
 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2006 3 

Z OBSAHU: 

 
Ameriku objevovati .................................................................................................. 4 
V rodinném kruhu .................................................................................................... 6 
Desáté přikázání ........................................................................................................ 8 
Máme dvě možnosti ................................................................................................... 8 
Může mne vůbec Bůh použít? ................................................................................. 10 
Manželské okénko.................................................................................................. 11 
Negativní energie ..................................................................................................... 11 
Smutný svatý je věru smutný svatý… ................................................................. 12 
Pravidla pro dietu ..................................................................................................... 12 
Vyrábíme s dětmi ................................................................................................... 13 
Manželská setkání.................................................................................................. 13 
Manželská setkání 2006 aneb kurs partnerských vztahů........................................ 13 
Recepty na únor ..................................................................................................... 15 
Ze života Živé rodiny.............................................................................................. 16 
Naše soutěž - vyhodnocení...................................................................................... 16 
Ad Nezvěstné knihy ................................................................................................. 17 
Výbor ŽR .................................................................................................................. 17 
Členské příspěvky - kdy a kolik................................................................................ 17 
Představují se…....................................................................................................... 18 
Živá rodina připravuje............................................................................................ 19 
Společenský hudební večer YMCA - ŽR ................................................................. 19 
Další nabídka ........................................................................................................... 19 
Letní tábor rodin ....................................................................................................... 19 
Malování na hedvábí................................................................................................ 21 
Příběhy pražské minulosti aneb Co v dějepise nebylo ............................................ 22 
Termínovník 2005 .................................................................................................... 23 
Nabídka i pro Vás… ............................................................................................... 24 
Pozvání k návštěvě Walesu..................................................................................... 24 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském..................................................... 24 
Víkend s duchovním programem pro osamělé matky ............................................. 25 
Z domova i ze světa ............................................................................................... 26 
Den rodin.................................................................................................................. 26 
Zajímavosti a dokumenty ...................................................................................... 26 
Úloha otce jako ochránce rodiny.............................................................................. 26 
Z diskusního stolu ................................................................................................. 29 
Ještě jednou o antikoncepci - pokus o shrnutí......................................................... 29 
Jak přirozené je přirozené plánování rodičovství?................................................... 30 
Závěrem: .................................................................................................................. 32 
Na okraj aneb Co mi jde hlavou............................................................................ 33 



 
4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2006 

Mnozí moudří lidé se ptali, co dělá člověka člověkem. Odpovědi byly různé, některé více, 
jiné méně pravdivé (tu neúplnější se asi dozvíme až v nebeském království): někdo sázel na 
práci, jiný na myšlení, na spojení duše a těla, na svobodnou vůli…  

Ale svým způsobem si tuto otázku pokládá téměř každý, i když ne snad takto výslovně. 
Také ne každý přemýšlí o člověku jako takovém – mnohdy se spokojujeme přemýšlením  
o sobě samém. A také nemusí jít o vyvozování logických závěrů z premis či vyhodnocování 
učení filosofů uplynulých dob – mnoho lidí myslí, abych tak řekl, první signální soustavou: 
„Chci to, chci to hned, je to tedy dobré…“ Tímto způsobem myšlení, které se málokdy publi-
kuje (často probíhá bez zátěže pojmů, bez slov, jen v pocitu či v přímém propojení vjemu  
a vůle – hle, první signální soustava), mnozí dospívají i k zásadním životním rozhodnutím  
a postojům typu „jsem víc než ti kolem, protože mám novější auto“ nebo „tohle je významný 
člověk, protože mu na ten tunel nepřišli“. 

Když se to takto, poněkud vyhroceně, napíše, vypadá to komicky a nepravděpodobně jako 
postavička z komunální satiry. Ale když se dívám sám na sebe, kolikrát se přistihnu při tomto 
druhu uvažování! Ne že bych chtěl vytunelovat banku (a ani bych to neuměl), ale dá mi hodně 
práce dívat se na otrhaného a opilého bezdomovce jako na milované dítě Boží, jako na toho, 
jenž mne možná předejde do království. A to je jen jeden příklad z mnoha – jak je snadné po-
hrdat zkorumpovaným politikem, nafoukaným snobským zbohatlíkem, myšlenkovým proce-
sem zcela neopotřebenou hvězdičkou reality show… Jak je snadné pohoršovat se nad fanatic-
kými sebevražednými atentátníky, lámat hůl nad dealery a feťáky, pasáky a děvkami, …  
a také nad všemi těmi, kdo z důvodů, o nichž my nic nemůžeme ani tušit, nepřijali křest a jsou 
tedy v našich očích pohany. 

