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Uprostřed chaosu dobrých i špatných zpráv, zavaleni sněhem, mrazem a zimní tmou a 
okouzleni třpytem betlémské komety a svíček na vánočním stromečku, zaskočeni nestálosti 
vlastních novoročních předsevzetí stojíme tváří v tvář životu, který pokračuje dál přes hranice 
starého a nového roku, přes svátky, dovolené i pracovní dny, školy, nemoci, dlouhé večery a 
kalná i rozzářená jitra, a kráčíme cestou, která vede někam kupředu, aniž bychom viděli na její 
konec – tak nějak by mohl znít začátek úvodníku kterýchkoli novin kdekoli na světě (tedy 
vzhledem k sněhu nejspíš jen na části severní polokoule). Dávno je pryč svět, jehož hranice 
končily za nejbližším lesem a jehož jistota byla pevně zakotvena v ploché a nehybné zemi, 
dávno skončila doba, kdy věda a technika dokořán otvírala okenice předsudků, strachů a po-
věr a s nimi vylévala z vaničky i víru v cokoli, co může přesahovat míru člověka. Skončila i 
doba, kdy se pozemský ráj zdál být jen na dosah ruky, jen co bychom ještě tady tohle, tuto 
maličkost ... osvobodíme ještě pár zemí z koloniálního područí a zrušíme války a místo samo-
palů se ozbrojíme květinami … A pryč je i doba, kdy padaly diktatury jedna za druhou a ko-
nec dějepisu byl za dveřmi – ještě Kuba a Severní Korea a ten Taliban a už to bude… 

Nebylo. Nestačilo. Nezdařilo se… A světem zavládlo jedno velké zklamání, rozčarování 
nad lidskou slabostí, neschopností poznat, pochopit a ovládnout podstatu věcí a smysl dění… 
místo víry ve všemohoucího člověka, který potřebuje jen trochu času a všechno bude vyřeše-
no, zavládla obava ze slabého člověka, který ze svého světa v marné pýše vypudil vše, co mu 
byť jen trochu mohlo pomoci poznat, pochopit, porozumět, co by mu dalo důvěru a naději, 
když vlastní síly jaksi … 

Ano, renesanční člověk vypudil Boha ze středu svého zájmu a na jeho místo postavil člově-
ka – jen neřekl, kterého. A tak jsme strávili dalších 500 let v marných válkách, v nichž se mělo 
rozhodnout (ale nerozhodlo, jen se vyplýtvala spousta krve), zda ten člověk bude katolík nebo 
protestant, šlechtic nebo měšťák, běloch nebo černoch, Němec nebo Francouz, dělník nebo 
podnikatel… Franta nebo Pepa… A teď to už tušíme – ani Franta ani Pepa, ani běloch ani čer-
noch, jazzman ani symfonik, sparťan ani slávista, muž ani žena … nebude to žádná ze zavede-
ných škatulek a nevymyslíme žádnou novou. Neboť není v silách žádného člověka, ani celého 
lidstva najednou, naplnit beze zbytku místo, které patřilo a patří Bohu. 

A zůstala jen pachuť jablka ze stromu poznání dobra a zla a plamenný meč… – Tak nějak 
mohl vypadat konec dějin lidstva, kdyby se nebyl jednoho dne jedné dívce zjevil anděl – a 
kdyby ona neřekla „Staň se!“ … kdyby jednoho jarního dne nezaznělo vysoko z kříže 
„Dokonáno jest!“ … kdyby anděl neodvalil kámen a Magdaléna nepotkala někoho, kdo vypa-
dal jako zahradník … 

Ale Ježíš přišel – a postavil nás před volbu: jsme pastýři či učitelé zákona? Jsme ti, kdo nic 
nevěděli, nic neuměli, ale šli se podívat, koho že to ohlašuje zpěv andělů – nebo ti, kdo tak 
dlouho bádali v bibli, až prošvihli místo i čas narození toho, jenž byl předpovězen? Jsme ti, 
kdo v Káně pili to nejlepší víno – nebo ti, kdo se horší nad všemi, kdo jedí s hříšníky? Jsme ti, 
kdo běželi k hrobu, aby se přesvědčili (nebo alespoň vložili ruku do jeho boku?) – nebo ti, kdo 
zaplatili vojákům? 

To není otázka, na kterou se dá odpovědět jednou provždy (tak, teď se přihlásím ke Kristu 
a mám vystaráno na celý život…) – to je otázka, která se před nás staví rok za rokem, den za 

PO ZIMNÍM SLUNOVRATU 
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dnem, vteřinu po vteřině. Protože Bůh nás zná příliš dobře, než aby celou naši věčnost svěřil 
jedinému okamžiku našich životů. Proto nám daroval nejen svého Syna, ale také čas. Abychom 
ho mohli poznávat vždy znovu a znovu. Dnes, zítra i napřesrok. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

S VELKÝMI DĚTMI 
 

Mraky se rodí z hor 

Do dolin mlha padá 

Horami duní zvon 

Po stráních ovčí stáda 
 

Děti se z mlhy rodí 

Stesk jak blesk padne do duše 

Zůstanou přes noc. Chodí 

jak ptáci tiše po střeše 
 

Hory už v mracích spí 

zavřená ovčí vrátka 

maminky ještě bdí 

cesta jim byla krátká 
 

Martina Špinková – ze sbírky básní  
V koni křídla, 2005 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

není každý den posvícení. Ano, čekáte na lednový Zpravodaj už docela dlouho – a mně je 
to líto, ale rychleji jsem to fakt nedokázal. Jednak byly vánoce (jako každý rok, doufám, že jste 
je měli krásné – já ano, jen  mi u toho jaksi nezbyl čas na psaní Zpravodaje), jednak jsem neměl 
o svátcích dovolenou – ale proč Vám to vlastně vykládám? Vás to přece nemusí zas tak moc 
zajímat. Prostě se omlouvám, ale rychleji jsem to tentokrát nedokázal. A už dost: obraťme list. 

Máme zde rok 2006. Je to stejný pocit, jako když jsme zde měli rok 2005 nebo taky 1998 
nebo kterýkoliv jiný – najednou se před Vámi rozprostře jakoby nový koberec, na který může-
me dělat úplně nové šlápoty. Teda ne že by tady předtím nebyl, ale je jakousi divnou lidskou 
vlastností, že vidíme jen k určitému bodu a dál nic. Pamatuji si to už z dětství – během školy 
jsem viděl vždy jen k nejbližším prázdninám – a během prázdnin jsem také dál nekoukal. 

A tak Vám přeji, aby se Vám ten letošní rok líbil. Může být opravdu krásný – stačí, aby-
chom se v něm měli opravdu rádi. Ten rok bychom to mohli vydržet – a potom přijde zas dal-
ší… a budeme to moci opět zkusit. 

VKor 
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NAŠE ANGLICKÉ VÁNOCE 
 

Milí příbuzní a přátelé, 
zdravím vás všechny v novém roce a přeju vám všechno nejlepší. Všichni jsme víceméně 

zdrávi, až na nějaké rýmy, které ale zdaleka nejsou tak úporné jako v Praze. Je tu lepší, protože 
mořský vzduch, a také velice, opravdu velice vlhké klima. A to si mi ještě moje první anglická 
kamarádka Liz stěžovala, že je mimořádně suchá zima a lidé mají prázdné studny (je ale taky 
možné, že pasáž se studnami jsem špatně pochopila). 

Jak je patrno ze zmínky o Liz, podařilo se nám u první rodiny prolomit anglické ledy. 
Když mluvím o ledech, musím taky říct, že na to šel Josef jako ledoborec. Zval je a telefonoval 
jim tak urputně (číslo mi dali dobrovolně), že nakonec přišli. Myslím, že se jim docela chtělo, 
ale pořád jakoby nevěřili, že to myslíme s tím pozváním, aby přišli na oběd, vážně. Jsou oba 
mladí, ale rezervovanost mají zřejmě v krvi už od narození. 

Ani jsem nebyla moc vyplašená z toho, co uvařím. Jednak jsem se tady po měsíci každo-
denního vaření dostala docela do formy, jednak Britové zřejmě jídlo spíše ohřívají než vaří, 
soudě alespoň podle nabídky potravin v obchodě. Rozhodně jsem byla mnohem méně nervóz-
ní, než kdybych si pozvala na oběd některé z vás. A je-li kuchařka v klidu, tak se jídlo většinou 
povede. Po obědě jsme měli zbytky našeho vánočního cukroví. Sice jsem svoje 4 druhy vykra-
jovala formičkami na perníčky (jiné tu nemám) a víčkem od kojenecké lahve (linecké), pusinky 
se roztekly a jsou very crispy (taky nevím přesně, co to znamená, ale taky je mi jasné, že se jedná  
o neplánovaný vzhled – pozn. sazeče). Úplně to ale stačilo, abych je konsternovala. To je pocit, 
který moc často nezažívám, aby někdo naprosto užasl a považoval mne za nadpřirozenou 
bytost, která dokáže upéct, považte, vlastní vánoční cukroví. Doma bych se s těmahle kouska-
ma mohla jít tak akorát vycpat. Možná, že ale u těch větších kousků zůstanu, kluci (včetně 
Josefa) se cukrovím cpali jako nezavření, kdykoliv byla příležitost. Takže by asi ty malé kous-
ky stejně neměly cenu. Vyprávěla jsem návštěvě, že hospodyňky v Čechách se pyšní množ-
stvím druhů. Babička Milada mi jednou vyprávěla o závratném množství druhů cukroví, které 
připravila na jedny vánoce, já sama si pamatuju na poměrně nedávné vánoce, kdy napočítali 
asi 20 druhů, o mojí mamce ani nemluvě. Myslím, že mi Angličané tak úplně nevěřili. Jenže 
druhý den konečně dorazila krabice s cukrovím, kterou mi z Prahy už před vánoci poslala 
maminka. Tak jsem jim v neděli v kostele dala krabičku s pár vzorky. Byli u vytržení; podotý-
kám, že mamčino cukroví se jí nejlépe pinzetou. 

Báječně jsme si, v mezích možností samozřejmě, s návštěvou popovídali. Jsou oba vegetari-
áni, ale ne nějak šílení. Dceři (má něco přes rok) dávají občas rybí maso. Taky se zajímají  
o ochranu přírody, obnovitelné zdroje energie (to zabralo velkou část debaty Josefa se Stuar-
tem, během níž usnuly nejen malá Jennifer a náš Jan, ale málem i já a myslím, že i Liz) a vůbec 
jsou velice sympatičtí. Stuart je pet keeper, což znamená, že se stará o domácí zvířata lidem, 
kteří odjíždějí na delší dobu mimo domov a potřebují svá zvířata někam umístit. Říkal, že je to 
dobrá práce, že má hodně zákazníků. Navíc si přivydělává jako zdravotní bratr v záchrance 
pro zvířata, jestli se to tak dá napsat. Nevěřila bych, že něco takovýho vůbec existuje. Lidi se tu 
asi ještě víc než v Čechách věnují psům, ale i kočkám. 

Vlastně bych měla také napsat něco o tom, jak jsme prožili vánoce. Myslím, že klukům se 
to líbilo, snažila jsem se, aby to bylo jako doma, z dárků byli naprosto unešeni. Podařilo se mi 
totiž trefit se přesně do jejich přání: Vlčíček si přál dřevěné koleje a magnetické vláčky a Tom 
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legového rytíře, takového, jako má Jéňa Křížek. Připadalo mi, že legový rytíř není moc tvůrčí 
hračka, ale když vidím, jak se rytíř proměňuje, např. v hada, trpaslíka atd., tak už jsem své 
pochybnosti odvolala. Mně osobně bylo teda šíleně smutno, skoro pořád jsem brečela, ale radši 
tajně. Ani Josef, ani Tomáš nemají s mým brečením dobré zkušenosti. Bolel mě žaludek, suma 
sumárum to za nic nestálo. Považuju ale za úspěch, že jsem to i přes to dokázala nějak zorgani-
zovat, došlo i na výrobu bramborového salátu, ryba byla teda mořská. Kluci ji nejprve nechtěli, 
ale pak se cpali tak, že šel Josef hledat do kuchyně, kde je další ryba (chudáček malý, žádná už 
nebyla).  

Z celých vánoc se mi asi nejvíc líbila vá-
noční mše pro děti. Děti se měly dostavit  
v přestrojení za biblické postavy z vánočního 
příběhu, tj. za pastýře, anděly, tři krále atd. 
Nejprve jsem myslela, že vyrobím slušivé 
masky pastýřů z kostkatých utěrek jednodu-
chým úvazem ve stylu Arafat. Pak se ale 
Tomáš rozhodl, že chce jít za archanděla 
Rafaela, a Štěpán se s vidinou plamenného 
meče přidal. Nakonec jsem si pomocí bílých 
ručníků, gumiček, plenek a alobalu znameni-
tě poradila, došlo i na meč pro Michaela  
a poutnickou hůl pro Rafaela. Kluci byli 
nadšení. Byli to jediní andělé mužského pohlaví v kostele. Připadalo mi, že vypadají úplně 
biblicky, možná to bylo tím, že ostatní děti měly skoro všechny koupené masky. Kluci mezi 
nimi byli jako zjevení, pan farář nás chválil. Michal se tvářil celou dobu velice sveřepě a přísně, 
připadalo mi úplně, jako by na něj ten opravdový archanděl Michael položil obě ruce a ne jen 
jednu, jako to dělá obvykle. 

Tomášek šel včera zase do školy, kde ho ale čekalo nepříjemné překvapení – přeřadili ho 
do vyšší třídy. Zřejmě se paní ředitelka rozhodla podle jeho fyzické velikosti, jinak si to neu-
mím vysvětlit. Před Tomem dělám, jako že je to v jeho prospěch, že se jako víc naučí a tak. 
Myslím, že je smutný i z toho, že nemá zdaleka tak hezkou a veselou paní učitelku, jako měl  
v minulé třídě. Musí prostě překousnout, že se nebude vždycky dívat jen na tu nejhezčí. Snad 
si nějak zvykne. Včera si mě zavolala paní ředitelka na kobereček. Musela jsem se zodpovídat 
z toho, jak to, že Tom nekomunikuje anglicky. Připadala jsem si jako u výslechu, nakonec se na 
to přišlo. Chyba je podle pí ředitelky v tom, že nehovoříme doma anglicky, což bychom podle 
ní měli. Tak to zkouším, jak to jen jde. Jenže to samozřejmě nejde pořád, občas prostě nevím, 
jak bych se anglicky vyjádřila, občas nutně potřebuju, aby mi chlapci rozuměli a hlavně – Ště-
pána to rozzuřuje do nepříčetnosti, zatímco u Toma vyvolávám svojí angličtinou záchvaty 
tmavého smutku a zádumčivosti. Miminko si leze kam chce bez ohledu na jazyk příkazů. 

Když zmiňuju miminko, tak ještě napíšu, že je to obrovský a velice silný mladíček. Nejoblí-
benější činnost je lézt, kam nemá, a ano, ještě jedna novinka. Postaví se u nábytku, stolu atd. 
(to teda dělá už nejmíň 14 dní), pustí se jednou rukou a touto volnou šmátrá ve výšce, co tam 
asi tak je, a je-li, dá se to sníst? Normální potravy zkonzumuje velké množství. Krmím ho  
po anglicku, nejradši má brambory s tuřínem (mixované) a avokádo mixované s jablkem. Půj-
čila jsem si v knihovně odbornou literaturu o výživě kojenců v UK a postupuji tedy odborně. 
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Takhle dlouhý dopis se mi podařilo napsat díky tomu, že je Tom ve škole, Jan výborně 
vyspinkaný a Štěpánek mimořádně dobře naložený. Vzácná kombinace, nevím, kdy se bude 
zase opakovat. Do té doby vás zdravím a předem děkuji za všechny dopisy, které mi napíšete. 
Zajímá mě všechno, co děláte a co se vám přihodilo. 

S heslem žádné brečení v novém roce se s vámi loučím. 
Blanka Vorlová 

 

Pro informaci: Dopis (není první ani poslední) píše jejich maminka lidem z farnosti, protože se jí 
stýská a chce udržovat staré kontakty. Josef je její manžel. Mají tři kluky: Tomášek chodil do první třídy, 
Štěpánek je tak věkem do školky, Jan Amos je batole, necelý rok staré. Od 1. prosince jsou v Anglii (tedy 
vlastně něco přes měsíc). Dopis je jen místy nepatrně redakčně upraven. 

Petra Ryantová 
 

JEMNÉ KOUZLO NARNIE C. S. LEWISE 
„Lev, čarodějnice a skříň“ mohou poskytnout dospělým příležitost hovořit o víře, ale nelze 

očekávat od dětí, že by samy postřehly křesťanskost tématu filmu, který právě přichází do kin. 
To alespoň tvrdí publicista Michael Coren, autor Lewisova životopisu pro mládež: „Muž, kte-
rý stvořil Narnii“. 

Zenit hovořil s Corenem o tom, že Lewisova jemná alegorie křesťanství je srozumitelná 
spíše dospělým, přesto však „Lev, čarodějnice a skříň“ má moc zasadit semínka víry i do dětí. 

