
univerzity či jiných blízkých škol. Hlídání budou zajišťovat především dobrovolnice a dobrovol-
níci zdarma. Už tak nebude nutné složitě shánět často drahé hlídání mimo školu a rodiče ani 
nemusí své děti nechat nudit se v přednáškových sálech.  

„Zjistili jsme, že mnoha rodičům, ať už z řad zaměstnaných či studujících, by se ve škole 
hodila místnost, kde by s dětmi mohli pobýt nebo by je zde mohli ponechat, zatímco si budou 
vyřizovat nějaké studijní záležitosti, zajdou na konzultace nebo na internet,“ říká Iva Šmídová, 
vedoucí nového studijního oboru »Genderová studia«. Právě ona přišla už v roce 2001 s nápa-
dem dětský koutek na fakultě zřídit.  

Koutek nemá a ani nemůže suplovat školku. Děti budou hlídat dobrovolníci a dobrovolnice – 
celý systém je tak založen na solidaritě mezi členy akademické obce. Zároveň se očekává, že 
rodič využívající služeb dětského koutku bude zároveň ochoten pomoci s hlídáním ostatním 
rodičům. „Chceme zde pouze vytvořit příjemné místo pro děti a je jedno, jestli si jejich hlídá-
ní zajistí rodiče sami nebo jestli o ně bude pečovat naše dobrovolnice nebo dobrovolník,“ vy-
světluje Iva Šmídová.  

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  

INZERCE 

Student gymnázia nabízí doučování angličtiny do 8. třídy ZŠ. V Praze. � 728 455 008. 

Z DOMOVA 
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Rodiče i ti, kdo budou děti hlídat, mají k dispozici propracovaný systém rezervací – někteří 
z dobrovolných hlídačů například nabízejí pravidelné hlídání každý týden, jiní zase vypomůžou 
nepravidelně. Iniciátoři projektu zároveň upozorňují, že dětský koutek na akademické půdě 
není ničím převratným – podobná zařízení jsou v provozu na mnoha univerzitách po celém svě-
tě, například na univerzitách v Cambridgi, Bristolu či na Tillburg University.  

 

Jana Sobotková. Převzato z http://.zpravodajstvi.ecn.cz (zpravodajské stránky Econnetu. 
Econnet je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového 
sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň 

věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká – pozn. sazeče) a redakčně zkráceno. 
 

CO CÍTÍ NENAROZENÉ DÍTĚ V DĚLOZE 
INTERVIEW S DR. CARLEM BELLIENIM 

 

Dr. Bellieni z oddělení novorozenecké intenzivní péče na univerzitní poliklinice Santa Maria 
Le Scotte v Sieně hovořil se Zenitem o svém výzkumu života před narozením, jehož výsledky 
publikoval v knize „L‘Alba dell‘Io“ (ed. Società Editrice Fiorentina) 

 

Zenit: Až do 80tých let dvacátého století se mělo za to, že děloha je pro plod něco jako 
pevná schránka. Co se od té doby změnilo? 

Bellieni: Velmi mnoho. Dnes víme, že plod je více smysly obdařené bytí, jehož smysly se 
aktivují podle předem daného scénáře: nejdřív se projevuje hmat, potom citlivost na chemické 
složení, rovnovážné cítění, sluch a nakonec zrak. Časný rozvoj smyslů v děloze má dvojí funkci: 
jednak formuje centrální nervový systém tím, že poskytuje podněty, které jsou v interakci 
s růstem skupin neuronů a řídí ho fyziologickou cestou, jednak uvádí nenarozené dítě do okol-
ního světa – je to jakýsi druh učení se v děloze. 

 

Zenit: Je pravda, že smysly se aktivují dlouho před porodem? 
Bellieni: Již v osmém týdnu po početí jsou k dispozici hmatové senzory, nejprve kolem úst, 

ale během několika málo měsíců se rozšíří po celém těle. Ale až kolem 22. – 24. týdne jsou 
vytvořena jejich spojení s mozkovou kůrou. Plod odpovídá na podněty, jichž se mu dostává skrz 
dělohu. 