To všechno proto, že je nepovažujeme za stejně hodnotné lidi jako sebe sama. Snad o tom 
ani nepřemýšlíme (a já jsem dokonce přesvědčen, že o tom nepřemýšlíme, jinak bychom se 
museli na svět dívat jinak)… Jako malého kluka mne kdysi fascinoval „objev“, který jsem uči-
nil za dlouhé cesty autobusem přes půlku republiky: projížděli jsme jakousi mírně zchátralou 
návsí a mně najednou došlo, že tady v některém z těch domů, o jejichž existenci jsem dosud 
neměl ani tušení a které mi vypadnou z paměti dřív, než dojedeme do nejbližší zatáčky, bydlí 
možná právě takový kluk jako já, který má svého tátu a mámu, své sourozence, své hračky, 
své spolužáky, své oblíbené zábavy a neoblíbené povinnosti, a já o něm absolutně nic nevím – 
a stejně tak on neví absolutně nic o mně, ani to, že jedu kolem. A přitom já jsem skutečný – 
takže on nejspíš taky! 

Když jsem byl větší, pochopil jsem, že těch lidí, kteří jsou na tom stejně jako ten „můj“ 
kluk, je momentálně něco kolem šesti miliard… A všechno jsou to lidé… 

Co je vlastně dělá lidmi? Čím to, že jsou to všechno lidé, i když nemyslí tak jako já, nejedí 
to, co já, neznají metro a tramvaje, nejsou možná ani bílí a třeba ani netuší, že někde existuje 
Evropa, natož pak nějaké Česko, Praha, že tam někde sedí kdosi u počítače a smolí úvahu do 
Zpravodaje Živé rodiny – vždyť oni ani nevědí, že existuje Živá rodina – a přitom pro mne je 
psaní Zpravodaje jednou z klíčových událostí, mající své pevné místo v rytmu života stejně 
jako zaměstnání, nedělní oběd, Karlův most či kvetoucí zlatý déšť… 

AMERIKU OBJEVOVATI 
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Moudří vědci a učenci, bádající v tichu svých pracoven nad obsahem pojmu člověk, již 
dávno jako jeden z klíčových faktorů „lidství“ objevili schopnost učit se. Ano, právě schopnost 
učit se, a to nejenom z vlastní škody, ale z poznatků generací předků, umožnila lidstvu objevit 
a vynalézt to, co tvoří naši moderní dobu. Je to schopnost shromáždit, sepsat, zaznamenat, 
uložit – a potom znovu objevovat, číst, a znovu přepsat, doplnit, opravit, vylepšit, dokázat, ba 
i vyvrátit všechno to, co poznali jednotliví lidé dnes, včera či před dvěma tisíci lety. Jen to, že 
nemusíme znovu a znovu pracně vynalézat sirky, umožnilo místo toho vynalézat řadu úžas-
ných receptů na pečení, dušení, vaření, smažení či flambování kuřete – a tak bychom mohli 
hovořit o všem, co nás obklopuje… 

Jen v jedné věci jako kdybychom stále zůstávali nepoučitelní. Jen v jedné věci jako kdyby-
chom stále přešlapovali na místě. Jen v jedné věci se jaksi nechceme, neumíme, nedovedeme 
nechat poučit: již před 2000 lety vzal v jeruzalémském chrámu prorok Simeon do náruče dvou-
měsíčního chlapečka a řekl ta krásná slova o „…spasení, které jsi připravil přede všemi náro-
dy“. A prorokyně Anna vyprávěla všem, kdo byli kolem, kdo očekávali vykoupení… 