 

Co potřebují katolíci vědět o C. S. Lewisovi? 
Měli by vědět, že Lewis nebyl katolíkem, ale to neznamená, že by se jím jednou nemohl stát. 

G. K. Chesterton se také stal katolíkem až v r. 1922, ačkoli jím vlastně byl tou dobou již 20 let. 
Lewis se narodil v Belfastu, v konfesně vyhraněném severním Irsku, takže byl vychován 

protikatolicky jako většina tamějších protestantských dětí. Tento postoj v něm byl hluboce 
zakořeněn, ale jeho pohled na svět byl velmi katolický. Věřil v očistec, věřil ve svátosti, chodil 
ke zpovědi. Mimoto byl nejlepším křesťanským apologetou své doby a dokázal sdělovat posel-
ství evangelia velmi hloubavým a přístupným způsobem. 
Jak okatě používá Lewis v knihách o Narnii Aslana jakožto obraz Krista? 

To není jednoznačné. Na rozdíl od mnoha křesťanských spisovatelů Lewis spíše naznačuje 
a nechává prostor k domyšlení si. Když jsem tu knihu četl jako malý chlapec, byl jsem přemo-
žen její úžasností, ale její křesťanské poselství jsem rozpoznal teprve jako dospělý. 

Dospělému člověku se to zdá být zjevné, ale nemyslím si, že bychom to nutně měli vysvětlovat 
dětem: je lepší nechat je, aby k tomu dospěly samy. Děti nepotřebují průběžné vysvětlivky. Nech-
me je číst to, být tím uneseny, aniž by si uvědomovaly, čeho se jim vlastně v tu chvíli dostává. 
Které jsou nejzjevnější paralely mezi Ježíšem a Aslanem, lvem z knihy „Lev, čarodějnice a skříň“? 

V této knize i v ostatních šesti z celého cyklu je těch paralel více, ale nejzřetelnější jsou tyto: 
rozbití kamenného stolu a rozbití starého zákona; to, že je zima, ale žádné vánoce a že vánoce 
nepřijdou, dokud nepřijde Aslan; Aslan, jenž umírá za hříšníka, malého chlapce zastupujícího 
všechny, a zbavuje ho vin; a to, jak se Aslan znovu objeví a přetváří svět. 

Ve scéně předcházející Aslanově oběti za Edmunda, malého chlapce, Bílá čarodějnice říká: 
„Protože zhřešil, propadl mně,“ a chce Edmunda zabít. Nato Aslan říká: „Ale já ho mohu za-
stoupit.“ Čarodějnice souhlasí a zabije Aslana – a pak je Aslan vzkříšen. 
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Čemu se můžeme naučit od Lewise ohledně spojení populární fikce a křesťanských hodnot? 
Domníváte se, že dnešní spisovatelé by na to mohli navázat? 
J. K. Rowlingová řekla, že Lewis měl na ni velký vliv, a přitom řada lidí má problém 

s Harrym Potterem. Od řady spisovatelů jsem slyšel, že je Lewis ovlivnil a že se snaží jej násle-
dovat. Často je to ale příliš podobné, ty knihy bývají jen bezbarvými napodobeninami. 

Lewis byl mužem své doby a psal ve zcela konkrétním čase. Některé z jeho postav nelze 
přenést do současnosti. Kdyby dnes někdo napsal knihu s týmiž postavami, děti by si k nim 
nedokázaly vytvořit vztah. Lewis patří do roku 1963. 
Jaký je význam toho, že v závěsu za „Umučením Krista“ vychází z Hollywoodu další křesťan-

ský film? 
Nemyslím, že by „Lev, čarodějnice a skříň“ byl „křesťanským“ filmem – s tím označením 

bych zde zacházel opatrně. Nedomnívám se, že tento film navazuje na natočení „Umučení 
Krista“ – myslím, že navazuje na „Pána prstenů“. 

Co ale považuji spíše za pozoruhodné, je, že po „Umučení Krista“ nenásledoval další bib-
lický film. Hlad po křesťanských filmech je přitom tak velký, že i kdyby vznikl jakkoli špatný 
biblický film, byl by komerčně úspěšný. Ale Hollywood zřejmě raději neudělá nic než by nato-
čil křesťanský film. Je skutečně podivné, že po „Umučení Krista“ nenásledovalo nic dalšího. 
V co doufáte – a čeho se obáváte v souvislosti s „Lvem, čarodějnicí a skříní“? Domníváte se, 

že přinese ovoce ve smyslu svědectví pro Krista a pro evangelní poselství? 
U nás v Kanadě jsem neviděl žádnou předpre-

miéru tohoto filmu; křesťanský svět zde není tak 
organizovaný či tak vlivný jako třeba ve Státech. 
Musím si počkat na premiéru jako kdokoli jiný. 

Ale o film nemám obavy. Vždy budou křesťané, 
jejichž víra se vymezuje tím, co je uráží, a pro něž 
nic není dost čisté. Vždy budou lidé, kteří říkají, že 
to či ono je špatně, budou i tací, kteří budou tvrdit, 
že ten film vůbec neměl vzniknout. 

Myslím, že film napomůže tomu, aby se hovoři-
lo o křesťanství. Lidé budou číst Lewise a hovořit  
o víře, o tomto filmu a o jiných dobrých věcech. 

Tu knihu jsem četl, když mi bylo 6 nebo 7 let. 
Nevyrostl jsem v křesťanské rodině a nebyl jsem 
vystaven působení křesťanství. O dvacet let později 
jsem dospěl k víře a jsem přesvědčen, že její semín-
ka byla zasazena touto knihou. Jsem přesvědčen, že 
má víra začala zde. 

Ale nemůžeme předpokládat, že někdo shlédne 
film, bude zasažen jeho evangelním působením  
a vyjde z kina po kolenou volaje: „Spas mne!“ Neměli bychom očekávat, že ten film všechno 
změní – nakonec: co změnilo „Umučení Krista“? Jsou to jen filmy. Duch svatý může použít 
film, ale není na to odkázaný. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2006 

ZÁKLADNÍ KOMUNITY 
Můžeme se hodně naučit od lidí, jako jsou kvakeři a Mennonité. Mají nacvičeno být menši-

nou. Nepotřebují mít kolem sebe davy aby věřili v pravdu. Scházejí se v malých skupinkách a 
dělí se o Boží slovo. Díky Bohu se totéž znovu děje v katolické církvi, a to v „malých společen-
stvích“. 

Od lidí, kteří se nepovažují za odborníky nebo teology, přichází zvláštní evangelní moud-
rost. Překonává moudrost, jaké jsme kdy dosáhli, vycházejíce z předpokladu, že nejvhodnější 
skupina lidí pro vysvětlování Božího slova jsou bílí, hmotně zabezpečení neženatí muži. Kde 
jsme vzali ten nápad, že vybraná skupina přehnaně vzdělaných lidí bude nejlépe rozumět 
tomu, co Bůh říká všem lidem? 

Chudí a nevzdělaní se znovu zmocňují slova Božího. Slovo Boží je znovu uchopováno 
ženami, barevnými lidmi, lidmi, kteří ještě rozumí vztahům v rodině a v komunitě, lidmi, kteří 
vidí život ze strany obětí, ne ze strany vítězů. 

Slova Božího se znovu zmocňují ti, kdo neměli prospěch ze systému. A zjišťujeme, že slovo 
Boží je čteno s životností, pravdivostí a se svobodou, která až budí strach a v některých z nás 
vyvolává otázku, jestli jsme mu vůbec kdy rozuměli. 

Když vidíme, co evangelium žádá od našich životů, možná mu ani nechceme rozumět.  
Z knihy Preparing for Christmas With Richard Rohr – převzato  

z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
 

 

ADVENTNÍ TÁBOR V ALBEŘICÍCH 
Třetí adventní týden jsme strávili na táboře v Domě Setkání v Albeřicích v Krkonoších. 

Přestože kapacita domu nebyla vyčerpána a nemoci dětí i pracovní povinnosti rodičů se pode-
psaly na pozdních příjezdech a dřívějších odjezdech účastníků, užili jsme si krásný týden. 

Sám pobyt v Domě Setkání je zážitkem. Zvláštní dík patří správcovskému páru, Kateřině a 
Pavlovi Mikolajkovým, jejichž pohostinnost a ochota nám umožnila cítit se po celou dobu 
opravdu vítanými hosty. Prostředí domu, z nějž stále sálají desetiletí modliteb řádových sester, 
které jej donedávna obývaly, je opravdu neobyčejně příjemné. Musím zmínit i vynikající do-
mácí kuchyni. 

Sněhu byla spousta a počasí nám přiměřeně přálo, takže jsme si užili lyžování dosyta. Jirka 
a Kristýna Ludvíkovi nám poskytli profesionální lyžařský výcvik. Předsezónní slevy, kombi-
nované se slevou na lyžařský kurs, umožnily lyžovat na Černé hoře za 250,- (!) Kč za den. Vět-
ší rodiny proti stejnému lyžování v sezóně ušetřily několik tisíc korun. Navíc jsme se ve všední 
dny nesetkali se sebemenší frontou na vleky a lanovky. 

Ani duchovní rozměr pobytu nezůstal pozadu. P. Jan Vyhnálek sloužil denně mši svatou 
v místní kapli, zúčastnil se našich debat a byl k dispozici ke svátosti smíření i osobním hovo-
rům. 

Vrátili jsme se odpočati a povzbuzeni milým společenstvím. 
Již na místě jsme se dohodli, že příští rok se pobyt uskuteční zase, tentokrát, vzhledem ke 

kratšímu adventu v druhém adventním týdnu, od 9. do 17. prosince. Už jsme si termín zatrhli 
v kalendáři a těšíme se na hojnější účast. 

Vojta a Ivana Novákovi. 
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PŘESTO 
 

Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a soběstřední. 
Přesto je miluj. 

Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat, že máš sobecké a postranní motivy. 
Přesto dělej dobré věci. 

Když máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové nepřátele. 
Přesto se snaž uspět. 

To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto. 
Přesto dělej dobré věci. 

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným. 
Přesto usiluj o poctivost a upřímnost. 

Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno. 
Přesto pokračuj v usilovné práci. 

Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, obrátí se proti tobě. 
Přesto lidem pomáhej. 

Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš ránu do zubů. 
Přesto dávej světu to nejlepší, co máš. 

Matka Tereza. Převzato z vánočního přání Františka Růžičky 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

CO SE VŠECHNO ČLOVĚK NAUČÍ OD DĚTÍ 
 

∗ Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytváří spoustu kouře. 
∗ Šestileté dítě dokáže křemenem založit oheň i přesto, že dospělý tvrdí, že je to možné pou-

ze ve filmu. 
∗ Lupou lze rozdělat oheň dokonce i za zamračeného dne. 
∗ Dříve než zapneš troubu, podívej se dovnitř. 
∗ Umělohmotné hračky nemají rády trouby. 
∗ Hasiči nikdy nepřijedou dříve než za 5 minut. 
∗ Lego je schopno projít zažívacím traktem čtyrletého dítěte. 
∗ Duplo toho schopno není. 
∗ Slova jako modelína a mikrovlnná trouba by nikdy neměly být vysloveny ve stejné větě. 
∗ Videopřehrávač nevyhazuje sendviče s oříškovým máslem. 
∗ Z pytle do koše nelze vyrobit kvalitní padáky. 
∗ Kuličky v nádrži auta způsobují za jízdy spoustu hluku. 
∗ Odstřeďovací režim automatické pračky nezpůsobí žížalám točení hlavy.  
∗ Avšak kočkám ano. 
∗ Ticho vždy neznamená – není třeba si dělat starosti. 

Pro Zpravodaj zaslala dr. Kateřina Pulkrábková 
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ŽELVIČKY, BERUŠKY, MANDELINKY A JINÍ ŽIVOČICHOVÉ 
 

Dnes si Vám dovoluji předložit námět, u kterého využijete to, co již máte 
doma z prosince. 

Připravte si tedy: štětec a nůžky, čtvrtku, pastelky či fixy, akrylové barvičky či tempery, 
bezbarvý lak (různé barvičky máte z prosincového vyrábění keramických ozdob), lepidlo a 
hlavně ořechové skořápky (pozůstatek příprav na vánoční pečení a nevyužité na lodičky). 

Výroba je jednoduchá: Nejprve si rozmyslíme, jakého to živočicha chceme vytvořit – ideál-
ní je beruška, mandelinka či želvička, ale hezká by byla i housenka -– či Vaše dítka napadne 
něco dalšího. Pak na čtvrtce si označíme obrys skořápky a pak kolem domalujeme tělíčko pří-
padného broučka či želvičky. (Nezapomeneme např., že želvička má nožičky a maličký ocásek 
– rodiče pomohou s vystřihováním.) Tělíčko vybarvíme a pustíme se do výzdoby skořápky, 
která bude tvořit tělíčko (krunýř, krovky) a namalujeme ji patřičnými barvičkami – na berušku 
to bude např. červená a černá na nezbytných 7 teček. Ideální by byly barvy již obsahující lak 
(dají se koupit ve výtvarných potřebách), protože si ušetříme další nátěr a natřená skořápka se 
bude krásně lesknout. Ovšem pokud máme jen tempery, použijeme bezbarvý lak a výsledek 
bude stejný. Skořápku poté nalepíme na vystřiženou čtvrtku a … brouček je na světě 

Hodně radosti ze společného tvoření a pochlubte se nám také, co všechno jste s dětmi 
vyrobili. Těšíme se na Vaše zážitky a nápady. Rádi se budeme inspirovat a předáme dál… 

Mirka Šílová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2006 
Už se těšíte na Manželská setkání? Já ano. Prý budou letos 

v Třešti (nikdy jsem tam nebyl, ale prý je tam krásně – nakonec: 
cožpak by mohlo být někde jinak než krásně, bude-li tam se mnou má žena?) 18. – 26. srpna. Že 
jste ještě na Manželských setkáních nebyli? Fakt ne? No ale v tom případě určitě neváhejte – právě 
Vaše manželství stojí za to, abyste mu ten týden věnovali. Protože manželství je tak trochu jako 
zuby – když se o ně pečuje, tak je vše v pořádku, ale běda, když je začnete zanedbávat… 

To si alespoň o MS myslí sazeč 

RECEPT NA LEDEN 

Tak již máme to sváteční hodování za sebou (resp. v sobě) –  
o Vánocích jsme se najedli sladkého cukroví, o Silvestru si zase 
pochutnali na něčem pikantnějším a také slanějším ve formě růz-
ných tyček a tyčinek, preclíků a oříšků… A tak mne napadlo, pro 
ty, kteří se nechtějí spoléhat jen na kupované zásoby z hypermarketů a mají rádi čerstvé (a 
třeba horké „přímo z pece“, jako já), nabídnout následující recept. Lze jej úspěšně využít i bě-
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hem roku (byť u nás doma jsme jej „oprášili“ právě prostřednictvím svátečního pečení), proto-
že „mlsná“ je aktivní celý rok a nehoní nás jen o svátcích. Zvláště pak podniká silné útoky 
spolu se svojí spojenkyní jménem televize. To potom „něco na zub“ přijde více než vhod. 

SÝROVÉ SUŠENKY 
Budete potřebovat: 10 dkg nastrouhaného tvrdého sýra, 8 dkg másla, 10 dkg hladké mou-

ky, čtvrt lžičky prášku do pečiva, 2 lžíce kyselé smetany (šlehačky), trochu soli, popř. cukru,  
1 žloutek na potření, sýr, mák, seznamové semínko, kmín, plátky mandliček na posypání, tuk 
na vymazání plechu či pečící papír. 

Postup: nastrouhaný sýr, změklé máslo, mouku s práškem do pečiva a smetanu dobře 
propracujeme v míse na hladké tuhé těsto. Hotové těsto necháme odpočinout v chladu asi půl 
hodiny. Pak těsto na vále poprášeném moukou vyválíme na placku a vykrajujeme z ní sušen-
kovou formičkou sušenky. Pokud speciální formičku na sušenky nemáme, lze použít rádýlko 
a krájet z těsta proužky či čtverečky. Vykrájené tvary potřeme žloutkem a sypeme buď má-
kem, solí, kmínem, sezamovým semínkem, plátky mandliček nebo … záleží prostě jen na chuti 
strávníků. Sušenky pečeme na pomaštěném plechu (nebo na plechu vyloženém pečícím papí-
rem) ve středně teplé troubě do zlatova (zhruba 12 – 15 minut). 

Mně osobně nejvíce chutnaly ještě teplé (ba horké), čerstvě sundané z plechu. 
Přeji dobré slané pochutnání a znovu připomínám: I vy přijďte se svou troškou do mlýna – tedy 

podělte se s ostatními rodinami o svůj oblíbený a úspěchem prověřený recept. Pište, pište, pište! 
Mirka Šílová 

SLOVNÍČEK... 