 

Zenit: Řekněte nám o schopnostech plodu chutnat a slyšet. 
Bellieni: Asi v 25. týdnu těhotenství se objevuje u plodu sluch. V děloze je hlas matky mno-

hem silnější než jakýkoli jiný hlas – i než otcův – a plod si na tento hlas zvyká. Řada pokusů 
prokázala, že novorozenec je schopen rozlišit hlas matky od všech ostatních hlasů, stejně jako 
rozezná matčinu vůni. To slouží k rozpoznání mateřského mléka, které má obdobnou chuť a 
vůni jako plodová voda, do níž se devět měsíců nořily rty a jazyk novorozence. 

 

Zenit: Má plod paměť? 
Bellieni: V r. 2001 byl publikován výzkum, který ukázal, že v době odstavení dítě dává 

přednost chutím, které v jisté době okoušelo v děloze, ačkoli v době kojení se s nimi nesetka-
lo. To znamená, že plod má paměť. Nedávno jsme zkoumali, co se děje dětem baletek, které 
během těhotenství nepřestaly tančit: tyto děti musely být kolébány mnohem energičtěji než 
ostatní, aby usnuly. Ostatně, co jiného je ukolébávání dítěte k spánku, ne-li rekonstruování 
onoho poklidného prostředí, které mělo v děloze: rytmické pohyby, matčina vůně, neurčitý, 
ale blízký a broukavý, tma – ale přítomnost stěn a ohraničení, které dítě nenalézá, je-li ulože-
no přímo do postýlky? 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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Zenit: Zkoumali jste i jiné příklady paměti plodu? 
Bellieni: Ano, například krátkodobou pa-

měť, kde jsme prokázali, že plod si zvyká na 
vnější podněty stejně jako novorozenec. Půso-
bili jsme na plod zvučnými podněty přes stěny 
dělohy a echograficky jsme sledovali, jak plod 
neklidně reaguje mrkáním očí, a pak jak si na 
hluk zvyká. 

 

Zenit: Je pravdou, že plod má sny? 
Bellieni: Studiem předčasně narozených 

dětí jsme získali řadu dat o jejich spánku 
v děloze. V r. 2000 profesor Rivkees 
z univerzity v Yale prokázal střídání rytmu dne 
a noci od poloviny těhotenství. Dnes víme, že 
od 28. týdne těhotenství lze rozlišovat fáze 
spánku. Od 30. týdne je přítomen aktivní spá-
nek, odpovídající REM fázi spánku dospělých, 
v níž se nejvíce zdají sny. Je tedy možné říci, 
že plod má v děloze vše, co potřebuje pro sny: 
příslušné mozkové bioproudy a přítomnost pod-
nětů, které mohou sloužit jako podklad obsahu 
snů. 

Spánek v děloze je také velmi důležitý, 
protože během něho se vytváří nejvíce nervo-
vých buněk a přednostně se produkují některé 
hormony. 

 

Zenit: Cítí plod bolest? 
Bellieni: Vypadá to nepravděpodobně, ale bolest u plodu a novorozence byla konstatována 

teprve na konci 80tých let. Nicméně je jisté, že nedonošené děti narozené ve 23. – 24. týdnu 
cítí bolest. A hormonální změny následující po bolestivých podnětech byly prokázány u plodů 
ve 20. týdnu, resp. nepatrně později. 

Nedávno jsme zkoušeli u velmi malých předčasně narozených dětí metodu léčby bolesti 
založenou na nefarmakologických technikách odvrácení pozornosti. Ukázalo se, že jsme měli 
pravdu. Předčasně narozené děti cítí bolest, pláčou, ale jsou schopny interakce s blízkou oso-
bou, nechají se utěšit či rozptýlit natolik, že přestanou cítit bolest! Na internetu je ke stažení 
videozáznam pláče plodu, pořízený třemi americkými učenci (http://fn.bmjjournals.com/cgi/
content/full/adc.2004.062257/DC1). 

 

Zenit: Jak tráví den nenarozené dítě? 
Bellieni: Plod má svět vjemů, ale i aktivit. Odpovídá svým způsobem na vnější podněty. 

Poleká se, slyší-li hluk; jeho reakce připomíná drmolení. A připravuje se na život na otevřeném 
prostranství: trvale vykonává dýchací pohyby, ačkoliv je ponořeno v plodové vodě, a byly za-
znamenány pokusy vydávat zvuky pomocí hlasivek. Dělá obličeje, jako kdyby se smálo nebo 
plakalo. Jeho pohyby odpovídají chvílím klidu nebo pohybu matky, a také množství cukru, kte-
rý matka sní. 