O lidech, kteří místo co by se poučili u zkušenějších a znalejších, tvrdošíjně hledají vlastní 
cestu, aby nakonec po neschůdných stezkách života a mnoha oklikami došli tam, kam už dáv-
no vede prošlapaná a dobře vyznačená cesta, se říká, že „objevili Ameriku“. Našli něco, co už 
celý svět dávno ví, jen oni se jaksi nezeptali… Nevím, jak kdo, ale já často objevuji Ameriku. 
Ne že bych nevěřil, že Bůh stvořil svět i mne, že Kristus vykoupil svět i mne… A přece je mi 
někdy tak zatěžko uvěřit, že Bůh miluje právě mne, právě teď, právě v tom maléru, do něhož 
jsem se (vlastní blbostí, neohrabaností, leností, vinou) dostal, právě takového nedokonalého, 
neschopného, nechápavého… Snad je to proto, že já sám neumím vidět milované dítě Boží 
v žebrákovi, břídilovi, špindírovi, hlupákovi, primitivovi… já sám si dělím svět na ty, kteří 
vyhovují mým představám, a kteří tedy podle mého pocitu patří se mnou do království nebes-
kého, a na ty, které si tam nedovedu představit. Jistě připouštím, že Bůh je může spasit, ale 
jaksi někde v pocitu si stále představuji, že je očistí, vylepší… a přitom jsem to právě já, kdo 
potřebuje očistit a vylepšit, jsem to já, kdo možná ani neodpovídá představám zbytku světa o 
tom, jak má vypadat milované dítko Boží… Objevujeme Ameriku, hledajíce důvody, pro které 
bychom mohli být spaseni, a současně vylučujeme ze svého světa všechny ty, kdo také neplní 
naše kritéria pro království Boží. Jenomže to království není naše, ale Boží, ta kritéria stanoví 
Bůh. A ta kritéria jsou jednoduchá. „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi… a já vás občer-
stvím…“ 

Pojďme tedy ještě jednou naposledy „objevit Ameriku“: Bůh nás miluje – a jediné, co musí-
me splnit, abychom mohli jednou vstoupit do království, je chtít být Bohem milováni. Chtít se 
nechat zaplavit jeho láskou. Chtít se nechat v jeho lásce obmýt, očistit, upravit, přizpůsobit, 
přetavit. Protože Bůh je všemohoucí a může s námi udělat cokoli – když budeme chtít. Když se 
mu vydáme. Bez předběžných podmínek. Bez vlastních představ o tom, jak to má zařídit, co 
má udělat, jak má napravit tento svět…  

Amerika už byla objevena. A svět již byl vykoupen. Chceme-li navštívit pláže na Baha-
mách, nemusíme dlouze hledat vlastní cestu, od toho jsou cestovní kanceláře. Chceme-li dojít 
do Božího království, také nemusíme dlouze hledat vlastní cestu. Tou cestou Je Ježíš. Ježíš je 
Bůh. A Bůh – je Láska. 

Vladimír Koronthály 
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PTAČÍ RODINA 
 

Píšete. Zima. Slétají se vám sýkorky 
ke krmítku, jež schystáno pro ně máte. 
Dole bezlistá země se střechami a pahorky, 
nad ní závěje mračen do cesty slunci sváté. 
A vy na své snítce očima, srdcem vzhůru 
pořád kohosi vyhlížíte z devíti ptačích kůrů, 
modřinky, přátele strakapúdy a zvláště pěkné hýly, 
co s vrabci a chocholouši přes zimu tady zbyli. 
 

A žlunu, co nad zahradami letem houpavým 
s křikem vůz počasí od ledna k březnu táhne. 
Mráz bude praštět a zůstanete si časem svým, 
však zem vášnivě rameny lesů se k slunci nahne 
a zavzlyká mízou, jež v hrdlo ptáků se tlačí. 
Vy mezi mračny a haluzemi, má rodino ptačí, 
aniž víte, křídla vám narůstají, na nichž se vzlétá 
přes močály smutku, přes škaredá těžká léta. 
 