SVOBODA 
Opět a opět se objevuje toto slovo ve všech pádech, číslech, odvozeni-

nách, logických řetězcích i skandovaných heslech – francouzská revoluce 
před více než 200 lety jej postavila do čela sloganu „Svoboda, rovnost, bratrství“, německé 
koncentrační tábory vítaly své nedobrovolné obyvatele nápisem „Práce osvobozuje“, marxis-
mus hovořil o osvobození dělnické třídy a Češi i Slováci v bezmocných demonstracích na pod-
zim 1968 skandovali „Dubček, Svoboda, to je naše svoboda!“ 

Co je to tedy svoboda? Kde se vlastně bere? Co se za ní skrývá – a co se jen mylně domníváme? 
Prorok Izaiáš (nebo někdo, kdo psal jeho jménem, na tom teď až tak nezáleží) mluví o synu 

člověka, jenž přinese zajatým vysvobození. Ježíš v nazaretské synagoze prohlašuje, že se to 
právě děje. Pavel nás na více místech ujišťuje, že jsme byli vysvobozeni z otroctví hříchu. Od-
pověď tedy začněme hledat v bibli. 

V první knize Starého zákona čteme, že člověk byl stvořen na obraz Boží. Dlouho by se  
o tom dalo meditovat a z mnoha hledisek – z toho hlediska, nad nímž se zde teď zamýšlíme, je 
ale velmi důležité, že Bůh staví před Adama všechno tvorstvo, aby ho Adam pojmenoval. Bůh 
činí Adama pánem nad celou zemí – Adam znamená hebrejsky člověk. Znamená to, že člověk 
není sluhou stvořeného hmotného světa, že nepodléhá jeho zákonům? 

Tento pocit si osvojila v posledních staletích bílá civilizace, okouzlená vlastními objevy na 
poli vědy a jejich úspěšnou aplikací ve světě techniky. Po dlouhých tisíciletích, kdy jediným 
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projevem vlády nad hmotným světem bylo umění rozdělat a uhasit oheň, po tisíciletích, kdy 
člověk ovládl tajemství zasetí a sklizně, zkrocení dobytka a přidělání kola k vozu, zde najed-
nou v posledních několika staletích přímo raketově vykvetla řada vynálezů a objevů, před 
nimiž by naši předkové v posvátné hrůze padli na kolena, pokud by je ovšem neprohlásili za 
dílo ďáblovo: parní stroj, vlak, spalovací motory, letadla, telefon, televize, film, počítače, rent-
gen, klimatizace, antibiotika, koupelny s tekoucí teplou vodou, transplantace ledvin, kontaktní 
čočky, kosmické lety … Ruku v ruce s nimi šly ale i jiné vynálezy, objevy a dovednosti: daňová 
přiznání, osobní dotazníky, tajná policie, kulomety, stíhací bombardéry, geneticky upravené 
potraviny, TESCO párky, úroky z úroků, nevyžádaná pošta, reklamní vysílání, televizní seriá-
ly a reality show – a také jednoznačná zneužití civilizačních výdobytků: plynové komory, na-
palmové bomby, diktatura proletariátu či obchod s bílým masem řízený mobilními telefony. A 
navíc zde čím dál víc vyvstává nepřehledná oblast lidské bezmoci tváří v tvář vlnám tsunami, 
zemětřesením, lavinám, rakovině či ptačí chřipce – pomíjím celou obrovskou oblast vedlejších 
produktů civilizace, jakými jsou dálniční zácpy, skleníkové plyny, „měsíční krajiny“ povrcho-
vých dolů a průmyslových oblastí, nezaměstnanost či alergie téměř na cokoli. 

Zdá se, že to s tou svobodou člověka není tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát.  
O tom se znovu a znovu přesvědčují ti, kdo se domnívají, že „demokracie znamená, že si mů-
žeme dělat, co chceme“: ani nejsilnější ústavní garance svobody nikomu nezajistí, že přežije 
srážku s nákladním vlakem, když vjede na železniční přejezd na červenou, neudrží jeho vůz 
na zledovatělé silnici, když se vřítí stovkou do zatáčky, nezastaví lavinu před jeho stanem, 
když se utáboří uprostřed lavinového svahu. Pocit vlastní svobody mi nebude nic platný, po-
kud se pokusím svobodně dát facku chlapovi o hlavu vyššímu a o 30 kg železných svalů těžší-
mu, než jsem já. A u soudu mi asi moc nepomůže argumentace svobodou člověka, jestliže jsem 
ji použil k tomu, abych si svobodně odvezl k sobě do stodoly obsah bytu svého souseda, zvláš-
tě pokud mi k tomu nepůjčil klíče. A to mluvíme o světě, který se alespoň pokouší respektovat 
lidskou svobodu – tím méně mne má svoboda ochrání v zemích a na místech, kde vládne poli-
tická či kriminální zvůle. To si ostatně vyzkoušela i řada křesťanů v prvních staletích – mohli 
se svobodně rozhodovat obětovat římským bohům nebo se nechat sežrat lvy. Takovou svobo-
du jistě neměli na mysli francouzští revolucionáři… 

Ale ani Bůh patrně neměl v úmyslu stvořit takový svět, ve kterém by si každý mohl svobod-
ně dělat, co chce. To totiž ani není možné (tak jak nelze vymyslet svět, ve kterém by kulatá míst-
nost byla kulatou místností a přitom měla rohy a kouty) – dvě takto pojaté svobody vedle sebe 
by nutně musely křísnout o sebe (jak se také často děje v mezilidských vztazích). Svoboda dětí 
Božích tkví v něčem jiném: nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. To je to podstatné, 
v tomto jsme svobodni: nikdo a nic nás nemůže přinutit, abychom se vzdali Krista, pokud sami 
nebudeme chtít (byť třeba pod nátlakem). A co víc: nikdo a nic nemůže přinutit Krista, aby pře-
stal milovat on nás – a to ani násilím – když to nevzdal na kříži, tak už neexistuje nic jiného. 

To je pravý význam slova svoboda tak, jak nám ji dal do vínku Bůh coby nejcennější dar: 
není žádné moci na světě, kterou bychom museli poslechnout a přestat milovat Boha. Jen já 
sám mohu dobrovolně Boha odmítnout – a zde se projevuje druhý rozměr svobody, který je 
s tím prvním nerozlučně spjat jako stín s tím, co jej vrhá, jako rub mince s jejím lícem, jako 
druhý konec hole s tím prvním: odpovědnost. Svoboda znamená, že mne nikdo a nic nenutí – 
a tedy že já sám odpovídám za důsledky svých svobodných rozhodnutí, svobodně zaujatých 
postojů, svobodných činů, svobodně vytvořených nebo odmítnutých vztahů. Já sám se mohu 
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rozhodnout pro Boha nebo proti němu – a Bůh to bude (možná nerad, ale s plným respektem 
ke svobodě, kterou mi dal) věčně respektovat. 

Tento pohled řeší i otázky zneužitých výdobytků civilizace, ba i jejích nezamýšlených důsled-
ků – ne sice technicky (to je úkolem štábů vědců, výzkumníků, vynálezců, zákonodárců, právní-
ků a nás všech), ale zato podstatně. Je úkolem vědce zjistit, že vypouštění množství freonů ničí 
ozonovou sféru; je úkolem mým používat jen takové spreje, které se obejdou bez freonů… 

Jsme svobodni a můžeme si dělat, co chceme. Můžeme dokonce odmítnout svou odpovědnost – 
ale nemůžeme přinutit ani Boha, ani zbytek světa, aby nás oné odmítnuté odpovědnosti zbavil. 

A tak, vstupujíce do nového roku, můžeme hledět vpřed s vědomím, že nám leží u nohou. 
Co s ním uděláme, je jen a jen naší věcí – a naší odpovědností. Ano, nedokážeme patrně zabrá-
nit tomu, aby někdo jiný zneužil své svobody a zničil, co se dá. Ale letos nás nikdo nebude 
moci oddělit od Boží lásky – a ani napřesrok. Bůh se nám (svobodně) vydal do rukou – máme 
ho ve svých rukou – můžeme se ho držet – a toto je ten nejlepší díl, který si vybrala Marie 
(Martina sestra, vzpomínáte si?) a který nám nebude odňat. Nikdy a nikým. 

Vladimír Koronthály 

YMCA – ŽIVÁ RODINA A SPORT 
  

Zalíbilo se mi zastavení nad tématem – YMCA a sport (vyzvala nás  
k tomu YMCA ústředí). Jestliže se ve svém počátku YMCA soustřeďovala  
na sportovní vyžití mladých lidí, tak těmto aktivitám naše Živá rodina není 
dnes nic dlužna. 

YMCA – Živá rodina se soustřeďuje na celé rodiny. Svými aktivitami se 
snaží rodinu jakožto základní buňku společnosti uchovat, chránit a podpo-
rovat. Nebudu zde vyjmenovávat všechny aktivity. Zmíním se právě o těch sportovních.  

Existují u nás volejbalová družstva mladých a také nás „starších“ – rodičů, hrají se volejba-
lové turnaje, pravidelně se trénuje. Fungují oddíly juniorů, 
které pořádají pravidelně pěší výlety a sportují. Konají se 
sportovní soboty, jezdí se na tábory se zaměřením na spor-
tovní vyžití, pravidelně jezdí 1x do roka tatínkové s dětmi  
na vodu (můj manžel jel na svou první vodu v polobotkách  
a dodnes si jej za to jeho kamarádi dobírají), existuje pravi-
delné cvičení pro ženy a letošní novinkou je i cvičení zamě-
řené na rehabilitaci pro naše seniorky. 
 Mně osobně YMCA – Živá rodina oslovila asi před deseti 
lety. Děti byly menší a mně se líbil program právě pro celé 
rodiny. Začali jsme s manželem chodit na volejbal manžel-
ských párů, jeli jsme celá rodina na volejbalový tábor (já 
jsem si na svůj první volejbalový tábor vzala sebou kulmu na 
vlasy, no … byl tam přepych, co se týče krásy přírody, ale 
elektřina ne). To byl náš začátek, potkali jsme se spoustou 
zajímavých lidí, se kterými se dodnes přátelíme a podnikáme 
nejrůznější akce. V našich aktivitách, především sportovních, 
naplňujeme jakýsi „chybějící nekomerční článek“ v dnešní 
společnosti. Sportujeme pro zdraví, zábavu, pro dobrý osobní 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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pocit, pro soudržnost a přátelství. Sportem nevyděláváme, nekalkulujeme, nezajišťujeme 
prestiž, ani kariéru, neděláme reklamu „něčemu“. Při našich aktivitách dokážeme být pospolu 
s přáteli nejrůznějších povolání, aniž bychom si museli závidět, kout pikle apod. Naopak si 
dokážeme pomáhat, podpořit jeden druhého, navzájem si sebe vážit a udělat si na sebe čas. 
Máme zdravý humor, který je vzácný a naštěstí nakažlivý. To vše je pro mne osobně velmi cen-
né a cenné je i vytváření vzájemných kontaktů mezi jednotlivými kolektivními členy YMCA. 
Sportovní aktivity se k takovému aktivnímu setkávání velmi hodí. Příkladem mohou být dnes již 
pravidelné volejbalové turnaje mezi YMCA Jindřichův Hradec a YMCA – Živá rodina, kde se nám 
podařilo vybudovat hezká přátelství. 

Zdenka Pavlasová 

VÝBOR ŽR 
Dne 19. 12. 2005 proběhl další a poslední výbor v uplynulém roce. Nálada byla již téměř 

vánoční, protože jsme se sešli v posledním adventním týdnu a hodnotila se čerstvá akce – ad-
ventní tábor v Albeřicích (anoncován byl v posledních 3 číslech Zpravodaje, jak jistě zaregis-
trovali pozorní čtenáři). Tábor se konal poprvé a s napětím jsme (my organizátoři) očekávali, 
jak dopadne. V důsledku nižšího počtu přihlášených účastníků jsme dokonce před začátkem 
tohoto zimního tábora přemýšleli o tom, že „to bylo poprvé a také naposledy“. Jenže… účast-
níci byli navýsost spokojeni a tak nadšení, že svorně odsouhlasili, že v roce 2006 Adventní 
tábor opět bude, a to (avizujeme dopředu, abyste si mohli naplánovat volno) v termínu:  
od 9. do 17. prosince. Tak se již předem můžete těšit. 

Bezprostřední zážitky a hodnocení očima organizátorů a účastníků v jedné osobě najdete 
na jiné stránce – v příspěvku manželů Vojty a Ivany Novákových. Hezké počteníčko, ale teď se 
vrátím k dalším bodům programu posledního výboru. 

Výbor zvolil hospodáře sdružení – stal se jím pan Hynek Krátký. 
Dále jsme projednávali ceny pro vítěze naší soutěže na téma „Pejsek, křeček, má žížala … 

a já (aneb co jsem zažil se zvířaty všeho druhu). Přišlo nám celkem 73 prací … vyhodnocení 
přineseme v dalším čísle Zpravodaje. 

Rovněž jsme hovořili o projektu MV (získání dotací), pro letošní rok plánujeme mimo jiné  
3 turnusy tábora na Pavlátově louce, a to na základě velkého loňského zájmu, abychom nemu-
seli nikoho odmítat a mohl jet každý, kdo se včas přihlásí. 

Závěrem jsme částečně diskutovali o volebních otázkách se zaměřením na pojetí rodinné 
politiky, neboť po minulém úspěchu uvažujeme o zopakování diskusního stolu se zástupci hlav-
ních politických stran. 

 Zapsala Mirka Šílová 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
Chtěl bych představit naši rodinu. Snad při tom napíšu i pár řádků o Živé rodině. 
Manželé Cúthovi – Marie a Marian, bydlíme v Neratovicích, vychováváme (nebo jsme vycho-

vali) 4 děti. 
Nejstarší Majka – 22 let. V září se vdala. Dochází nám, kolik chaosu, živelnosti, radostnosti 

a zásadovosti odešlo s ní. I jako dospívající se musela přesně 
vracet v dohodnutém čase. Mladší bráchové používají termín 
„vrátím se kolem jedenácté“ a moc to neřešíme. Stala se 
z ní bojovnice za práva nejstarších dětí a společně se Štěpá-
nem chtějí rozmazlit své budoucí nejstarší dítě. Je krásné 
setkávat se s nimi jako s těmi, kteří si úplně o všem rozho-
dují sami a přijímají za to odpovědnost. Oba dva se věnovali 
každý sám a nyní společně nějaké té dětské partičce a doká-
ží s nimi prožít pěkné chvíle. 
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Marek – 20 let. Od dubna se prakticky neučil, maturitu udělal na samé jedničky. Nyní nena-
psal dobře jednu z prvních písemek na matematicko-fyzikální fakultě. Mám radost, když vidím, 
jak bojuje s neúspěchy. 

Často se mu zdálo, že 
v naší početné rodině není 
dost klidu k učení a tak se 
chodil učit na lavičku pod 
pouliční lampu. I v zimě. Ně-
kolikrát ho kontrolovala poli-
cie, naučil se nosit u sebe 
občanku, tím ji úplně poničil. 

Poslední dva roky je hlav-
ním vedoucím na táborech, 
které organizujeme. Letos na 
táboře za mnou a Maruškou 
přišel a povídal si s námi do 
noci o svém vidění toho, co 
jsme právě prožívali. Byly to drobnosti, ale bylo jasné, že tyto drobnosti vidíme možná jen my 
a že jsou to pro nás důležité drobnosti. 

Je dobrovolníkem Živé rodiny, podílí se na organizování výletů pro děti – každý měsíc. 
Chystal se připravovat výlet i v listopadu. Vysvětloval jsem mu, proč jsem nikdy v listopadu 
výlety neorganizoval. Řekl: „všude vidíš jen problémy, jsi lenivý a máš vztek, že do toho chci 
jít.“ 

Matouš – 18 let – jako jednomu z nejmladších dětí ve vícečlenné rodině je mu jasné, že 
pokud si chce rozhodovat sám o mnoha věcech, tak to nepůjde z kapesného, které dostává od 
svých rodičů. A tak si asi od 11 let přivydělává na různých brigádách. Školu bere jako ne zrovna 
nejlepší kroužek. Občas spolu bouřlivě řešíme úvahy o svobodě a řádu rodiny. Již nyní, vzhle-
dem ke svým zkušenostem z brigád, vidí, co vše jsem v našem bytě odflákl, a je mu jasné, že 
on ve svém domě bude postupovat jinak. 

Dovede být až dojemně něžný k malým dětem. Jezdí jako asistent na tábory, na kterých 
nejsme my s Maruškou, a je prý na nich „úplně skvělej“ 

Společně jsme s ním, s Markem a Majkou, stanuli předminulý rok na naší první třítisícovce 
v Alpách. Dost jsme se zdrželi, na zpáteční cestě jsme se už moc nejistili. Podal mi ruku 

v jednom těžkém úseku, když 
jsem ho požádal o pomoc. Večer 
říkal, že sám nebyl vůbec zajiště-
ný a kdybych trošku zaváhal, spad-
li jsme. 
 Lenka – 17,5 roku – vzhledem 
k tomu, že jsou s Matoušem půl 
roku věkově od sebe, je asi jasné, 
že jsme ji do rodiny přijali, když jí 
bylo 4,5 roku. Má zřejmě romský 
původ, říkali nám, že to bude na 
zvláštní školu, zvládli jsme nor-
mální. 
 Obohacuje nás poznáním, že 
v ý c h o v a  m á  s v é  m e z e 

v dědičnosti. Toto poznání nám dává stále dost zabrat. Obohacuje nás také svým způsobem 
prožívání života – nejdůležitější je přítomný okamžik a ten se má prožívat radostně. Není důle-
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žitá ani minulost, ani budoucnost. S kýmkoli a kdekoli si ráda povídá, poslouchá i vyprávění 
starších lidí se zájmem celé hodiny. 