 

Zenit: Co byste řekl na závěr? 
Bellieni: Že plod je novým členem rodiny a společníkem matky ještě dřív, než se narodí. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 
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MILÍ REDAKTOŘI A ŠÉFSAZEČOVÉ! 
 

1. Chceme poděkovat za uveřejnění věcného a promyšleného článku P. M. Váchy v zářijo-
vém čísle o plánování rodičovství. Jsme především rádi, že někdo vzal vážně morální hledisko, 
které se ptá po důvodech »proč jednám tak, jak jednám« a z něj pak vychází ve zkoumání 
použitých metod »jak svá rozhodnutí uplatním«. I podle našeho poznání je motiv použití ať té 
nebo oné metody antikoncepce týž, způsob by neměl ani jednoho partnera stresovat nebo sni-
žovat. Pro někoho je neúměrnou zátěží ta, pro jiného druhá metoda; po letech praxe musíme 
konstatovat, že propagovaná metoda PPR je skutečně případem, kdy říkáme »ano«, ale děláme 
vše pro to, aby »ne«, a zároveň – protože naše schopnosti jsou nedokonalé – to je obohacené 
„adrenalinovým“ prvkem nejistoty. Rovněž vnímáme negativně sebejistou rétoriku propagátorů 
PPR (jediná správná, protože „přirozená“ a v souladu s církevním učením a tím i Boží vůlí…) a 
rovněž i její komplikovanost v běžném provozu („metoda je vysoce spolehlivá – ovšem po vy-
loučení chyb uživatelů -?“).  

 

2. Proto jsme s politováním četli obě reakce z diskusního stolu v říjnovém čísle.  
V prvním článku panu Nonamovi skutečně uniká, že P. M. Vácha nebrojí proti slovu 

„přirozený“, ale proti jeho výlučnému používání v souvislosti s pouze jediným prostředkem a 
proti směšování „nepřirozené“ = neetické. Argumentaci P. Váchy z hlediska morálního pak 
považuji za zásadní a nezpochybnitelnou, protože klade naprosto relevantní problém – otázku 
nejprve po důvodech a pak po tom, zda mé jednání nepoškozuje, nesnižuje Boha a jeho obraz 
ve mně, v druhém, v tom, který by se mohl zrodit…  

Jak lze souhlasit, učení katolické církve se vyvíjí – před 80 lety by Vás za pohřeb žehem 
vyobcovali z církve, před 50 lety jste u zkoušek musel odpovědět, že pět knih Mojžíšových na-
psal sám jistý Mojžíš, před jen pár desítkami let bylo oficiálně prohlášeno, že funkce manžel-
ského spojení je dvojí… Škoda, že si toto příliš neuvědomuje Vítek Cigánek a je zbytečně smut-
ný. V rozporu se sebou samým není Bůh; církev jako společenství chybujících lidí je ve věcech 
víry a mravů konec konců strážkyní pravdy, ale jak výroky, tak i jednání lidí jsou občas ve vzá-
jemném rozporu. Jsem si toho vědom a vystoupit nehodlám. Já jsem zase smutný z toho Vítko-
va psaní, kdy M. V. obviňuje z „podpásovek“, přičemž se jich sám dopouští několikrát: 

Proč V. C. dovozuje, že manželé, kteří se po léta snažili aplikovat PPR, by se měli cítit 
nedůstojně a hloupě? Článek P. Váchy přece nijak nezpochybňuje výklad papežského moralisty, 
P. Häringa, k encyklice Humanæ Vitæ – totiž že ti, kteří poznají její požadavky jako správné, 
jsou ve svědomí povinni se jím řídit. Ovšem jsou i ti, kteří mají vážné pochybnosti nebo vidí 
její nároky jako velmi obtížně splnitelné, a ti jsou povinni se dále informovat a řídit svým svě-
domím. P. Vácha uvádí logicky koncízní důvody pro tento druhý postoj, možná emociálně zbar-
vený setkáním s těmi zraněnými, na které naložili břemeno ti, kdo se ho sami ani prstem nedo-
tknou. 

Proč z citace uznávaného etologa dovozuje V. C., že Vácha má materialistické pojetí člově-
ka, když účelem citace je pouze ilustrovat změněné podmínky naší civilizace a zvýšený tlak na 
morálku manželů v sexuální oblasti?  