Všechno je spočítáno, své místo má ten i ten. 
I palouky s lesy řemínky bystřin posvázané, 
k hnutí už není v tom domě čtyř větrných stěn – 
a z koláče země všem stejně se nedostane. 
Pořád jsou chudí, jimž zrní se s drobty sype, 
vy moji, vy oblační bez stodol a sýpek, 
budete-li dál hledět za svými druhy z větví, 
zapomenete, co svět cení si a co svět ví… 
 

Plaší i důvěřiví jako ti křídlatci, 
neohrozí vás ani záplavy, ani sucho. 
Jaké bohatství ty katastry v oblacích, 
zazobanci, jimž z mračen i z modra plyne důchod. 
Jaká troufalost, chudobo, chlubit se tvým erbem, 
jejž křídly si vytepali mezi zemí a nebem, 
pořád na cestě domů jako ti chudí tady, 
co s křikem slétají se k vám do zahrady. 
 

Už brzo k té radosti, již svět předstírá, 
upřímně spustí skřivani, doupňáci a drozdi, 
i všichni ti muzikanti, co spěchají ze šíra, 
ani o den ani o sněženku se neopozdí. 
Z těch rájů dálek zas u svých hnízd, u svých budek, 
přišli s hoboji, flétnami a každý svůj nápěv hude. 
S křídly andělů, s hlasy dětí, jež odešly nám, 
tak celé dny koncertují modřínům, kopretinám. 
 

Jan Zahradníček 

V RODINNÉM KRUHU 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

 

uprostřed arktických mrazů Vás dostihlo další číslo Zpravodaje. Ta poslední byla poněkud 
plná diskuse o přirozeném plánování rodičovství – snad toho už bylo opravdu dost. Nejsme od-
borný časopis, který by měl takovou diskusi táhnout až do úplného vyčerpání tématu i čtenářů. 

Tím nechci říci, že bychom si nevážili Vás, kteří jste do diskuse přispěli – i teď mám plný počítač 
dalších příspěvků. Ale všechno má svůj konec a já se domnívám (a myslím, že se nemýlím), že je čas 
diskusi nějak shrnout a uzavřít. Takže v tomto čísle pravděpodobně naposled se ještě jednou bude-
me věnovat tématu PPR, ale spíše již formou shrnutí – některé příspěvky bezděčně projevují svou 
motivaci, kterou je poněkud jiná spiritualita (jiná nerovná se horší nebo lepší, prostě jiná), některé již 
nepřinášejí nové pohledy nebo byly nedávno publikovány jinde. V některých se přesto objevují 
pohledy, které zatím nezazněly – o těch se v diskusním stolu dozvíte. 

Ale jakkoli se z průběhu a ohnivosti diskuse zdá, že problematika plánování rodičovství je 
(alespoň pro katolická manželství) nesmírně důležitá, není to to jediné, čím žijeme a co nás 
zajímá. A navíc: Bůh o nás stojí, ať si s plánováním rodičovství poradit umíme nebo ne. To je 
vůbec to nejúžasnější na světě: Bůh nám ponechává právo a prostor i na omyl, ba i na chybu. 
Tím nechci říci, že Bůh by si snad přál, abychom hřešili, tato myšlenka budiž daleko ode mne. 
Ale na druhé straně velikonoční chvalozpěv říká: „Šťastná vina, která si zasloužila takového 
Spasitele.“… 

Luther říká: „Hřeš, kolik chceš, ale ještě více věř!“ Sv. Augustín napsal: „Miluj a dělej, co 
chceš!“ Snad jsou to jen výroky vytržené z kontextu, snad se na nich projevuje i neobratnost 
překladatele, omezenost lidské mluvy, neúplnost našeho poznání. Myslím, že spíše šlo o nad-
sázku, o paradoxy, které nás mají spíše vyburcovat než být pro nás závaznými ukazateli. Pro-
tože smyslem Lutherova výroku není, že by snad na našich skutcích nezáleželo, stejně tak jako 
sv. Augustín nehájí volnou lásku, jak se před 40 lety mylně domnívaly „květinové děti“ – hip-
pies. To, co říká Luther, podle mne znamená: do nebe se nelze dostat vlastními silami. Naše 
dobré skutky, i kdyby byly sebelepší a bylo jich sebevíce, samy nestačí na to, abychom se jimi 
spasili či vykoupili. Jediným Spasitelem je Ježíš a jediná cesta je v tom, uvěřit mu. Uvěřit mu, 
že nás miluje. 