První roky jsme se s Maruškou kvůli ní často a dlouho hádali. Nyní se snažíme víc smát. 
Jednou jsem šel s ní městem, vedli jsme se za ruce a povídali si. Říkám jí: „Lenko, ty jsi 

mě zase podvedla, viď?“ „Jo“, odpoví a zasměje se. Zasměji se také a jdeme dál. 
Moje žena Maruška je světice. Pracuje v domově důchodců, má na starosti jejich volný čas. 

Vyrábějí krásné věci, všichni říkají, že je moc šikovná. Stále nám všem vaří (kromě večerů, kdy 
připravuje něco do práce a kdy si máme vzít něco z lednice – obyčejně se tím myslí párek nebo 
chleba s máslem) i když jí za to nikdo neděkuje a nepochválí ty drobnosti, kterými zkrášluje 
jídlo. Stále pere i klukům, kteří mají přece vždy všechno úplně čisté. 

V létě jsem byl po operaci kolena s následnou trombózou. Chodili jsme spolu odpoledne do 
cukrárny (asi tak 300 metrů) na kávu s dortíčkem. Cesta tam a zpět dvě hodiny. Říká, že to 
byly moc pěkné procházky. 

Já jsem Marian a snad už jsem toho o sobě řekl dost. 
Jednou jsem s Matoušem nakupoval zimní bundu. Na tržnici u Vietnamce. Dohodli jsem se 

na koupi i na ceně a Vietnamec radostně povídá: „Pán má moc pěknou bundu pro kluka. Pane, 
to je vaše jediné dítě?“ (asi čekal další obchod ). „Ne“, odpovídám, „máme čtyři děti.“ „Čtyři 
děti,“ opakuje velmi překvapeně a pak dodává – „tak to vy jste ale moc bohatý.“ Po chvíli mi 
to dochází a souhlasím: „Ano, jsem moc bohatý.“ 

Myslím si to dodnes. 

Marian Cúth 

Z KNIHOVNY 
Ano, ani v tomto čísle ještě nenajdete seznam členů 

Živé rodiny. Najdete však v něm seznam všech knih Živé 
rodiny – pokud si vzpomenete na poslední loňské číslo, tak 
tam se o možnosti půjčovat si knihy psalo (pro nás, kteří si 
již ne vždy všechno pamatujeme, připomínám, že kteroukoli 
knihu ze seznamu si můžete půjčit – mimopražským zašle 
knihu po domluvě sekretariát poštou). 

Mimochodem, už jste někdy viděli sekretariát, jak jde na 
poštu a podává tam balíček? Já teda ne – ale dovedu si tam 
docela dobře představit někoho zcela konkrétního, třeba 
Petru nebo Mirku. Jak je to snadné, říci „sekretariát to udě-
lá“, ale i za tím jsou živí lidé (teda v tomto případě … jak je 
vlastně ženský rod od „lidé“? Že by „lidky“?). Tak je tímto 
na začátku roku 2006 jménem nás všech zdravím a přeji jim, 
aby to s námi i nadále ve zdraví vydržely. 

Sazeč 
A tady je ten kýžený seznam (pořadová čísla jsou sice zajímavá pro ty, kdo mají knihy evi-

dovat, ale pro Vaši lepší orientaci jsem je raději seřadil abecedně podle autorů – sazeč): 
 

 Číslo Autor knihy Název knihy 
  

 1 A. Angiolino Hry s kamínky a mincemi 
 17a A. Angiolino Hry s kamínky a mincemi 
 17b A. Angiolino Hry s kamínky a mincemi 
 99 Edwinge Antier Agresivita dětí 
 78 Gilles Azzopardi Kniha psycho testů 1 
 79 Gilles Azzopardi Kniha psycho testů 2 
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 96 Anne Bacus Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let 
 7 E. Bakalář Nové psychohry 
 8 E. Bakalář Předposlední psychohry 
 58 U. Barffová, I. Burkhardtová Velká kniha pro malé mistry 1 
 59 U. Barffová, I. Burkhardtová Velká kniha pro malé mistry 2 
 85 Almuth Bartl, Cornelia Nitsch Hry pro tříleté a mladší děti 
 5 D. Bartůněk Hry v přírodě s malými dětmi 
 25 D. Bartůněk Hry v přírodě s malými dětmi 
 49 D. Bartůněk Kniha her a činností v klubovně i venku 
 57 D. Bartůněk Kniha her a činností v klubovně i venku 
 116 Raymond Blum Hlavolamy, hry a karetní triky 
 4 B. Borová Míče, míčky a hry s nimi 
 24 B. Borová Míče, míčky a hry s nimi 
 22 J. Brierley 7 prvních let života rozhoduje 
 16 L. Brožek Kriminální případy pro začátečníky 
 52 Ramiro Calle Himalájské příběhy 
 11 J. Canfield, F. Siccone Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře 
 12 P. Claycombová Škola plná zábavy 
 86 Karel Čapek Myšlenky významných osobností 
 46 J. Červinka Výpravy do přírody 
 47 J. Červinka Výpravy do přírody 
 66 M. A. Dispenzio Hlavolamy pro rozvoj představivosti a myšlení 
 50 M. A. Dispenzio  Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení 
 81 Luise Doyon Hry pro všestranný rozvoj dítěte 
 128 Marcel Drlík Český lékař v srdci Afriky 
 62 Kieran Fanning Cesta Vikingů 
 113 Kieran Fanning Odhalení zločinu 
 95 Bruno Ferrero Vánoční příběhy pro potěchu duše 
 107 Bruno Ferrero Šťastní rodiče 
 127 Ivan Fojtík Čchi-kung Masáže a cvičení pro zdraví 
 37 E. Ge, K. Vaňková S dětmi Prahou bez nudy 
 68 E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato Proč zrovna já! 
 67 Ch. Gröll, D. Sehrbrock Jak vyzrát na školu 
 83 Juilei M. Habisreuntigerová Hry na každý den 
 64 J. M. Healey Leváci a jejich výchova 
 125 Liam Healy Psychotesty u přijímacích pohovorů 
 74 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy I.  
 75 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy II.  
 91 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy III.  
 92 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy IV.  
 102 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy V 
 103 S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy VI 
 21 M. Hubáček Zápisník vedoucího v táboře 
 9 J. Chour Receptář her 
 101 E. Richard Churchill Kouzelná knížka optických iluzí 
 112 Helena Chvátalová Malá povzbuzení pro mámy a táty 
 14 H. Joyeux City, sexualita, AIDS 
 117 Henry Joyeux Jsme zamilovaní 
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 19 H. Joyeux Přichází puberta 
 29 G. Kaufmannová Děti potřebují rituály 
 39 J. Kincherová Nové psychologické testy pro kluky a děvčata 
 109 Maryann F. Kohlová Výtvarné činnosti pro malé děti 
 51 V. Krumphanzlová Knížka pro chytré děti 
 41 V. Krumphanzlová Zábavná cvičení, hlavolamy, bludiště 
 30 J. Kubíková Křesťanský domov 
 65 Nessia Laniado Děti a peníze 
 111 Nessia Laniado Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí 
 100 Nessia Laniado Máte neklidné dítě? 
 120 Kevin Leman Sourozenecké konstalace 
 106 Vladimír Leština Vytváříme loutky 
 44 Cythia Mac Gregor Zábavné činnosti pro celou rodinu 
 45 Cythia Mac Gregor Zábavné činnosti pro celou rodinu 
 63 E. Maisel Trénink kreativity 
 126 Iain Maitland Psychotesty a jak v nich uspět 
 115 Jan Malík Myšlenky moudrých o dětech 
 115 Jan Malík Myšlenky moudrých o dětech 
 114 Jan Malík Myšlenky moudrých o manželství 
 105 Jan Malík Myšlenky moudrých o manželství 
 87 Jan Malík Myšlenky moudrých o toleranci 
 35 V. Marek, J. Kaledonský Dáma a šach jako zábava 
 23 Z. Matějček Co, kdy a jak ve výchově dětí 
 93 Ronald G. Morrish 12 klíčů k důsledné výchově 
 97 S. R. Müller, A. E. Wheeler Vyrábíme dárky s malými dětmi 
 84 Micheline Nadeau Relaxační hry s dětmi 
 124 Isabelle Nazare-Aga Nenechte sebou manipulovat 
 82 Jan Neuman Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly 
 10 Jan Neuman Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 
 55 Jan Neuman Dobrodružné hry a cvičení v přírodě 
 26 Jan Neuman Překážkové hry, lezecké stěny a výchova…  
 80 Snowdon Parlette Tipy, triky a techniky pro trénink mozku 
 15 E. Pausewangová 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním věku 
 76 Jacob J. Petuchowski Kniha rabínské moudrosti 
 90 Blanka Pirnosová Koho má za zády? 
 6 R. Portmannová Hry pro posílení psychické odolnosti 
 94 Martin Postránecký Cvičíme postřeh a logiku 
 27 J. Prekopová Když dítě nechce spát 
 60 J. Rákosníková Hrajeme si u maminky 
 2 I. Riedlerová Hádanky a hlavolamy 
 3 I. Riedlerová Hádanky a hlavolamy 
 123 Richard Rohr Radikální milost 
 122 Richard Rohr Všechno má své místo 
 38 S. Ryan Nejlepší hlavolamy a bludiště 
 32 M. Ryšková a spol.  Stručný úvod do Písma sv.  
 121 Peter Seewald J. K. Ratzinger BENEDIKT XVI. Křesťanství na přelo-

mu tisíciletí 
 28 M. Scheedyová – Kurcínková Problémové dítě v rodině a ve škole 
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 61 J. Schultz Vlídná povzbuzení na každý den 
 108 Heather Smith Děti a rozvod 
 20 Ch. A. Smith Třída plná pohody 
 98 Klára a Jan Smolíkovi Chyťte bycha 
 104 Raymond Smullyan Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úlohy 
 33 J. Sokol Čtení z Bible 
 88 Matka Tereza Myšlenky na každý den (3) 
 89 Terezie z Lisieux Myšlenky na každý den (6) 
 42 P. Tomeš Vyrábíme z kůže a jiných materiálů 
 69 J. Tošner, O. Sozanská Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích 
 40 Ch. B. Townsend Malá kniha velkých hádanek 
 53 K. Urbánková a L. Neveselá První pomoc na cestách 
 43 J. Uždil Čáry, klikyháky, paňáci a auta  
 13 H. Viehoffová, E. Reuysová Jak s dětmi trávit volný čas 
 118 Zdeněk Vojtíšek Encyklopedie náboženských směrů v České republice 
 36 P. Vondrová Výtvarné techniky pro děti 
 31 T. de Vries Tím vše začíná 
 110 Penny Warner 160 her a cvičení pro první tři roky života 
 119 Penny Warner 6 x 25 Her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte 
 18 M. Zapletal Hry v přírodě  
 72 M. Zapletal Vycházky a výlety s dětmi 
 73 M. Zapletal Vycházky a výlety s dětmi 
 56 R. Zimmerová Netradiční sportovní činnost 
 48 ed. Informační centrum OSN v Praze Fakta a čísla OSN 
 54 ed. Klub Čs. Turistů Podorlicko – mapa 
 77 ed. Mezinárodní svaz Gedeonů Nový zákon 
 34 ed. Nové Město O vděčnosti – myšlenky moudrých 
 70 ed. Prázdninová škola Lipnice Zlatý fond her I.  
 71 ed. Prázdninová škola Lipnice Zlatý fond her II.  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

NOVOROČNÍ RODINNÝ VÍCEBOJ 
Srdečně zveme všechny rodinné týmy (minimálně 1 dospělý + 1 dítě) na 5. ročník novoroč-

ního víceboje, který se bude konat 21. ledna 2005 v tělocvičně YMCA a v dětském centru  
od 14.30 – 17.00 hodin. Soutěžit se bude v disciplínách, jejichž náročnost bude odstupňována 

podle věku (např. kop na bránu z různé 
vzdálenosti apod.). Soutěžit se bude  
o putovní pohár a sladké ceny. K dispozici 
bude i dětské centrum s hračkami a ba-
lónkovým bazénkem, které může využít  
i nesoutěžící část rodiny. Na závěr si zá-
jemci mohou zahrát florbal a fotbálek. 
Začátek je  ve 14.45 hodin – i opozdilci se 
mohou připojit.  

Těší se na vás H+A Ložinských,  
� 241 763 152, 721 873 381 
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a 

JARŇÁKY NA HORÁCH 
YMCA OPEN pořádá v termínu od 4. – 11. února týden na lyžích  

v Herlíkovicích pro mládež od 15 let. V případě zájmu a volných míst je 
možné vzít i rodinu s dětmi (možné zapůjčení dětské postýlky, dítě do 3 let zdarma, do 12 let 
sleva). Ubytování je v pěkném penzionu ČCE. Cena bez dopravy s polopenzí 2 800 Kč, v případě 
získání dotace od magistrátu výrazná sleva (to ale budeme vědět až začátkem února.) 

Info: sekretariát YMCA OPEN � 241 760 985. 
 

LYŽAŘSKÝ TÁBOR YMCA PRAHA 
Lyžařský tábor YMCA Praha pro děti od 6 do 14 let se koná ve dnech 12. – 17. března 2006 

v rekreačním zařízení TJ Spolana, Rokytnice n. Jizerou – Studenov. Tábor je určen dětem, které 
se chtějí naučit nebo zdokonalit v lyžování. Hlavní náplní je celodenní lyžování na sjezdových a 
běžeckých lyžích a pobyt v zimní přírodě. Strava je zajištěna 5x denně, večerní program naučný  
i zábavný. Odjezd z Prahy v neděli odpoledne, návrat v pátek. Doprava zajištěna. 

Cena: 2800 Kč členové / 2900 Kč nečlenové (z toho 900 Kč na vleky). 
Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři YMCA Praha (2. patro budovy YMCA Na Poříčí 12, kan-

celář č. 220). Rezervujte si místo na � 224 872 128 nebo 602 834 923 (H. Šormová) nebo mai-
lem na adrese: praha@ymca.cz – přihláška ke stažení je na  www.praha.ymca.cz 

 

14. SNĚM UNIE KATOLICKÝCH ŽEN 
Sněm se koná 11. 2. 2006 (9 - 18.30 hod.) v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha. Téma: „Žena 

- nositelka pokoje“ (úvodní přednáška prof. Magdalene Bogner). Přihlašujte se do 1. února  
na adresu UKŽ, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, �/fax 220 181 329, e-mail ukz@volny.cz. 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

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

14.1.2006 3. ples Manželských setkání H. Pištorová � 606 745 048 

16.1.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.1.2006 14.30 - 17.00 Novoroční víceboj H. Ložinská � 241 763 152 

20.2.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

13.3.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

17. - 19.3.2006 Jarní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

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

10.4.2006 Valná hromada YMCA - Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

15.5.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

19.6.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

TERMÍNOVNÍK 2006 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK 
Pod vedením profesionálního hudebníka a pedagoga pořádá MC YMCA Praha pro děti před-

školního věku (3-6 let) i žáky 1. stupně ZŠ hudebně-dramatický kroužek se zaměřením na výuku 
hry na zobcovou flétnu.  

Cíle: 
∗ znalost not, intonace, zpěv 
∗ psychomotorický rozvoj (koordinace prstů) 
∗ smysl pro pohyb, rytmus, hudební cítění 
∗ rozšíření individuálního ducha, fantazie, paměti 
∗ všeobecný kulturní přehled 
∗ zdravé držení těla, správné dýchání 
∗ posílení respiračního ústrojí a srdce 
∗ prevence a podpůrná léčba astmatu a alergií 
Začínáme: 18. 1. 2006 ve 14.00 hod. v prostorách mateřského centra v mezaninu Paláce 

YMCA. Kroužek se bude konat vždy ve středu (1. stupeň ZŠ ve 14.00 – 14.45 a předškolní 14.50 
– 15.35 hod.) 

Cena: 20 lekcí – člen YMCA 1000 Kč / ostatní 1400 Kč 
V případě více sourozenců z jedné rodiny sleva – člen 800 Kč / ostatní 1200 Kč 
Na účast a radost Vašich dětí z dovedností a pravidelného vystupování v kostýmech při hu-

debním divadélku se těší trumpetistka Miloslava Razáková, dipl. um., � 776 595 349 
Přihlášky u Hany Šormové, � 224 872 128 
 

ZE ŽIVOTA YMCA-OPEN 
ADVENTNÍ KONCERT 

Začátkem prosince pořádala YMCA OPEN koncert pěveckého sboru Geshem, který přišel do zá-
mečku v Komořanech předvést černošské spirituály. Přestože se nabídka veřejnosti nedostala do 
místních novin, byla účast koncertu velmi slušná a otevřela tak možnost dalších kulturních setkání. 