Účelové překroucení kritiky „mnohých teologů sexuální morálky“ na obecný výrok o diskusi 
na toto téma pak má čtenáře přesvědčit o „pokleslých způsobech“ Marka Váchy?? 

Přirozený způsob života tedy nevylučuje bydlení v paneláku, požívání grilovaného masa, 
dopravu tramvají, čtení novin či encyklik pomocí brýlí, ale v sexuální oblasti je jakýkoliv pro-
středek vyloučený? S výjimkou teploměru? To se dostáváme k otázce, proč církev setrvává na 
svých postojích celá staletí. Nesetrvává; jak u sv. Augustina nebo v řeholi sv. Bernarda (jen 

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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příklad dvou západních Otců) najdeme věci dnes doslovně nepoužitelné a neakceptovatelné. 
Přesto své církvi věříme, že v dobovém kontextu měla a má důvody, které budou snad později 
jasnější. Chce-li se kdo vzdát kritického promýšlení příčin a souvislostí a nehodlá rovnat nalo-
mené třtiny, je to jeho volba. Proto ještě ten druhý nemusí být pokleslý, pohoršující, troufalý, 
konzumní…  

 

V úctě 

Jan Chrástecký 
 

 

JAK PŘIROZENÉ JE „PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ“ 
 

Když jsem v zářijovém Zpravodaji našla článek P. Marka Váchy, velmi mě potěšil, dodal 
útěchu a povzbuzení. Konečně tu někdo (a dokonce kněz!) mluví o věcech, které trápí mnoho 
manželských párů, hluboce lidsky a s pochopením problému… Dala jsem článek přečíst řadě 
přátel (katolíků) a všichni s ním souhlasili a byli za něj vděční. O to víc mě v následujícím Zpra-
vodaji šokovaly otištěné reakce, tak negativní. Snad je to tím, že většinou lidé, kteří 
s pisatelem souhlasí, nic nenapíší, a ozvou se jen ti, jimž se něco nelíbí. Proto považuji za 
nutné také napsat a P. Váchovi poděkovat. 

Už 25 let se pohybujeme ve společenstvích manželů, nejen v naší farnosti, ale i jinde 
(exercicie, přednášky), takže jsme o metodách PPR hovořili s mnoha a mnoha páry. Metoda 
PPR je dobře vypracována, popsána a vyzkoušena a sama o sobě je skvělá a spolehlivá. Bohužel 
je dlouhodobě použitelná pouze pro naprosto ideální manžele, kteří jsou oba na stejné duchov-
ní a morální výši, mají podobné potřeby, ve všem spolu souhlasí a souznějí, mají vše v životě 
stále pod kontrolou, jsou zdraví, vyrovnaní a trvale v pohodě. 

Neselhává metoda, selhávají lidé. Tento způsob antikoncepce totiž předpokládá, že spolu 
manželé po určité (kratší či delší) období prostě nebudou „spát“. A tady je právě ten největší 
problém – v „přirozenosti“ takového způsobu manželského života. Jedni manželé, kteří se 
v dobré víře po mnoho let snažili dostát požadavkům církve, to vyjadřují slovy: „Když jsme 
chtěli, tak jsme nemohli, a když jsme mohli, tak už jsme zase nechtěli.“ Výsledkem tohoto 
milování podle kalendáře bylo jejich vzájemné odcizení a rozpad vztahu. 

Mohla bych uvést desítky příkladů ze života manželů ze svého okolí, kde právě 
„přirozenost“ PPR poněkud skřípe. Všechny uvedené příběhy jsou pravdivé a skutečně se staly. 