A sv. Augustín? Jestliže někoho opravdu miluji, pak se mění i to, co chci; pak už nechci to, 
co zajímá mne, ale to, co chce milovaný… A teď by se zdálo, že je to jednoduché: mám milovat 
Boha – a do té míry, do jaké miluji, vlastně nemohu hřešit (kéž by to tak jednoduše fungovalo: 
má zkušenost se mnou je bohužel poněkud jiná…). Ale zkusme to obráceně: ten, kdo skutečně 
bezvýhradně a dokonale miluje, je Bůh. Znamená to, že chce pro mne to, co chci pro sebe já? 
Protože pokud ano, tak je nejvyšší čas, abych se ptal sám sebe: co chci od Boha? Auto, chatu, 
hezkou a hodnou ženu / schopného a laskavého muže, dobré zaměstnání (nebo ještě lépe, 
spoustu peněz a volného času)? Nebo chci do ráje? – a jak si asi tak představuji ráj? Co je pro 
mne rájem? 

Co chci od Boha? 
Na takovou otázku si asi nikdo z nás neodpoví jen tak mezi dvěma sousty vepřové se ze-

lím. To je na dlouhé přemýšlení v koutku vlastní duše v tichu zimního večera. Ještě že máme 
ty mrazy, které nás nutí sedět doma. 

VKor 
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DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ 
 

Za celý svůj život jako katolický křesťan jsem neslyšel kázání o Desátém přikázání. Nelze 
kázat na téma „Nebudeš dychtit po majetku svého bližního“, protože západní společnost je  
na tom dychtění založena. Říká se tomu kapitalismus. Masová reklama nás přesvědčuje, že 
potřebujeme věci, které ve skutečnosti nepotřebuje nikdo z nás. Zasévá zmatek ohledně toho, 
co je potřebné pro život. Úroveň potřeby narostla do takové úrovně iluze a propracovanosti, že 
věci, které dříve byly naprostým luxusem, se staly nutnostmi. V naší kultuře lidé nemají sami 
ze sebe dobrý pocit, pokud příští dovolená nebude luxusnější než ta loňská, pokud všechno 
není zlepšováno – zatímco většina Božích lidí hladoví. 

Blahobytný Západ udělal štěstí nemožným. Vytvořili jsme pseudo-štěstí, pseudo-úspěch, 
pseudo-bezpečí, které nikdy neuspokojí lidské srdce. Většina Božích lidí je nucena se učit hle-
dat štěstí a svobodu na mnohem jednodušší úrovni. Evangelium říká, že právě tam se štěstí 
vždycky nachází. 

To je asi nejtradičnější, nejstaromódnější, nejkonzervativnější evangelium a to se nikdy 
nezmění. Musíme si to opakovat: Desáté přikázání existuje. 

Z knihy Preparing for Christmas With Richard Rohr  
– převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

MÁME DVĚ MOŽNOSTI 
 

Michal je typem člověka, kterého rádi potkáváme. Má vždy dobrou náladu a vždy dokáže 
říci něco pozitivního. Vždy uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Michal 
mu vždy uměl ukázat pozitivní stránku věci, změnit jeho postoj či náhled na danou věc… 
Prostě – dodával všem energii a chuť porvat se s problémem a řešit ho. Na dotaz: „Jak se 
máš?“ s oblibou odpovídal: „Kdybych se měl lépe, byl bych dvojčata.“ 

Byl jsem zvědav, jak to dělá, jak je to možné … a tak, když se naskytla vhodná příležitost, 
zeptal jsem se ho na to: 

„Jen se nedělej, přece nemůžeš být v pohodě stále, po celý den, denně, po celou dobu! Jak 
to děláš?“ 

Michal mi na to odpověděl: „Každé ráno, když vstávám, tak si říkám, že mám na výběr 
dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo… si mohu vybrat tu špatnou. No a já si 
vždy vybírám tu dobrou. 

A vždy, když se mi stane něco zlého, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo … si mohu 
vybrat, že se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. 