S touto akcí velmi pomohli sponzoři, zejména z okolních firem. Mezi významnými čestnými 
hosty usedli Jaromír Čašek z YMCA Jindřichův Hradec, manželé Rázkovi z místní Charity a man-
želé Remešovi. 

Tento koncert byl opravdovým adventním zastavením v komercializovaném předvánočním 
ruchu a myslím, že všem účastníkům přinesla dobrou náladu a radost. 

  

ADVENTNÍ SENIORSKÉ SETKÁNÍ 
 YMCA OPEN uskutečnila 18. prosince tradiční vánoční setkání pro seniory se slavnostním 

obědem. Díky sponzorskému daru nakladatelství Vyšehrad a dalších firem byli účastníci obdaro-
váni nejen příjemným sdílením hezkého společenství, ale také knihami a drobnými vánočními 
balíčky a kalendáři. 

Mezi účastníky byli významní lidé, kteří prošli koncentračními tábory a vězněním v době 
komunismu v jáchymovských dolech. Také však přišli lidé ne vlastní vinou osamělí, pro které je 
toto tradiční setkání jedinou rodinnou oslavou vánoc. YMCA OPEN tak chtěla poděkovat všem 
seniorům, kteří pomohli přenést pozitivní životní hodnoty k dalším generacím a svými životy 
prokázali, že stojí na základech pravdy a cti. 

Dík za velkou pomoc při organizaci akce patří členům sdružení Martě a Honzovi Vaculíno-
vým s Adámkem, Samovi Benešovi a Honzovi Běťákovi, kteří předvedli zručnost nejen při serví-
rování oběda, ale také pomoci při dopravě hůře pohyblivým seniorům.  

Jana Běťáková 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI  ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
PROBĚHLO 

Pod záštitou Centra pro rodinu proběhl 17. listopadu seminář pro ty, kteří se podílejí nebo 
hodlají podílet na různých formách příprav na život v manželství. Seminář byl zaměřen na růz-
né techniky skupinové práce, které jsou úspěšně využívány při společných přípravách na man-
želství i při přípravách, které probíhají formou snoubeneckých společenství v rodinách. 

26. listopadu se konalo adventně laděné duchovní setkání mladých manželů u sv. Ignáce 
v Praze 2 pod vedením P. Josefa Čunka SI. Kromě duchovního slova, příležitosti k tiché medita-
ci a osobnímu rozhovoru s knězem byla na programu skupinová diskuze na téma radosti a sta-
rosti mladých manželů. Na závěr setkání byla mše svatá. 

Velkému zájmu se těšila adventní duchovní obnova pro více než 30 manželských párů, kte-
rou v sobotu 3. prosince vedl Mons. Karel Herbst v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – 
Butovicích. 

Zkušenost se životem ve funkční rodině v dnešní době nemá zdaleka každý mladý člověk. 
Proto se Centrum pro rodinu rozhodlo nabízet středním školám program „Náš rodinný život“. 
Jedná se o osobní svědectví manželského páru o jejich společné životní cestě s následující 
diskuzí se studenty. Poprvé se tento program uskutečnil 2. prosince v Dívčí katolické škole 
v Praze 1, Platnéřská 4. 

Již 19. kolegium poradců Křesťanské psychologické poradny při Centru pro rodinu se konalo 
14. prosince. Poradna poskytla v roce 2005 více než sto bezplatných konzultací klientům 
s partnerskými i osobními problémy. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Společné přípravy na život v manželství se konají v termínech 17. ledna – 7. března 2006  

(v době uzávěrky Zpravodaje příprava již téměř zaplněna!) a 11. dubna – 30. května 2006. 
Vzhledem k trvalému velkému zájmu o tyto kurzy upozorňujeme, že je třeba se přihlásit pře-
dem v Centru pro rodinu. 

Kromě společných příprav pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy v rodinách 
pod vedením manželů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů po dobu cca půl roku. 

Bližší informace o přípravách naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/ . 
 

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 elementárnímu uvedení do biblic-
ké modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík OCarm. 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. 

 

MLADÍ MANŽELÉ 
Programy pro „mladé manžele 3. tisíciletí“ jsou určeny 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 11. února 2006 bude setkání od 9 do 
13 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích, které povede Dr. Michael Chyt-
rý, rodinný psychoterapeut, na volné téma „Co nám nestihli při přípravě na manželství říci?“. 
Vzhledem k omezené kapacitě setkání je nutné, aby se mladí manželé přihlašovali předem 
v Centru. 
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Stejně jako v loňském roce se uskuteční exercicie pro mladé manžele v termínu od 7. do 
11. července 2006 (od páteční večeře do úterního oběda) s P. Josefem Čunkem SI v duchovním 
centru Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Kromě kněze předpokládáme i účast jedno-
ho manželského páru z řad spolupracovníků Centra pro rodinu. Přihlášky a bližší informace 
v Centru pro rodinu. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Po úspěšné listopadové sobotě bude následovat celodenní setkání žen žijících v manželství 

v sobotu 25. března od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. 
Na programu budou přednášky a sdílení ve skupinkách. Setkání volně navazují na program Man-
želská setkání. Polední občerstvení bude zajištěno, na závěr programu bude mše svatá. Zájem-
kyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelná setkávání osamělých maminek (rozvedené, svobodné matky a vdovy) bude 

v novém roce pokračovat v termínech 7. ledna, 4. února a 4. března 2006 vždy od 14 do 17 
hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích (metro B Hůrka). 

Předběžně oznamujeme, že sobotní duchovní obnova pro osamělé maminky se uskuteční 
20. května 2006 ve Slaném pod vedením P. Petra Glogara OCD. Vzhledem k omezené kapacitě 
je nutné se předem přihlásit v Centru. Předpokládá se tentokrát účast bez dětí. 

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 

Nabízím dvě starší válendy, poličky, skříňky a zachovalý plynový sporák s elektrickou troubou.  
� 241 760 985. 

Profesorka klavíru přijme další žáky, začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.  
Výuka v centru – Václavské nám., � 603 440 313, nejlépe večer. 

Výuka též v anglickém a německém jazyce. 

„JESLIČKY“ A „JESLE“ 
DOPIS SPOLEČNOSTI PRO PODPORU RODINY NA MĚSÍC PROSINEC 

 

O Vánocích se shromažďujeme kolem Děťátka v jesličkách. Narodilo se do prostředí nejvyš-
ší hmotné nouze, a přece je obklopeno milující matkou a starostlivým pěstounem. Prastará 
zkušenost lidské rodiny: malé dítě je nejlépe chráněno tam, kde je ve své bezmoci přijato 
s láskou, kde nachází ochranu v péči svých nejbližších. Ano, vždyť člověk náleží mezi tvory, 
kteří v útlém věku potřebují být chování, jsou odkázáni na osobní péči úzkého kruhu nejbliž-
ších osob. I proto se děťátko rodí s úchopovým reflexem, který se později ztrácí. Má potřebu se 
pevně přimknout k tomu, kdo mu otvírá náruč… V tomto bezpečném spojení se v prvém roce 
života vytváří a v dalších nejméně dvou letech upevňuje jedinečné pouto, skrze něž dítě vstu-

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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puje do světa lidí a nabývá schopnosti vstupovat s nimi do hodnotných vztahů. Tak vzniká bez-
pečné přilnutí, zdroj velké životní síly i pro čas těžkostí.  

Před více než 150 lety, v době prvé průmyslové revoluce, vzniká ve světě dospělých tlak na 
to, aby se i matky zapojily do výrobního procesu. Malé děti se ocitaly mnohdy nezajištěny ve 
svých základních potřebách. Ze soucitu dobročinných lidí se objevuje nová instituce, která má 
zabezpečit základní péči o děti v těchto případech nouze. Poprvé se setkáváme s jeslemi jako 
s dílem blíženské lásky. V průběhu času jejich počet narůstá, zejména v dobách totalitních 
režimů, jež neberou ohled na vnitřní svět malého dítěte a jeho potřeby a rodiče redukují na 
pracovní sílu.Ostatně jsme to zažili sami. Společenský experiment minulých dob ve velkém, 
který by psycholog či lékař z etických důvodů nepřipustil, prokázal, že tento typ péče je řeše-
ním z hlediska dítěte nouzovým, prevencí opatření, jež by směřovala k většímu oddělení dítěte 
od rodičů. Sledování prokázala, že děti navštěvující jesle jsou častěji nemocné, emočně labil-
nější, někdy se hůře přizpůsobují, zejména v počátečním období návštěvy jeslí u některých 
zaznamenáváme ve zvýšené míře projevy podrážděnosti či agrese. Novější studie, jež berou 
v potaz učení o přilnutí, nacházejí leckdy mezi jeslovými dětmi více těch, jež se vyznačují 
nejistým připoutáním. Tento charakter časných vztahů bývá u více dětí do budoucna spojen 
s některými obtížemi v osobnostním a sociálním vývoji. 

Děti v kojeneckém a batolecím věku si zpravidla nehrají ještě spolu, spíše si při hře překá-
žejí. Jejich společný pobyt po více hodin je pro ně spíše zátěží než obohacením. Jak říkával 
profesor Matějček: Děti samy by si jesle samy nevymyslely, jsou zařízením pro dospělé, nikoli 
pro děti. Až v předškolním věku přichází čas, kdy se sociální obzor dítěte přirozeně rozšiřuje i 
o vrstevníky.  

A tak vánoční jesličky nám mohou být připomínkou toho, co dětem doopravdy prospívá: 
společenství rodiny tvořené otcem a matkou shromážděných kolem dítěte či dětí, založené na 
trvalých láskyplných vztazích. Mějme toto na paměti při vytváření koncepcí podpory rodiny. 

Za Společnost pro podporu rodiny: 

 Marie Boháčová, Vojtěch Belling, Jana Fellnerová, Michaela Freiová, Petr Imlauf,  
Jiří Ludvík, Zdeněk Novotný, Jana Pláteníková, Michal Semín,  

František Schneiberg, Jaroslav Šturma, Jana Vachulová.  
 

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ HOMOSEXUÁLŮ SCHVÁLENO 
 

Nevím, jak pro vás, ale pro mne to rozhodně nezní jako dobrá zpráva. Nechci o tom rozvíjet 
teď tady polemiku a už vůbec nechci snášet na hromádku své argumenty – ostatně, je rozhodnu-
to. Nicméně Petr Imlauf nám zprostředkoval dva diskusní příspěvky z Poslanecké sněmovny, 
které zazněly 8. prosince 2005 v rozpravě před hlasováním o zákoně. Zdá se mi, že oba význam-
ně přesahují meze běžné politické argumentace či manipulace. Nakonec, posuďte sami: 

 

 

PŘÍSPĚVEK POSLANCE KVAPILA K HOMOSEXUÁLNÍM PARTNERSTVÍM 
 

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, zákon o registrovaném partner-
ství je nutno chápat v širších souvislostech a důležité okolnosti, které jsou již identifikovatelné 
v jiných evropských zemích, by měly v našem rozhodování sehrát významnou roli. Některé z 
nich si vám dovoluji předložit. 

V zemích, které nějakou formu registrovaného partnerství přijaly, patrně tolerance k ho-
mosexuálům do jisté míry narostla. Avšak sílí požadavky na uzákonění možnosti manželství 
osob stejného pohlaví. V některých zemích již manželství osob stejného pohlaví uzákoněno 
bylo. Registrované partnerství je považováno za první krok na delší cestě. A tato cesta malých 
kroků je doporučována ve feministické literatuře a má být hlavní taktikou boje proti heterose-
xuální výlučnosti manželství. 
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Poslední věta není přehnaná, ale název kapitoly a program zveřejněný v naší literatuře na 
základě zahraničních zkušeností. Boj proti heterosexuální výlučnosti manželství tedy není po-
tenciální, ale explicitně vyhlášený. Úvahy o potřebnosti nebo nepotřebnosti zákona o registro-
vaném partnerství nemají tedy na základě tohoto faktu charakter vstřícných kroků vůči potře-
bám malé menšiny osob se změněnou sexuální orientací, ale charakter manipulace s hodnotami 
většinové společnosti, malou skupinou ideologicky úzce vymezených autorů, kteří osobně 
nejsou téměř v žádném případě touto problematikou sami dotčeni. Cílem je vnést princip rela-
tivity a s ním související možnost volby i do základních dimenzí lidské osoby a zpochybnit tak 
hodnotu rodiny nejen v její funkci, ale přímo v její podstatě. 

Svoboda v tomto pojetí žádá odstranění lidské duality, tj. aby člověk nebyl mužem nebo 
ženou. Manželství a rodina je podle těchto avantgardních názorů otázkou volby jak co do struk-
tury, tak co do funkce účelu, trvání a v dalším kroku i co do počtu zúčastněných osob. Tento 
poslední krok ještě v žádné zemi zatím nebyl uzákoněn. V neformálních diskusích je však velmi 
častým tématem. 

Nevidět tento důležitý kontext návrhu zákona o registrovaném partnerství znamená ignoro-
vat již probíhající vývoj v řadě zemí. Zdánlivě neškodné opatření usnadňující soužití párů osob 
stejného pohlaví tak v důsledku přináší patrně ve jménu nešťastně chápané svobody odstranění 
respektu k základním charakteristikám lidské osoby a oslabení respektu k důležitým hodnotám 
euroamerické civilizace. Tuto cestu malých změn bychom při uvědomění si jejího cíle neměli 
vůbec zahajovat. Proto, vážené kolegyně a kolegové, dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona. 
Děkuji. 

 

 

PŘÍSPĚVEK POSLANCE KARASE K HOMOSEXUÁLNÍM PARTNERSTVÍM 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme ve druhém čtení několikrát odmítnutý zákon 
o tzv. registrovaném partnerství. Doufám, že bude zamítnut. Ačkoliv se tváří jako vzor rovno-
právnosti, ve skutečnosti prosazuje nerovnosti nové. Porušuje nejen zásadu rovnosti obsaženou 
v Listině základních práv a svobod, ale i tam zakotvený zákaz diskriminace a privilegií. Okol-
nost, že si někteří občané nemohou nebo nechtějí zvolit jinou než homosexuální formu soužití, 
ještě nezakládá právo na odlišný a de facto privilegovaný status ve společnosti. 

Ani podle vyjádření Ústavního soudu není možné zásadu rovnosti v právech chápat absolut-
ně a – cituji – neplyne z ní, že by každému muselo být přiznáno jakékoliv právo. A dodávám – je 
však třeba tuto zásadu ctít, pokud se jedná o odstranění neodůvodněných rozdílů. Návrh regis-
trovaného partnerství, který staví homosexuální páry v mnoha ohledech na úroveň manželství, 
vychází vstříc malé skupince osob, které nemají a z povahy své sexuální orientace ani nemohou 
mít stejné poslání jako rodina. Přitom toto poslání reprodukce obyvatelstva je pro budoucnost 
společnosti životně důležité. 

Krátce připomenu, co bychom přijetím zákona o registrovaném partnerství naopak společ-
nosti vnutili. 

Za prvé: Zvedneme-li ruku pro tento zákon, říkáme, že neplodnost tohoto typu soužití má 
pro stát stejnou hodnotu jako plodnost, že bezdětný vztah je pro stát stejně žádoucí jako vý-
chova další generace. Připomínám, že v těchto letech řešíme, co uděláme s demografickou 
katastrofou způsobenou ne nemocemi nebo válkami, ale právě neplodným a pohodlným stylem 
života. 

Za druhé: Pokud přijmeme tento zákon, popřeme rozdíly mezi muži a ženami, přirozenost 
heterosexuálního svazku mezi nimi a vytvoříme předpoklad pro homosexuální převýchovu spo-
lečnosti. Již dnes je cítit silný tlak na rodinu, aby se muž i žena chovali stejně, stejně vydělá-
vali, stejně pečovali o novorozence a nemocné členy, stejně vařili, stejně fyzicky pracovali 
atd. Je to vnucování homosexuální mentality o plné zaměnitelnosti klasickým rodinám. Tato 
převýchova v konečném důsledku znamená, že ani normální manželé se nemají doplňovat, 
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nemají být komplementární, ale muž a žena mají mezi sebou bojovat a v nejlepším případě 
mohou být pouhými partnery po vzoru homosexuální skupiny. 

Za třetí: Legalizací registrovaného homosexuálního partnerství bychom přispěli k vytvoření 
privilegované skupiny. Má-li v tomto státě nějaká skupina udělena privilegia, má je vždy za 
konkrétní činnost. Rodina je má za výchovu další generace. Zde bychom zvedli ruku pro zvý-
hodnění určité skupinky jen proto, že ona to chce. Když už by měl být nějaký zákon přijat, měl 
by zvýhodňovat lidi, kteří spolu bydlí a o sebe pečují, a to bez ohledu na jejich sexuální orien-
taci. Zeptáme-li se, v čem jsou tito lidé dnes diskriminováni, odpovědí, nemáme privilegia jako 
rodina. 