 

PŘÍBĚH Č. 1: 
Manželé slaví výročí svatby. Podaří se jim zajistit hlídání svých pěti dětí, jdou na večeři do 

restaurace, prožijí krásný večer při svíčkách, vínku a tiché hudbě, hezky si popovídají, cítí, jak 
se stále milují, cestou domů se líbají jako zamilovaní blázni, je jim krásně, velmi touží po sply-
nutí těl i duší… Když se posléze octnou doma v ložnici a manžel začne ženu nedočkavě svlékat, 
ona mu sdělí, že dnes „to“ ale nejde, neboť má plodné dny a víc jak pět dětí není schopna 
momentálně zvládnout. „Ideální manžel“ v pojetí pana Cigánka v takové situaci asi řekne: „to 
je v pohodě, miláčku, dám si studenou sprchu a pomodlím se místo toho růženec / půjdu si 
číst / … (doplňte dle vlastního výběru)“. Druhý den takový muž koupí ženě kytku a je k ní ještě 
hodnější a pozornější…  

Normální chlap se naštve, vzteká se a celý následující týden bude protivný. Nezřídka po-
dobné večery končí pláčem, výčitkami, odcházením do jiné místnosti a celkovou frustrací a 
neláskou. Je toto skutečně přirozené a Bohem chtěné? Pokud k tomu připočteme, že má žena 
za sebou pět rizikových těhotenství, kdy je nutné odříci se nekompromisně v zájmu života ne-
narozeného dítěte skutečně všeho erotického sbližování (+ 5x šestinedělí atd.), moc hezkých 
zážitků v oblasti sexu takoví manželé neprožili… 
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PŘÍBĚH Č. 2: 
Manželé ve věku kolem třicítky, mají tři děti brzy po sobě, žena je nemocná (chudokrevná, 

velmi vyčerpaná), proto další dítě momentálně nechtějí. Manžel v rámci zaměstnání je nucen 
pracovat na druhém konci republiky, domů se dostane jednou za 14 dnů. Manželé mají moc 
hezký vztah, těší se vždy na sebe a samozřejmě při takovém odloučení po sobě touží i fyzicky. 
Bohužel muž přijíždí vždy o víkendu, kdy žena buď menstruuje nebo má plodné období. Po půl 
roce této nucené abstinence nevydrželi a jednou trochu riskovali nejistý den na začátku cyklu. 
Bylo z toho další, přirozeně neplánované, dítě. Po jeho narození se žena zdravotně úplně sesy-
pala. 

 

PŘÍBĚH Č. 3: 
Rodina se šesti dětmi bydlí v bytě 2+1, finančně pod hranicí bídy, manžel je částečně inva-

lidní. Jsou přesvědčeni, že další dítě již nemohou mít, že by to bylo nad jejich síly a možnosti, 
že by to bylo nezodpovědné. Žena trpí gynekologickými potížemi, takže není schopna mezi 
výtoky poznat ten správný hlen, o teplotách nemluvě. I při snaze používat PPR mají 4 děti 
z šesti neplánovaně. Podezírat tyto manžele, že „sobecky odmítají dar 7. dítěte a odpírají 
jeden druhému celostní odevzdání“, je směšné. Přesto slyšeli z úst nemilosrdného kněze, na 
něhož se tito ještě poměrně mladí manželé obrátili: „Tak spolu prostě nebudete spát, budete 
žít jako bratr a sestra.“ Manžel mu namítl: „Vám se to řekne, celý život jste v posteli sám, 
nevíte, jaké to je, když vedle vás dýchá milovaná bytost.“ Na to mu bylo řečeno, ať tedy spí 
každý jinde. Nevím, jestli odluka od (stolu a) lože je zrovna správné pojetí katolického manžel-
ství… 

 

PŘÍBĚH Č. 4: 
Manželé se brali v době, kdy jemu bylo 42 a jí 39 let. Se značným úsilím se jim ještě po-

vedlo v tomto věku přivést na svět 2 děti. Nyní přednášejí o PPR, jaká je to senzační metoda, 
jak jim krásně vychází a jak jsou s ní spokojeni. Bodejť ne, když po čtyřicítce výrazně klesá 
křivka plodnosti i potřeba sexu jako takového! Manželé kolem třicítky, mající již pět dětí a 
před sebou 15 let biologicky plodného života, se při této přednášce neubránili smíchu… Je zde 
markantní příklad, jak není možné brát na všechny stejný metr, jak každý manželský pár má 
specifické podmínky. To, co pro jedny neznamená žádnou újmu, může pro jiné být nepřekona-
telným křížem. Naprosto každý pár je originální a musí se posuzovat individuálně. 

 

PŘÍBĚH Č. 5: 
Manželé A: Brali se po vysoké škole – v té době také uvěřili v Boha a stali se aktivními kato-

líky. Oba pracují v prosperující zahraniční firmě, oba pocházejí z dobře situovaných rodin a 
jsou jedináčci, bydlí s rodiči manželky v krásné dvougenerační vile se zahradou a bazénem. 
Mají jedno dítě, o jehož početí se delší dobu snažili, druhého potomka plánují za 6 let, až pů-
jde starší do školy, mezitím se chtějí podívat do Řecka, Svaté země a na Kanárské ostrovy. 
Jsou však otevření pro dar života, kdyby druhé dítě přišlo dříve, samozřejmě by je bez problé-
mů přijali. Používají výhradně metodu PPR, která jim naprosto vyhovuje – manželka je zdravá, 
atraktivní žena s pravidelným cyklem, dodržuje správnou životosprávu, dostatek spánku, na 
péči o sebe (kadeřník, kosmetika, fit centrum, měření teplot, zapisování křivek) má čas, neboť 
babičky se přetahují o to, která bude hlídat jediného vnoučka. Z téhož důvodu mohou manželé 
žít bohatým kulturním a společenským životem, po návratu z koncertů, divadel, večeří apod. 
mají klid k intimním chvílím, občasná abstinence jim nečiní žádné potíže (jsou spíše intelektu-
álního zaměření) – ostatně dostatek sexu si užili na střední a vysoké škole, kdy ještě nebyli 
věřící. Pokud někdy přece jen riskují nějaký den na začátku nebo konci plodných dnů, „nic“ se 
nestane, neboť manželovo sperma (testováno při snaze o početí prvního potomka) obsahuje 
méně životaschopných spermií. 
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Manželé B: Brali se mladí, brzy po maturitě, oba pocházejí z katolických rodin, on ze čtyř, 
ona z pěti dětí. Do svatby zachovávali předmanželskou čistotu, měsíc po svatbě počali 1. dítě – 
těhotenství bylo mimořádně těžké a rizikové, takže se ještě ani „nerozkoukali v ložnici“ a už 
měli jakýkoliv manželský styk od lékařů přísně zakázaný. Nyní po sedmi letech manželství mají 
4 děti, žijí v panelákovém bytě 2+1 na hranici životního minima, neboť žena je stále doma a 
muž pracuje jako učitel. Metoda PPR jim pravidelně selhává, žena – uštvaná, nevyspalá, stále 
kojící, se zdravotními problémy – má nepravidelný cyklus a nemá ani čas na nějaké měření a 
zapisování. Na děti a domácnost je sama, muž se snaží ještě po večerech přivydělávat, praro-
diče bydlí daleko a mají kupu dalších vnoučat. Protože rodina žije v malém bytě, nejsou man-
želé prakticky nikdy v ložnici sami. Přesto se milují a touží po sobě, občas se jim podaří 
„ukrást“ nějakou předem nevypočitatelnou intimní chvilku, která má většinou za následek, že 
jich je za 9 měsíců zase o jednoho víc – jsou mladí, romantičtí a velmi plodní. Na manželský 
život však nechtějí rezignovat, a tak v poslední době už vzdali snahu „o svatost“ a pokud se 
stane, že si část dětí přece jen odveze babička a oni se octnou v ložnici konečně sami, nejsou-
li si absolutně jisti neplodným obdobím, neriskují, ale při milování použijí (jak říkají) „krabičku 
poslední záchrany“. 

Zatímco manželé A žijí předpisově podle učení církve a mohou být pro ostatní příkladem, 
„hříšní“ manželé B porušují pravidla, nauku církve přestupují, což potom musejí kajícně řešit 
ve zpovědnici… 

 

Má pravdu pan Cigánek, že „k lidské přirozenosti nutně nepatří každodenní sex“ a že je 
třeba ovládat pudy. Ve velké rodině je příležitostí k obětem a ovládání pudů dost i bez dalších 
„břemen“, nakládaných navrch těmi, jichž se to netýká. To, že o PPR zde psali zatím muži, mě 
vyprovokovalo, abych se ozvala jako žena. Nevyspalé a utahané matky s ovládáním pudů roz-
hodně problém nemají. Při představě, že bude několik měsíců denně zvracet, že nechá doma 
malé děti a bude muset jít ležet do nemocnice s rizikovým těhotenstvím, že bude zase (i 15x 
za noc) vstávat k plačícímu dítěti (samotný porod je proti tomu procházka růžovým sadem), … 
přejde ženu velmi rychle veškerá chuť na erotické hrátky a ráda se jich vzdá. O hrůze, prožíva-
né s pláčem v bezesných nocích při opoždění menstruace, jsem v tomto smyslu slyšela od mno-
ha kamarádek, vlastní zkušenosti nevyjímaje. Manžel obvykle v takové situaci blaženě od-
dychuje na vedlejší posteli. On zvracet, rodit a kojit nebude. 