Za čtvrté: Podpořením tohoto návrhu bychom znehodnocovali práci rodičů. Nejde jen o 
vlastní plodnost a demografická čísla, ale z pohledu státu jde i o tisíce a tisíce hodin práce 
rodičů, které oni investují do výchovy další generace daňových poplatníků. Za tuto nesmírnou 
investici, která – zdůrazňuji – je pro stát nenahraditelná, mají rodiče státem přiznána některá 
privilegia. Nebude nic jiného než výsměch rodičům, řekneme-li, že tento způsob života je pro 
stát stejně přínosný jako sebestředně orientovaný registrovaný svazek. 

Za páté: Zvednutím ruky obětujeme této ideologii nevinné děti. Vždy a ve všech státech 
byl dalším krokem po legalizaci homosexuálních svazků požadavek homosexuálů vychovávat 
děti. A ujišťuji vás, dámy a pánové, že pokud jim je zákonem nesvěříte, tak poté, co tato sku-
pina obdrží status menšiny, tak už si adopce vysoudí sama. 

Za šesté: Zvednutím ruky bychom přispěli k postupnému zničení tolerance ve společnosti. 
Toleranci k odlišnému se všichni učíme především v rodině, kde vzájemně rodiče, muž a žena, 
ukazují dětem, jak jsou odlišnosti obohacující. Učí je přirozeně k úctě k odlišnému. V tomto 
stejnopohlavním svazku není ale místo pro odlišnost, není zde místo pro růst, pro odvahu se 
vypořádat s jinakostí druhého. 

Za sedmé: Zvedli bychom ruku pro omezení svobody slova a pro náboženské pronásledová-
ní. Tento bod je velmi zásadní a může ovlivnit v krátké době celou strukturu společnosti. O 
svobodě slova a náboženské svobodě mluvím pohromadě z toho důvodu, že vždy, když došlo k 
omezování náboženské svobody, s železnou pravidelností došlo také k omezení svobody slova a 
k nástupu totalitní společnosti. Proč totalitní? Protože stát bude určovat, co si mají lidé mys-
let. 

Abych byl zcela konkrétní: začínají se šířit zákony proti lidem, kteří mají na fenomén ho-
mosexuality odlišný názor. Nic jiného než odlišný názor. Nespílají a nenadávají nikomu, jen 
říkají, že homosexualitu osobně nepovažují za přirozenou formu sexuality. Díky těmto zákonům 
se o tom zakazuje diskuse. Vždyť už dnes u nás je takřka tabu diskuse ohledně léčitelnosti 
homosexuality. Například, co bible. Budeme ji cenzurovat? Ve Švédsku už byli za citaci z bible 
ohledně homosexuality lidé soudně odsouzeni. Budeme tady my, politici, odhlasovávat, co 
smějí mít církve ve své nauce? A co když církve odmítnout oddávat homosexuály v kostele? 
Budeme to tolerovat nebo vytáhneme antidiskriminační zákon a policie zasáhne? 

Za osmé: Často nám předkladatelé vyčítali, že za odmítavým postojem je naše víra. Jako 
věřící za sebe říkám, ano, je to u mne tak. Já věřím, že člověk byl stvořen geniálním tvůrcem a 
vědci dnes tu promyšlenost s úžasem pozorují a snaží se ji pochopit. A pokud po tisíciletí tvůr-
ce varuje, touto cestou nejděte, je to pro mne velmi silná motivace. Nemylme se, dámy a 
pánové, tady neútočí společnost na ubohé homosexuály, ale ten, na koho je zde velmi tvrdě již 
několik let nevybíravě útočeno, je většinová společnost. Tím nechci zpochybňovat, že je třeba 
individuálně pomoci těm, jejichž situace to vyžaduje a mne stejně jako vás silně dojímá. 

Dámy a pánové, uvedl jsem zde sedm důvodů pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, které 
nevycházejí z víry, ani se neschovávají za právní záminky. Zvažte je, prosím. Děkuji za pozor-
nost. 

 

Převzato z internetové konference o rodině prostřednictvím www.pandora.cz 
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MÍSTO ÚVODU 
 

Takhle bouřlivou diskusi na stránkách Zpravodaje obvyk-
le nečteme. Zdá se, že článek P. Váchy se strefil přímo do-
prostřed vosího hnízda. Začínají i bouchat emoce. Není divu 
– na jedné straně se otevřela stavidla mnohdy velmi bolest-
ných zkušeností spojených s necitlivostí lpění na liteře zákona (která, jak známo, mnohdy zabí-
jí, zatímco duch se pozná podle toho, že oživuje), na druhé straně se ale najdou i tací, jejichž 
víra je nutí bít na poplach před ohrožením. 

K diskutérské dokonalosti máme ještě daleko: na jedné straně se ne vždy ubráníme až je-
dovatým invektivám (bez ohledu na jejich případnou oprávněnost si myslím, že do psaného 
projevu křesťana by patřit neměly, takže v některých případech jsem si dovolil příspěvky této 
přítěže zbavit), na druhé straně se zase objevuje (doufám, že neuvědomělé) manipulování 
fakty, překrucování argumentů, ba i podsouvání názorů či jejich odstínů tak, aby se proti nim 
lépe argumentovalo. Některé takové případy jsem uváděl na pravou míru v poznámce k té části 
diskuse, která proběhla v minulém čísle; činím tak i v tomto čísle, abych předešel zbytečným 
polemikám nad fakty, které lze snadno ověřit.  

Jestliže přesto zveřejňuji další příspěvek Víta Cigánka, nečiním tak proto, že bych souhlasil 
s jeho metodou argumentace (pozorný čtenář si učiní úsudek sám, já jen čekám, zda si Vít 
uvědomí, že touto metodou prokazuje postojům, které zastává, velmi medvědí službu) – spíše 
se snažím zachovat zdání objektivity (ale nejsem profesionální žurnalista, takže výsledek je 
takový, jaký je). Jestliže pak zveřejňuji další, byť někdy velmi vášnivé příspěvky, činím tak 
z důvodů, které lépe než já popsal ve svém průvodním mailu dr. Kuba. Cituji: 

 

»Myslím, že je moc dobře, že jste v YMCA tohle téma otevřel a jsem přesvědčen, že by 
bylo škoda jej zcela opustit… Víte, ten můj dopis by možná potřeboval návod k upotřebeni: 
„Prosím čtěte bez negativních emocí, snažte se chápat věcně…“ Já jsem ten článek nechal zrát 
asi měsíc a  postupně jsem se snažil odstranit negativní emoce. Ale i já mám za sebou osobní 
příběh a uvedené diskutované téma mi v životě způsobilo poměrně velké trauma… 

Myslím, že nejsem sám, jen se o tom takhle nemluví. Na setkání manželů, kde jsem tohle 
téma díky Vašim článkům otevřel, se ukázal zajímavý fakt, který de facto popisuje paní Lan-
dová: jedno manželství se divilo, proč se o tom chci bavit… Ale 7 dalších manželů pochopilo.  
A ukázalo se, že normální racionální manželský křesťanský pár si utvoří svůj názor a řekne si, 
že to není určitě míněno tak vážně… Nicméně oficiálně že nelze snížit „laťku“, protože by to 
mohlo znamenat, že bychom se méně snažili… A pak jsou páry, které si myslí, že skutečně 
všichni věřící dodržují, co je napsáno v Katechismu… Chováme se tedy výrazně pokrytecky a 
někteří z nás to potom mohou „odnést“ krizí manželství a mnoha jinými kotrmelci… 

Ptal jsem se na závaznost pokynů Katechismu. Překvapilo mne, že jejich nadčasovost jaksi 
patrně není zcela potvrzena – běžný kněz na to není schopen odpovědět… 

Víte, tady nejde o invektivy směrem k panu Cigánkovi. Je pouze obětí prefabrikované ka-
tolické výchovy - neptat se, přebírat připravená fakta a prosazovat je s odvoláním na Magiste-
rium církve… Jenže jak vyplývá z omluvy Jana Pavla II. – i církev použila v minulosti neevange-
lijní metody!! Takže různá sdělení církve jako instituce mají různou váhu… 

Možná se mýlím, ale v mých 49 letech se 3 dětmi a dalšími zážitky jsem přesvědčen, že  
v mém sdělení je něco, o čem by se mělo hovořit…« 

 

Článek najdete níže. 

VKor 
 

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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DISKUSI PATŘÍ CHVÁLA… 
 

„Je to stejně zajímavé, že zrovna debaty o mravní povaze antikoncepce bývají tak bouřlivé 
a dlouhé. Proč asi?“, ptal se v minulém Zpravodaji Vít Cigánek. Podle mě proto, že se s tímto 
břemenem potkáváme mnohem častěji než třeba s přísným postem a že nám řešení této otázky 
ohromě leží na srdci a velmi zaměstnává mysl a svědomí… 

Jsem vděčný za všechny názory v diskusi, za každým se skrývá osobní zkušenost a touha po 
pravdě. Všichni jsme originální dílo, tak je normální, že ta cesta za pravdou vede různými pěši-
nami, oklikami, zpátečkami… Snažím se ctít každý osobní názor, jen s některými nesouhlasím. 
Třeba s domněnkou pana Cigánka, že lidské sexuality jakožto břemene se nedotýkají pouze ti, 
co žijí plným pohlavním životem s pomocí antikoncepce a nic si z toho nedělají. Mám osobní 
zkušenost, že než jsem k tomuto „nedotýkání se břemene“ dorostl, stálo mě to dost osobních i 
partnerských bojů, a až partnerská krize mě odpoutala od lpění na liteře a pomohla mi více 
poslouchat hlas svědomí… Nebo jsem měl odejít od mamky a čtyř prcků, když jsem situaci ji-
nak nezvládal? Nyní jsme otevření pro nový život (šesté a sedmé miminko jsme ale nedonosili), 
jen někdy pravděpodobnost početí snižujeme. 

Účastnili jsme se v naší farnosti adventní duchovní obnovy (svoboda, marnotratný syn, lás-
ka bez podmínek…) a mimo jiné jsem si odnesl ujištění v tom, že Otec má náruč otevřenou 
stále a stále čeká… Někdo jde rychle, někdo klopýtá, někdo si zachází, někdo se stále někam 
vrací…, ale On stále čeká s otevřenou náručí plnou lásky (ne s bičem)… Kdyby byla litera důle-
žitější než city uvnitř, asi by nás Kristus nevaroval, že hříšníci a nevěstky nás předejdou… 

Tak to cítím já, František Jakubec 
 

VĚŘIT FARÁŘŮM, NEBO PAPEŽŮM? 
 

„Proč ještě zůstávám v katolické církvi?“ Tato (byť ironická) otázka pana Fischera je zcela 
namístě. Zkusme se zamyslet, proč jsme zrovna členy církve, která nám tak komplikuje život, 
vymýšlí hloupé předpisy, mění svou nauku a chybí v ní láska. To myslím vážně, přemýšlejme! 

Podle pana Schreiera se manželé snažící se žít dle učení církve dostávají do tragických 
situací. To je polopravda. Copak ti druzí se do nich nedostávají? A dále: Já nikde neříkám, že 
nemáme svobodu a nemůžeme nebo nesmíme určovat počet svých dětí – jak je mi podsouváno. 

Záleží zde na způsobu, nebo na postoji? Odpovídám: záleží na obojím. Proto říká koncilní 
konstituce Gaudium et spes (51): „Kde tedy běží o to, jak uvést v soulad manželskou lásku 
s odpovědným sdělováním života, nezávisí mravní povaha jednání jen na upřímném úmyslu a 
zhodnocení pohnutek, ale musí se určovat objektivními měřítky…“ A Katechismus katolické 
církve (2368): „Z vážných důvodů mohou manželé chtít zrození svých dětí oddálit… Musí si však 
ověřit, zda jejich přání není plodem sobectví… Kromě toho uspořádají své chování podle objek-
tivních mravních měřítek.“ 

Pana Schreiera bych se rád zeptal, jak může vědět, kolik dětí bude schopen uživit za něja-
kých dvacet let. V současné době to trvá nejméně tak dlouho, než se děti osamostatní. Uvažme 
jen, k jakým netušeným změnám došlo za poslední dvě desetiletí v naší zeni. Jak tedy můžeme 
tak přesně kalkulovat v takovém časovém horizontu? Ježíš nemluví o člověku, jenž chce začít 
se stavbou věže za čtvrt století, ale hned. Mluví o vojsku, které je již na cestě. Za takových 
okolností je možné počítat. Ale čím je budoucnost vzdálenější, tím víc musíme spoléhat na 
Boží prozřetelnost a ne jenom na své lidské výpočty. To by bylo velmi nezodpovědné. 

A co že je ono neměnné učení církve a jeho správný výklad? To se, pane Schreiere, dozvíte 
právě z výroků církevních Otců, koncilů a papežů. To jejich slova jsou oficiálními výroky círk-
ve, ne slova určitého pana faráře v nedělním kázání nebo při přípravě snoubenců. Svou víru 
nemáme opírat o nějaké předpisy (v tom máte pravdu), ale také ne o něco, co pan farář 
v neděli nikdy neřekl. Musíme ji naopak opírat o to, co řečeno bylo, a to od těch, kdo jsou 
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nositeli magisteria – biskupů v čele s papežem. Máme se samozřejmě řídit také tím, co říkají 
řadoví kněží – pokud jejich tvrzení neodporuje magisteriu. (Zde musím upřesnit: neměnné 
učení církve je to učení, které bylo jako takové definováno, ať pozitivní nebo negativní for-
mulací. Definovat to může pouze papež nebo koncil, jehož výrok potvrdí papež. Neomylné 
není učení církevních Otců, pánů farářů ani Kongregací Svatého Stolce, ale ani kázání papežů – 
v procesu rozhodování ohledně papežské neomylnosti byl nejvážněji zvažován případ bludu, 
který řekl kdysi snad ve 12. století jeden z papežů o očistci – řekl to v kázání. Je ovšem prav-
dou, že to později odvolal jako omyl. – VKor) 

A také nelze stavět skutečnou křesťanskou víru na vztahu s Bohem. Je to naopak: Vztah 
k Bohu je třeba stavět na víře. (A víru zase na učení církve.) Nejdřív musím někoho poznat, na 
základě poznání teprve vytvářím vztah. 

S tím, co píšete o poměru lásky a předpisů, bych naprosto souhlasil. Jenomže v našem pří-
padě se nejedná ani o jedno ani o druhé. Nejde tu o žádný předpis, nýbrž o Kristův mravní 
příkaz, o zákon Boží, ne lidský. Jan Pavel II. o tom píše: „Manželé nemohou pokládat Boží zá-
kony za pouhý ideál… ale za Kristův příkaz…“ (encyklika Evangelium vitæ) A Gaudium et spes: 
„Synové církve… nesmějí při řízení porodnosti nastoupit cesty, jež zavrhuje učitelský úřad 
církve, vykládající Boží zákon.“ Proto je také nesprávné psát o „zákazu antikoncepce“. Anti-
koncepci nikdo nezakázal, alespoň ne nikdo z lidí. (A také je nesprávné psát o metodách řízení 
porodnosti jako o Božích zákonech, neboť církevní právo pečlivě rozlišuje mezi přirozeným a 
pozitivním právem a rozlišuje i právo Božské a lidské. Božským zákonem je zde opravdu pouze 
zákaz abortivní antikoncepce opírající se o 5. přikázání. - VKor) 

Takže sem nepatří Kristova slova o farizejských předpisech a tradicích, ale jiná. Například: 
„Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten kdo plní vůli mého 
otce.“ (Mt 7, 21) A nebo: „Budete-li zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce.“ (J 15, 10) 

Zachování pravé lásky je tedy podmíněno plněním evangelního zákona. Ale jakou lásku 
máte na mysli Vy? V čem má spočívat láska, o níž mluvíte? V užívání rozkoše, udržování lidí 
v náboženské nevědomosti, nebo obviňování církevní hierarchie z pokrytectví? Kdo skutečně 
miluje, chce pro bližního skutečné dobro, které něco stojí. Skutečná láska je vždy spojena 
s obětí. „Byl jsem hladový a dali jste mi najíst, byl jsem na cestách a ujali jste se mě.“- takové 
jednání není laciné. Ale: – „měl jsem potíže v manželském životě a poradili jste mi, ať si kou-
pím kondom“ – to nestojí nic. To dovede i takový Radim Uzel (a ve velkém). Co nic nestojí, to 
za nic nestojí! 

A nyní k závěrečnému „upřesnění“: Že se někde mluvilo o Mojžíšově autorství, to přece 
připouštím. (Tak proč se o tom musíme pořád hádat? – protože je to dokladem o omezené 
s dobově podmíněné platnosti učení Magisteria ve věcech, které nejsou definovány jako 
dogmata. - VKor) Věcí víry je ale božská inspirace knih, ne otázka jejich autorů (tento názor 
by byl na začátku 20. století důvodem k zařazení na Index. - VKor). Že se upalovalo kvůli názo-
rům na pohyb Země, to je právě jen smyšlenka a pomluva, byť stokrát opakovaná a zvláště ve 
škole nám do hlavy vtloukaná. Církev se omluvila za upalování (které se ovšem dělo z jiných 
důvodů). Omluvila se i za proces s G. Galileiem, ten ale nebyl vězněn pro své názory v oblasti 
astronomie, nýbrž pro pochybný výklad biblického vyprávění o zastavení slunce v knize Jozue, 
jímž chtěl dokázat heliocentrismus. (Zde je ale sympatické, že VKor považuje omluvu vyslove-
nou papežem za omluvu církve jako takové. Ano, ústy papeže mluví církev, i když s jeho výroky 
často mnozí jednotliví katolíci nesouhlasí – jak tomu bylo i v případě těch omluv. Nejvíc ale 
toto sepětí papeže s církví platí, vyjadřuje-li se ve věcech naukových.) Ale dokument o potřeb-
nosti papežského státu k spáse světa? Tak ten bych rád viděl! (- tedy doporučuji např. encykli-
ky Pia IX. „Quanta cura“, „Nostis et Nobiscum“, „Nullis Certe Verbis“ a zvláště „Qui nuper“, 
„Ubi nos“ nebo „Respicientes“, za přečtení z tohoto hlediska stojí i „Mirari vos“ Benedikta 
XIV. Na některé své apoštolské exhortace a další papežské dokumenty odkazuje Pius IX. ve 
svém „Syllabu errorum“. – VKor)  
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A že „zákaz antikoncepce“ nebyl neomylně vyhlášen? Zde narážíme na dnes dosti rozšíře-
nou představu, že je nutno věřit jen v dogmata a ve všem ostatním si můžeme myslet a dělat 
co chceme. To je ale hluboký omyl. Jsme totiž povinni přijmout s vírou nejen dogmata, ale 
celé učení církve o víře a mravech. V oblasti morálky ostatně neexistuje vůbec žádné dogma.  
A přesto jsme povinni zachovávat lásku, neškodit bližním, ale pomáhat… Toto a mnoho dalších 
mravních zásad hlásá církev s neomylnou jistotou. 

K tomu říká koncilní konstituce Lumen gentium (25): „Biskupové, kteří vyučují v jednotě 
s římským biskupem, mají být v úctě u všech jako svědkové božské a katolické pravdy. Věřící 
jsou povinni srovnat se s rozhodnutím svého biskupa vyhlášeným jménem Kristovým ve věcech 
víry a mravů a mají k němu přilnout náboženskou poslušností. Tato poslušnost vůle a rozumu se 
má obzvláště projevovat vůči hodnověrnému úřadu římského biskupa, i když nemluví „ex  
cathedra“ (ve formě dogmatického rozhodnutí), takže jeho nejvyšší učitelský úřad má být přijí-
mán s úctou a upřímně se má přilnout k jeho rozhodnutím, podle toho, jak on to zamýšlí  
a chce. Jeho vůle se pozná jak z povahy dokumentů, tak z častého opakování téže nauky…“ 

Pro případ, že by mně i nadále chtěl někdo vysvětlovat, jak by vypadaly manželské večery 
bez kondomu, že děti je nutné nějak živit apod., dovolím si malou zmínku o sobě: Již téměř  
30 let žiji v manželství. S manželkou Ludmilou máme šest dětí ve věku 27 – 15 let. To, že je 
jich tolik, nám v posledních letech život mnohem více usnadňuje než ztěžuje. Zvláště se to 
projevuje nyní, kdy je moje žena těžce nemocná. (Když byly děti malé, bylo tomu přirozeně 
spíše naopak: S jejich počtem nám také starostí a těžkostí přibývalo.) 

Vít Cigánek 
 

K ČLÁNKU „UTRPENÍ MÁ SMYSL“ 
 

Chtěl bych doplnit několik myšlenek k článku Víta Cigánka uveřejněném v prosincovém 
Zpravodaji, který obhajuje utrpení. Domnívám se, že obhajoba utrpení v návaznosti na debatu 
o používání antikoncepce může být poněkud jednostranná. Nezkušeného čtenáře by mohlo 
přečtení takovéhoto článku vést k závěru, že Bůh je škodolibý poťouchlý mrzout, který si libuje 
v lidském utrpení. V takového Boha já nevěřím. Bůh, v kterého já věřím je Milosrdný, Moudrý, 
Odpouštějící. Bůh je Láska. 

„Ježíš nepřišel utrpení zrušit. Přišel, aby mu dal smysl“. V tom má Vít Cigánek naprostou 
pravdu. Ale podívejme se na toto tvrzení blíže. Ježíš se připravoval na své vystoupení čtyřiceti-
denním postem a odříkáním. Cvičil se v odříkání, posiloval vůli. Také pro nás jeho následovníky 
je dobré, dříve než se pustíme do díla, cvičit se a připravovat v posilování vůle. Ale Ježíš neza-
čal své veřejné vystupování nějakým sebetrýzněním a popularizací utrpení. Začíná své veřejné 
vystoupením na svatbě v Káně Galilejské. Když došlo víno, nezačne hlásat: „Tak už na vás do-
šlo“. „Už jste se zpili dost“. „Už jste byli dost bujní a radostní a teď se budete postit a pít jen 
vodu“. Ježíš udělá zázrak a promění vodu ve víno, aby na svatbě „BYLO DOBŘE“. Ve svém dalším 
vystupování Ježíš snáší námahu, únavu, nepohodlí („Ptáci mají hnízda, lišky mají doupata, Syn 
člověka nemá kam by hlavu složil.“ Mt 8,20), ale zároveň se účastní hostin a hoduje. To je 
záminkou jeho odpůrcům, takže ho označí za „žrouta a pijana“ – Mt 9,11-13, Lk 7,33-34,  
Mt 11,18-19 (Mt 9,14-15). Ježíš hlásá milosrdenství, odpuštění, naději o milujícím Bohu. A aby 
svá slova potvrdil, přijme utrpení popravy na kříži. Přijal oběť kříže, aby potvrdil svá slova  
o Lásce a aby pak triumfoval ve zmrtvýchvstání. Utrpení je jen prostředek, který je v rukou 
Božích použit k něčemu většímu, důležitějšímu. Utrpení není cílem. Cílem není Golgota, cílem 
je zmrtvýchvstání. 

„Cesta kříže vede k Bohu – nekonečnému Dobru.“ I v tom má Vít Cigánek pravdu. Je to 
pravda, ale k Bohu vedou i jiné cesty než pouze přes utrpení. Utrpení může být jedna z cest 
k Bohu. Utrpení není jedinou cestou do nebeského království. „Cesta kříže vede k Bohu“ je 
pravda, ale pravda neúplná, částečná. Utrpení není bezpodmínečnou cestou k Bohu. Vyslovová-
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ní neúplných pravd anebo úmyslných polopravd klame a svádí nezkušeného člověka. Proto nám 
Ježíš zdůrazňuje, aby námi vyslovené ANO znamenalo ANO a říkáme-li NE, ať to znamená NE, viz 
Mt 5,37. Ďábel je mistr polopravd. Nesvádí člověka používáním hloupých lží. Klame člověka 
vyslovováním polopravd. Proto pozor: „Bohu nejsem tím blíže, čím více jsem utrápený!“ 

Cestou k Bohu je i úžas nad krásou stvoření při procházce přírodou, cestou k Bohu je  
i vnitřní rozechvění srdce z harmonie tónů hudebního díla, cestou k Bohu je rozhovor, při kte-
rém člověku „hoří srdce“ (Lk 24,32 – cesta učedníků do Emauz). Cestou k Bohu je i bezelstný 
úsměv dítěte. Cest k Bohu je mnoho. Šťasten je ten, jehož cesta k Bohu nemusí procházet 
utrpením.  

Boha lze potkat především při četbě „Písma“. Svatý Jeroným (Hieronymos), překladatel 
Bible, napsal: „Kdo nezná Písmo, nezná Pána.“ Četba Bible mi nepůsobí žádné utrpení a přesto 
mne spolehlivě přivádí k Bohu.  

K Bohu nevede cesta pouze skrze utrpení. Mám-li majetek a obdaruji-li s radostí jiného, 
neutrpím tím žádnou újmu, tj. nepřinese mi tento čin žádné trápení, přesto se tímto skutkem 
přiblížím Bohu. Když se usměji na druhého, netrpím tím a přesto se tímto skutkem přiblížím 
Bohu. 

 

UTRPENÍ NEMÁ SMYSL, UTRPENÍ MÁ VÝZNAM. 
Jedině láska dává význam utrpení. Utrpení bez lásky je hrozně zoufalé a nesmyslné. Bůh si 

nepřeje, abychom trpěli, Bůh si přeje, abychom Ho milovali, abychom se měli navzájem rádi. 
Láska se dokáže obětovat. Láska, pokud je potřeba, snáší utrpení, přijme nepohodlí, odřekne si 
požitek. Matka z lásky ke svému dítěti přemáhá spánek a bdí u lůžka plačícího dítěte. Otec 
z lásky strpí křivdu, aby neztratil práci a neohrozil svou rodinu. Dítě z lásky k mamince pomáhá 
uklízet a odřekne si zábavu, protože maminka nebude vyčerpaná a bude mít čas si s dítětem 
pohrát.  

Jen Ďábel se raduje z lidského utrpení. Bůh se raduje z lidského štěstí. Bůh dovoluje utrpe-
ní, protože utrpení má výchovný význam. Když utrpení vede k růstu lidského charakteru, má 
význam. Není-li z utrpení žádný užitek, tj. cokoliv pozitivního pro jedince či společnost, pak 
utrpení nemá smysl.  

 

1 KOR 13 – VELEPÍSEŇ LÁSKY. UTRPENÍ BEZ LÁSKY JE ZBYTEČNÉ.  
Pro rozlišení smyslu utrpení a odříkání je duchovními učiteli dáván příklad mužů, kteří lá-

mou kámen v kamenolomu. Všichni konají stejně tvrdou práci, která způsobuje námahu, pot a 
mozoly. Jejich fyzické „utrpení“ je naprosto shodné a přesto mravní smysl „utrpení“ je u kaž-
dého jiný. 

První muž pracuje z trestu. Odpykává si trest za špatnost, kterou způsobil. Takovéto utrpe-
ní je Bohem chtěné, protože je spravedlivé, výchovné a vede k nápravě. 

Druhý muž láme kámen z lásky ke své rodině. Obětuje námahu a pot, aby postavil dům,  
ve kterém se bude jeho rodina cítit dobře. Takovéto utrpení je Bohu milé, protože je z lásky 
přinášeno pro dobrý cíl. 

Třetí muž žil požehnaným životem. V mládí vyrůstal ve vyrovnaném prostředí. Oženil se a 
nemusel stavět dům ani se jinak těžce namáhat. Má krásné děti a i jinak měl život bez obtíží. 
Cítí se Bohu zavázán, protože mu Bůh požehnal. Protože se měl celý život dobře, láme kámen a 
nosí břemena, aby utrpením dokázal Bohu svoji vděčnost. Chová se pošetile. Takové utrpení je 
nesmyslné, nepřináší žádný užitek a Bohu nepřináší radost. Lépe by dělal, kdyby se radoval a 
dobrořečil Hospodina za jeho požehnání. Lépe by bylo, kdyby čas, který marní zbytečným no-
šením břemene, věnoval výchově svých dětí. Lépe by udělal, kdyby pomohl druhému muži, aby 
měl dům postavený dříve. Lépe by udělal, kdyby se zastal sirotka a vychoval z něho čestného 
člověka tak, aby se nedostal na šikmou plochu a nemusel si odpykávat trest. Lépe by bylo … 
možnosti pro konání dobra jsou neomezené. 
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Snášejme utrpení, které od nás Bůh chce, a nevymýšlejme si zbytečná utrpení navíc. Uchrá-
nil-li nás Bůh od utrpení, velebme ho a „pomáhejme nést břemena jedni druhým“, Gal 6,2. 

Celý list apoštola Pavla Galaťanům bych rád doporučil Vítu Cigánkovi přečíst pozorně a 
rozjímat o něm. Zjistí v něm, že také „první papež“ apoštol Petr se zmýlil a postavil se  
na stranu zastánců obřízky, tj. „zákona“, předpisů a nařízení. Celá staletí historie církve do-
svědčují, že Petr tento svůj postoj změnil. Nikdo z nás dnešních křesťanů nemusí být obřezán. 
O tom, že Bůh mění i lidská rozhodnutí papežů, je záznam ve skutcích apoštolských 10,1-11,18. 

„Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, 
pozbyli jste milosti. My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. 
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje 
láskou“ Gal 5,4-6. „Ten, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoliv“ Gal 5,10.  

„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se 
milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 
jedni k druhým“ Jan 13,34-35.         

Josef Schreier 
 

REAKCE DO DISKUSE 
 

Dovolte mi, abych ještě jednou mohla zareagovat na všechny slušné meze překračující 
psaní pana Cigánka v prosincovém Zpravodaji. Domnívala jsem se, že vstupuji do seriozní deba-
ty. To, co předvedl tento pán, je ovšem demagogie a sprostota nejhoršího kalibru. 

Nepsala jsem ve svém příspěvku o „hrůzách“ mateřství. Psala jsem pouze o realitě břeme-
ne, které při selhání jakékoliv antikoncepce (ať už jí říkáme přirozená nebo nepřirozená) nese 
jedna polovina lidstva (naštěstí pro lidstvo), zatímco ta druhá může o těchto obětech pouze 
trapně teoretizovat. 

Psala jsem o realitě života, který vidím kolem sebe. Vynechala jsem případy maminek, 
které si své dítě po takovém selhání musí těžce vybojovat proti nevěřícímu manželovi, který je 
posílá na potrat (z práce v Hnutí pro život o tom něco vím). Velká většina čtenářů můj záměr 
pochopila, alespoň soudě podle děkovných ohlasů, jichž se mi dostalo. Pana Cigánka jsem 
ovšem svým názorem naštvala natolik, že se neštítí ani sprostých lží, ve snaze mě ponížit, udě-
lat ze mě jakousi ubožačku, která nemyslí na nic jiného než na kondomy. 

Pan Cigánek má možná v malíčku učení Magisteria, ale jaksi mu ušlo Desatero, konkrétně  
8. přikázání: nepromluvíš křivého svědectví… Nikdy v žádném dřívějším příspěvku jsem nepou-
žila slovo „kondom“ a už vůbec jsem nikdy nepsala nic o „praskajících kondomech“, nehledě 
na to, že takové věci nepoužívám. Nikdy jsem nikde nenapsala, že „nevím kudy kam“ – to se 
mi opravdu ještě nestalo. 

Co k takovému projevu dodat? Je-li toto ukázka úcty pana Cigánka k ženám a mnohonásob-
ným matkám, které – věrné učení církve – nesou poctivě břemena z toho plynoucí, pak si už 
každý udělal úsudek sám. Pak ať si pan Cigánek strčí své moralizování za klobouk! 

Marie Landová 
 

MŮŽE SE RIGIDNÍ KATOLICKÁ NAUKA STÁT DŮVODEM TRAGEDIE V MANŽELSTVÍ? 
Odpovídám na článek pana Víta Cigánka a jemu podobných zastánců ortodoxního výkladu 

témat intimního manželského života. Nerad musím odpovědět na otázku v nadpisu již předem: 
Ano, rigidně, ortodoxně pojatá katolická nauka se může stát důvodem pro manželskou tragedii. 

 

MOTTO Č.1: 
Ptal jsem se dvou farářů, zda se neomylnost církve vztahuje na zcela celý obsah Katolické-

ho katechismu od A až do Z. Ani jeden z nich nedokázal na tuto otázku spolehlivě odpovědět…  
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MOTTO Č. 2.: 
Citát z článku doc. ThDr. Jiřího Skoblíka: »K teologickým východiskům sexuální etiky«: 

„… Je třeba čelit domněnce, že výlučnou funkcí sexuality v teologickém pohledu je umožnění 
nového života. Její první podstatnou funkcí je psycho-fyzické obohacení člověka člověkem. 
Pak teprve lze přejít k druhé podstatné funkci, plynoucí z toho, že darující i obdarovávaný 
člověk je nejen dárce sebe sama, ale v možnosti i dárce nového života. Tyto dvě funkce lze  
v praxi ponechat spojené, lze je však taky rozpojit.“ Teologické texty číslo 2, r. 2000, str. 70. 
Autor je naším předním odborníkem na danou problematiku.  

 

PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: 
Manžel naší přítelkyně z farnosti (otec několika malých dětí)  byl nalezen mrtev po spáchá-

ní sebevraždy. Věřící rodina byla vedená pravidelnou výukou staršího kněze považovaného za 
„kapacitu“, obhajující „tradiční“ postoje církve v chápání manželského soužití. Rovněž pro něj 
bylo vše jasné. Intimní živost jen dle regulí, jinak rovná se hřích = zpověď, pokání.. Že může 
být pro někoho zcela neúnosné to, že nemůže projevit partnerovi svůj vztah dotyky, fyzickými 
něžnostmi, tělesným spojením v závislosti na okolnostech a nikoliv dle kalendáře – to jej vůbec 
nezajímalo. Obvyklý byl komentář typu: „Ale prosím vás, to se dá zvládnout – společnou mod-
litbou, rozjímáním…“  Teprve po smrti manžela jsme se od mladé vdovy dozvěděli, že jim byla 
nařízena zpověď a pokání, když „selhali“… Jak se asi dá prožívat neuvěřitelně krásný dar man-
želského života, když víte, že zítra máte jít projevit účinnou lítost?? 