Žena si také dovede představit i jiné podoby vyjádření lásky: povídání, sdílení, rozmanité 
pozornosti, dárky, vděk a uznání, pomoc v domácnosti, u muže je však „jazykem lásky“ právě 
často sex a pak je to „buď všechno nebo nic“. I odborná psychologická literatura píše o tom, 
že s některým mužem se musí žena „vyspat“, aby vůbec začal komunikovat. Na PPR musí být 
dva. Oba musí mít stejný postoj a stejnou vůli. Praxe bývá úplně jiná. A co mají dělat manžel-
ky nevěřících mužů, když tato metoda předpokládá shodu obou manželů ve věcech morálky a 
učení církve? Jestliže kondom brání „plnému odevzdání se v lásce“ částečně, pak nucená 
(často jen z jedné strany) abstinence brání láskyplnému odevzdání úplně!  

Srovnávání učení církve v otázkách antikoncepce s krádeží, pane Cigánku, přece jen trochu 
kulhá. V desateru je „nepokradeš“ a „nesesmilníš“. Smilstvo je pohlavní styk před manželstvím 
a mimo manželství, spaní s vlastní ženou ve svátostném spojení není smilnění! 

Pak je ještě „nezabiješ“. Nedotknutelnost již počatého života je (dle nejen mého názoru) 
skutečná dělící čára mezi dovoleným a nepřípustným. Tuto hranici překročit samozřejmě ne-
lze. Podobný názor má i mnoho kněží a duchovních autorit, jen se to bojí říci veřejně jako  
P. Vácha. Děkuji mu za jeho odvahu a milosrdenství. 

Na jednu věc snad přece jen ve svém článku zapomněl: vyslovit obdiv a uznání těm  
ideálním, již téměř svatým manželům, kteří PPR praktikují a zvládají a žijí spolu „jako dvě 
holubičky“. My obyčejní, slabí a hříšní smrtelníci z masa a kostí se před nimi hluboce a s úctou 
skláníme. 

Marie Landová 
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RÁDIO PROGLAS 
 

V pracovních dnech v době od 12. 9. do těchto dnů vysílá křesťanské rádio Proglas 
v pořadu Čtení na pokračování životopis Dona Boska od Teresia Bosca… (do 7. listopadu, po 
tomto termínu se bude číst ze vzpomínek břevnovského opata Anastáze Opaska – pozn. sazeče) 

Díky tomu, že při práci sedím u PC a mohu si na Internetu naladit jakékoli rádio (ale pozor, 
někteří zaměstnavatelé to nelibě nesou, protože to blokuje linky a významně zpomaluje internet pro 
ostatní, takže: nejprve si nenápadně zjistěte, zda má u Vás v práci internetové připojení potřebnou kapa-
citu – pozn. sazeče), mohu poslouchat i rádio Proglas, které jinak v práci ani doma nenaladím 
(Praha). Dříve jsem poslouchal jiné rádio, také moc zajímavé a poučné a každou hodinu jsem 
očekával zprávy z domova i ze světa… Mimo jiné jsem věděl o jakékoli větší katastrofě a neho-
dě, kde umírali lidé… Začalo mi to připomínat – podle mě – senzacechtivou Novu, tak jsem 
začal stále častěji přelaďovat na Proglas, až jsem mu začal být 100% věrný. Nevím sice o každé 
katastrofě a nehodě, která se kde právě stane, ale Proglas mě inspiruje k jiným hodnotám, mo-
hu se se společenstvím posluchačů za všechny ty nešťastníky pomodlit… Lidé přirozeně i náh-
le umírali, umírají a umírat stále budou, v modlitbách za umírající nemusíme vůbec ustávat. 
Když neumírají stovky při leteckém neštěstí a tisíce při zemětřeseních, umírají pro nás nepřed-
stavitelné zástupy lidí na hlad, podvýživu, nemoci, násilí… na nezájem okolí… 