Rozpadů manželství pro nevyváženost a uměle navozený nesoulad z mého okolí znám více… 
Rozpadem manželství nemyslím jen rozchod manželů, ale především odcizení, chlad, šeď… a 
až neutrální vyhýbání se navzájem, i antipatie… Tohle že by mělo vyžadovat Kristovo učení? 
Spíše to vypadá jako lidsky zdeformovaná verze nastolená sv. Augustinem, jehož učení je ale v 
některých věcech zcela v rozporu s doporučeními II. vatikánského koncilu a Katechismu stran 
regulace početí „neplodnými“ dny. 

Pokud tedy ortodoxní uplatňování oficiálních stanovisek (se zamlčováním možnosti úlev a 
dispensí, což považuji za zvláště neetické – mám na mysli zamlčování, resp. neupozornění věří-
cích, že výjimky jsou možné) vedlo k sebevraždě a rodinné tragedii a k dalším jiným nevratným 
krizím, pak je dle mého soudu potřeba se zamyslet nad tím, zda je skutečně všechno správně. 
Alespoň tak, jak to učinil p. Vácha.  

Myslím, že bychom se měli začít ptát, do jaké míry jsou oficiální stanoviska pravdivá a od 
které chvíle jde o neúplné informace (např. možnost přerušení intimního styku jako způsob 
regulace početí není diskutována – asi proto, že by šlo o „přirozený“ způsob, ale byl by i mimo 
„neplodné dny“, takže by vznikl problém – co s tím?). A když domyslíme řadu otázek a odpově-
dí, naskýtá se otázka, proč vlastně zasahuje církevní autorita (ne víra!) tak hluboko do intimity 
manželství… Je to vůbec nutné? 

 

TŘI NÁMITKY, DOTAZY A VÝZVY: 
1. Jsem lékař a proto mě nejvíce udivila suverénnost, kdy pan Cigánek uvádí zcela jasně  
a s lehce pohrdlivým postojem, že neexistuje hormonální neabortivní antikoncepce a že snad  
o tom již nikdo skoro nepochybuje. Vzhledem, k tomu, že gynekologická literatura a gynekolo-
gie uvádí zcela jasně, že systematická hormonální antikoncepce je neabortivní metodou, pro-
sím pana Cigánka, aby uvedl své zdroje informací. Pokud nejsou věrohodné, důrazně jej vyzý-
vám, aby se veřejně omluvil za klamání čtenářů! Rád se nechám poučit solidními podklady. 
(Pro neorientované: při pravidelném podávání hormonů dochází k tzv. anovulačním cyklům, 
takže se vajíčko z vaječníku neuvolní a nemůže být tedy oplodněno. Není-li oplodněno spermií, 
nemůže dojít k potratu – abortu. Jde tedy o neabortivní metodu. Pokud někdy z různých důvo-
dů přece jen vajíčko uzraje a vycestuje a je oplodněno, může dojít k těhotenství – tedy i zde 
má Boží prozřetelnost možnost se uplatnit pro vznik života.)  
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2. Pan Cigánek píše, že k lidské přirozenosti rozhodně nepatří každodenní sex (docela rád bych 
si nechal vysvětlit, co si pod pojmem sex představuje. Sexuálními jsou i projevy jako hlazení, 
objetí a podobně – ale předpokládám, že má na mysli intimní manželský fyzický styk, který zde-
formovalo pojetí sv. Augustina na rozmnožovací akt a komerce z něj udělala prodejní artikl. Je 
neuvěřitelné, že křesťanské pojetí se po stoletích nedokázalo od téhle pohromy oprostit…). 

Dotaz: Jak častý intimní styk a krásný manželský prožitek v jednom dnu a týdnu a měsíci 
patří k lidské přirozenosti?? Skutečně chce autor na základě církevní etiky věrouky či morálky 
stanovovat normativy? Neptám se na průměry vycházející z dotazníkových akcí; ptám se  
na touhy a pocity jedince – člověka – jako neuvěřitelně složitého a individuálního Božského 
díla! A jen na okraj: církevní předpisy uváděly před několika sty lety, že k intimnímu styku 
nesmělo docházet v neděli, středu, čtvrtek, pátek, čtyřicet dnů před Vánocemi a Velikonocemi 
a tři dny před svatým přijímáním. Takže jak je to se zachováváním tradic? 

Myslím, že si podobní autoři a hlasatelé vůbec neuvědomují, co způsobují nebo mohou 
způsobit (viz můj příběh na počátku článku a příběhy, které uvedla paní M. Landová). Znám 
manželství s denními i vícečetnými intimními styky i z řad „nevěřících“. Je tam přátelsky a 
vlídno. A znám manželství, kde se žije celibát svazku manželského – je tam „svato“, ale zima, 
pusto, chlad, nepříjemno… (netvrdím, že, to tak musí být pravidlem, ale uvádím to proto, aby 
bylo jasné, že častý intimní styk není manželství na závadu). Pokud se nesejdou náhodou dva 
partneři, kteří se vzali proto, aby splnili svůj biologicko-sociální závazek počít a vychovat děti, 
tak se snadno může stát, že interpretovaný postoj církve bez upozornění na možnosti výjimek 
se stane Achillovou patou celého vztahu. Energie manželů se může vyčerpávat na to, aby se 
dokázali vyhnout intimnímu vztahu mimo kalendář. Není to mrhání lidskou energií a psychickou 
silou? Mohl vůbec toto Bůh někdy chtít? Já tomu nevěřím. 
3. Tradice a sv. Augustin: Pane Cigánku – víte že sv. Augustin také zavrhoval vyhýbání se ne-
plodným dnům, ačkoliv dnes je to „posvěcená“ metoda? 

A že budou některé manželské páry zklamány?? Vzpomínáte si na veřejné pokání Jana Pavla 
II. v březnu 2000? Omluvil se za mnoho věcí a pro mnoho lidí to bylo velkým zklamáním (viz 
Teologické texty 2000). Omluvil se za něco, co do té doby oni dle oficiálních názorů hájili…  

Dělat něco v dobré víře je rozhodnutí každého. Ale nutit ostatní, aby se v oblasti citu a 
jeho prožívání chovali dle regulí, které vymysleli lidé, kteří v manželství a v manželské lásce a 
konfliktech nikdy nežili – tak to je myslím přinejmenším troufalé a může být někdy i tragické. 

Někdy mám pocit, že život křesťana stojí a padá na tom, jak dokáže potlačovat Boží dar in-
timního vztahu. A znovu se ptám – nejde o zcela zbytečná plýtvání energií a láskou, která by 
mohla prosvětlovat rodinné vztahy do sluneční záře, místo aby horko těžko svým světlem potlačo-
vala uměle vyrobené stíny? 

Bůh je Láska. Proč stavět manželský intimní život na roveň obchodu se sexem a komercí? 
Nejen modlitba, ale i prožívání vzájemných něžností manžele spojuje, pomáhá jim najít v sobě 
ochotu k odpuštění, velkorysosti navzájem a vzájemnému zalíbení.  

Nesoulad v apetenci a prožívání intimních zážitků může být daný individuální dispozicí. Ale 
viděl jsem i nesoulad vzniklý odlišnou katolickou výchovou a odlišně chápanou snahou dodržo-
vat církevní předpisy. Nesoulad a napětí tedy do manželství přinesl pejorativně podávaný vztah 
katolických rodičů nebo kněze k intimnímu fyzickému prožívání manželství vůbec a nesmyslně 
složitými omezeními obecně.  

Snad by si měli tvůrci norem z Katolického katechismu lépe odpovědět, proč asi byl manže-
lům intimní prožitek Pánem dán. Jejich krásným frázím chybí dopad do denního života. Nechá-
pu, proč se po něm neptají mezi manželi. Oba dva manželé navzájem prožívají něco krásného, 
co by jeden bez druhého nemohli prožít: nenahraditelné psychické a fyzické souznění,  neuvě-
řitelný Boží dar, který se, stejně jako chléb, nepřejí – pro dva lidi, kteří se mají rádi.. Ale co 
navíc – obrovským Božím bonusem je, že je to lék… Lék na denní drobné šrámy, potvrzení od-
puštění z denních nedorozumění, můstek k překročení počínajících trhlin a k jejich zacelení,  
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i když to tak nemusí na první pohled vypadat. Ve spojení s vědomím, že jde o Boží dar a mi-
lost, že se mohou manželé spolu milovat – jde dle mého názoru o dokonalý Boží záměr. A přes-
to přišel někdo s nápadem, že je třeba toto vylepšit – vykultivovat – oplotit – dávat jen za od-
měnu a jen někdy… Zaslouží si Pán aby někdo opravoval jeho dílo? Zaštiťovat se učitelským 
úřadem církve mi přijde scestné (viz změny, které problematika zaznamenala – styk jen v ně-
které dny měsíce a roku a dle přijímání atd.) Tato podivná omezení a předpisy mohou způsobit 
i to, že naruší normální průběh a vývoj i zrání manželství a vytvoří skvělé podmínky pro frustra-
ci některého partnera nebo obou. 

Radostný, léčivý prožitek z intimního života není snahou o „požitkářství“ ani o domácí por-
nografii. Je nedílnou součástí manželského slibu… 

Pojďme děkovat Pánu za každou radost, kterou nám Pán dává. Je-li manželům spolu dobře 
a chtějí-li se milovat, měli by mít právo se sami rozhodnout, kdy a jak… To 
by dle mého názoru mělo být jejich svrchované právo. Limitující by měla být 
pouze informace, za jakých okolností dochází k záměrnému potratu. De facto 
jsou to pouze metody velkých dávek hormonů jednorázově užitých po neplá-
novaném styku – tzv. „Day after“ tablety – a jistě klasický mechanický po-
trat. Všechny ostatní metody jsou neabortivní a vždy s jistou možností otě-
hotnění. Tedy „místo pro projev Boží vůle otěhotnění“ je velký… 

Dejme manželům informace a ponechejme rozhodnutí na nich. Oni se 
rozhodnou nepochybně lépe než kdokoliv jiný… 

MUDr. Vít Kuba, Chomutov. Redakčně upraveno a zkráceno. 
 

Tak nevím, zda Víta Cigánka přesvědčíme – ale o to tady vlastně vůbec nejde. 
Zveřejnění studie P. Váchy mělo smysl, protože otvíralo jiný, rozumně zdůvodněný a teo-

logicky (z hlediska metodiky) přípustný pohled na velmi bolavé a přitom velmi tabuizované 
téma, které se podstatným způsobem dotýká té nejintimnější stránky manželského života 
desítek generací křesťanů na celém světě. Zde v diskusi pak zazněla svědectví, která rozhodně 
nelze brát na lehkou váhu. Ano, zazněla zde i upozornění, podle nichž nelze brát na lehkou 
váhu Katechismus – přes všechnu (někdy až nekorektní) naléhavost těchto argumentů však 
musím trvat na názoru, že učení je buďto neomylné a pak nic nebrání tomu, jej za takové 
výslovně prohlásit, nebo jím není a může být změněno – jak jinak než na základě víry církve, 
tedy víry věřících po celém světě. Jsem dalek toho, abych zde snášel na hromadu citace 
z encyklik, motu proprií a dalších a dalších dokumentů, jejichž neomylnost nebyla nikdy de-
klarována a jejichž učení je již dávno překonané (chce-li se někdo o jejich existenci přesvěd-
čit, ať navštíví některou z knihoven, kde je dříve nebo později jistě najde, zvláště pokud by je 
„opravdu rád viděl“). Daleko větší hodnotu má pro mne víra v Boha, který nás v první řadě 
miluje – ale kdo jsem já, abych svou víru vnucoval všem? 

Dříve nebo později však tuto diskusi budeme muset uzavřít, aniž bychom se dobrali definitiv-
ního výsledku – nemůžeme přece ujídat chleba teologům, kteří zde jistě ještě neřekli poslední 
slovo. Na rozdíl od jejího dosavadního průběhu však napříště zveřejníme jen ty příspěvky, které 
k věci dodávají něco nového, a to jak bez překrucování již vznesených argumentů (pravda se 
nejlépe prokazuje tomu, kdo je ochoten připustit, že se mýlí), tak bez emocionálních výbuchů, 
neboť našim cílem přece není ukázat tomu druhému, že má v oku smítko či třeba celý trám, to 
on přece tak nějak sám cítí (a pokud necítí, tak nám stejně neuvěří, akorát se naštve). 

Kéž by nám Všemohoucí Bůh ukázal, že nás miluje, ty těžce a klopotně hledající i ty jedno-
duše poučené – vždyť všichni jsme Jeho děti a za všechny dal svého Syna…  

VKor 
 

Pozn. pod čarou: Někteří diskutující ve svých příspěvcích nebo v průvodních dopisech či 
mailech vyjádřili touhu vzájemně se kontaktovat. Pokud se obrátí na sekretariát, jistě jim 
tento kontakt zprostředkuje. 
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Už jste viděli film „Anděl Páně“? Že ne? Tak to jste o hodně přišli. Nejen o milou pohádku, 
v níž se samozřejmě děje to, co ve všech pohádkách, tedy dobro a zlo se utkají a … můžete 3x 
hádat, kdo vyhraje? Pohádková nadsázka je zde samozřejmostí. Co však není obvyklé, je ne-
smírně něžný obraz nebe (co na tom, že pohádkový; nebeskou realitu stejně nikdo nafilmovat 
nemůže), poznamenaný velmi laskavým humorem.  

Je málo filmů, v nichž vystupuje Bůh jako někdo skutečně dobrý a laskavý (a je skutečně 
velmi málo filmů, v nichž by Bůh oslovoval Pannu Marii něžně „Maruško“). Chcete-li se potě-
šit, zasít do svého podvědomí trochu ujištění, že Bůh je láska, a navíc vidět opravdu kvalitní 
herecké výkony, jděte na film „Anděl Páně“. Možná je to jen pohádka, ale rozhodně není urče-
na pouze dětem – čeká na Vás. 

Vladimír Koronthály 

CO ČEKÁME OD NOVÉHO ROKU 
Každý rok se opakuje stejný rituál: někdy během adventu všichni zneklidní, začnou hledat adresáře 

(sekretářky dvakrát, jednou pro šéfa v práci, podruhé pro  sebe doma), pak nakupovat vhodné obrázky 
(sekretářky dvakrát, jednou nakupovat pro sebe, podruhé objednávat tisk pro šéfa v práci) a nakonec 
vymýšlet, co na ně napsat (šéfové nemusí, ti na to mají obvykle propagační oddělení nebo sekretářku). 
No a pak už se jen píše, podepisuje (to musí i šéfové osobně), strká do obálek a hází na poštu (sekretářky 
do podatelny: za šéfy i za sebe). No a pak už jen vybíráme přeplněné schránky a říkáme si: tak těm jsme 
také zapomněli napsat, a tohle je od koho? nějak nemohu přečíst podpis… 

V záplavě nejrůznějších P.F. (kdopak si ještě pamatuje, že je to zkratka francouzského „Pour Felici-
té“ a nikoli nespisovného „Průserům Fstříc“, i když to druhé se nám obvykle plní častěji a snáze) na 
pozadí sněhových vloček, zasněžených chaloupek či rozjuchaných Santa Clausů snadno zanikne otázka, 
kterou bychom si asi všichni mohli právem položit: Co vlastně od toho nového roku čekáme? A proč 
vlastně čekáme, že ten nový rok bude najednou tak nějak jiný? 

Co je to za magii, kterou je naše civilizace téměř posedlá – magii výročí, přesných a zajímavých dat, 
přelomových okamžiků… Co je to za nápad, že úderem půlnoci něco samo od sebe končí a něco jiného 
začíná? 

Konec roku je jen umělý zářez na toku času, taková pomůcka, aby se nám lépe uzavíraly účty nebo 
abychom si všimli, že čas plyne. Ty skutečně důležité věci se dějí nezávisle na kulatých datech, ty oprav-
dové zlomy nečekají na půlnoc. Snad proto se nám nedochovalo přesné datum Ježíšova narození – aby-
chom si nemysleli, že je jen jedna možnost, jen jedna chvíle. 

Bůh má pro nás celou věčnost času, kterou chce s námi sdílet. Není v ní žádná vteřina, která by byla 
důležitější či významnější než ty ostatní – jen jedna: když konečně předstoupíme před něho a spatříme 
sami sebe Jeho očima. Ta ale nezávisí od Nového roku – o ní ví jen Bůh – a připravujeme si ji celý život. 

To, co čekáme od Nového roku, se nám možná splní, možná ne. Záleží na tom pouze v jednom přípa-
dě: pokud od Nového roku čekáme, že jej budeme prožívat v Boží lásce. To má skutečně cenu si přát.  
I vzájemně. 

Vladimír Koronthály 

DOPORUČUJEME 

NA OKRAJ 