Takže zkuste také občas naladit Proglas (a někdy vás od mikrofonu pozdraví má neteř 
Kateřina – Kubík). Vyplatí se to. A kdyby vám bylo líto, že jste čtení o Donu Boskovi propásli, 
nevěšte hlavu!!! Na www.Proglas.cz – záložky Pořady / archiv pořadů / Don Bosco si můžete 
všechny díly poslechnout nebo stáhnout. A najdete tam i jiné zaznamenané a zajímavé pořa-
dy… 

Pěkný poslech a radost v srdci přeje František Jakubec starší (i když už delší dobu menší) 
Převzato ze Zpravodaje ACS – zaslal František Jakubec  

 

 
 

Tomáš Kolář 
nar. 9. října 2005 (3,20 kg, 49 cm – 3. dítě) 
 

Blahopřejeme... 

 

DOPORUČUJEME 

NOVÉ MIMINKO 
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JSOU MÍSTA NA SVĚTĚ... 
 

Jsou místa na světě, kde chodí lidé na hřbitovy, staví svíčky na vlhké obruby náhrobních kamenů 
a tiše a v klidu přemítají o těch, koho znali a již nepotkávají. Jsou jiná místa, kde lidé již ani nestačí 
pohřbívat své mrtvé, choulí se zimou mezi ruinami vlastních domů a bezmocně čekají na pomoc od 
humanitárních organizací. A pak jsou ještě jiná místa, kde lidé – snad zoufalí, snad vzteklí, vedeni 
kdovíjakým amokem zapalují auta svých sousedů, školy, do nichž chodí jejich děti, a házejí zápalné 
lahve na ty, kdo by měli chránit jejich bezpečnost. 

Jsou také místa, kde tlustí, spokojeně se nudící lidé tráví čas přemýšlením, co by tak ještě snědli, 
vypili, vykouřili, kam by se tak podívali – a jiná místa, kde hubení ustrašení lidé hledají, kde by našli 
vůbec něco k jídlu nebo alespoň k pití, aniž by je přitom někdo jiný obral i o to, co nemají. 

Jsou pak do třetice místa, kde lidé svobodně vykřikují i ty největší lži a pomluvy, i ta největší 
rouhání, i ta nejhorší slova – a jiná místa, kde jsou trestáni ti, kdo říkají pravdu – a ještě další místa, 
kde jsou trestáni i ti, kdo neříkají předepsané nepravdy dostatečně nahlas a dostatečně včas. 

Je jen jeden svět a na něm velmi mnohočetná rozmanitost situací, stavů, možností, šancí, bolestí, 
radostí – žijeme v mnohobarevném světě, kde každý den je pro každého z nás jiný než kterýkoli den 
předtím pro kohokoli z nás. Žijeme v babylonském světě, kde slova nabývají stále nových významů 
podle toho, kdo je právě používá, a pro každého jiných – a vše, 
co se pokoušíme ujednotit, se pomalu a jistě hroutí do chaosu 
zmatení jazyků u stavby veliké věže – vždyť ani počítače si 
vzájemně nerozumějí a televizní vysílání se musí složitě pře-
vádět pro každou oblast světa do jiného kódování a lokomotivy 
se mění na hranicích, protože zabezpečovací zařízení jsou všu-
de jiná, a evropský mobilní telefon je vám v Japonsku nebo 
Americe platný asi jako Eskymákovi ostravská tramvajenka … 

A jen jedno, co by mělo a mohlo být všem společné, co by 
vyřešilo hlad jedněch a přesycenost druhých, co by umlčelo lži 
a otevřelo ústa pravdě, co by zastavilo zuřivý vztek či pohladi-
lo smutně skloněné hlavy – Boží láska, která vytvořila tento 
svět a nás na něm, která přišla na tento svět, aby ho vrátila 
zpět ze zhoubného zcestí, která je stále s námi a nad námi – a 
která nakonec zvítězí, protože je to Bůh, kdo stanovil pravidla 
a kdo drží v probodené ruce všechny trumfy… 

Ale svět se dál žene za blýskavými světly, nechávaje ve 
škarpě ty slabší, kteří nemohou, nestíhají, nemají dost síly či 
drzosti… a neví, že široká cesta nevede do království… že Bůh 
kráčí škarpou. 

Vladimír Koronthály 

NA OKRAJ 