Vždy, když ke mně někdo přijde a stěžuje si, mohu si vybrat – buďto přijmu jeho neštěstí, 
nebo … budu se snažit pomoci najít nějakou pozitivní stránku života. A já si vždy vybírám tu 
druhou možnost – hledám spolu s ním ten důvod, pro který stojí za to bojovat a žít dál. Hle-
dám tu pozitivní stránku života.“ 

„Jenomže to není vždy tak snadné!“ protestoval jsem. 
„Ale ano,“ řekl Michal, „po celý život si vybíráme. Když pomineš těch pár hloupostí ko-

lem, tak každá situace je ve skutečnosti volbou. A ty si vybíráš, jak budeš na danou situaci 
reagovat. Ty si vybíráš, do jaké míry lidi ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít 
dobrou nebo špatnou náladu. Zkrátka: ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.“ 
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Hodně jsem přemýšlel o tom, co mi Michal řekl. Po kratší době jsem opustil tu stavební 
firmu, kde jsem dosud pracoval, a pustil jsem se do samostatného podnikání. I když jsme se už 
nepotkávali, často jsem o něm přemýšlel, když jsem se dostával do složitých situací, když jsem 
si „vybíral“, jak budu žít svůj život, místo abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. 

Po několika letech jsem slyšel, že Michal měl vážnou nehodu, když se zřítil z dvaceti met-
rů. Po 18hodinové operaci a dlouhých týdnech na nemocničním lůžku ho nakonec pustili do-
mů se sdrátovanou páteří. Potkal jsem ho asi půl roku po této nehodě. 

Když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl: „Kdybych se měl lépe, byl bych dvojčata. 
Chceš vidět mé jizvy?“ 

To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu honilo hlavou, když tehdy dopadl na zem. 
„První, co jsem si uvědomil, bylo, že chci vidět a že se těším na miminko, protože moje 

žena měla zakrátko porodit,“ řekl Michal: „…a vzápětí mi došlo, že mám jen dvě možnosti: 
mohl jsem si vybrat život – nebo smrt. Tak jsem si vybral život.“ 

„A neměl jsi strach? Neztratil jsi vědo-
mí?“ ptal jsem se. 

Michal odpověděl: „…záchranáři byli 
skvělí, stále mi opakovali, že to bude 
v pohodě. Ale když mne dovezli do ne-
mocnice a já jsem spatřil zděšení ve tvá-
řích doktorů a sester, doopravdy jsem se 
vylekal. V jejich očích jsem četl: toto je 
mrtvý člověk. Uvědomil jsem si, že musím 
něco udělat.“ 

„A co jsi udělal?“ zeptal jsem se. 
„No, byla tam taková velká hřmotná 

sestra, která na mne ječela, zda jsem na 
něco alergický. Ano! odpověděl jsem. Lé-
kaři i sestry zpozorněli a čekali na mou 
odpověď. Zhluboka jsem se nadechl a 
zařval jsem: Na tragické ksichty! Když se 
dořehtali, řekl jsem jim: rozhodl jsem se, 
že budu žít. Operujte mne jako živého 
člověka a ne jako mrtvolu!“ 

Michal přežil nejen díky mistrovství 
chirurgů, ale i díky svému úžasnému pří-
stupu k životu. Od něho jsem se naučil, že 
každý den máme možnost žít naplno. Co 
prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. 
Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijímá. O všem rozhoduje teprve to, jak přijmeme to 
dobré, ale i to zlé, co se nikomu z nás nevyhýbá. Proto se netrap, co bude zítra: zítřek se o sebe 
postará sám. Každý den má i tak dost svých starostí. 

A navíc: dnes je ten den, kvůli kterému ses trápil včera… 
Ve své e-mailové schránce nalezl František Jakubec. Přeložil VKor 
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MŮŽE MNE VŮBEC BŮH POUŽÍT? 
Existuje mnoho důvodů, proč by mne Bůh neměl povolat. Neměj však obavy. Jsi v dobré 

společnosti: 
∗ Mojžíš koktal… 
∗ Davidovi nepadlo brnění… 
∗ Marek byl zamítnut Pavlem… 
∗ Timotej měl žaludeční vředy… 
∗ Ozeášova matka byla prostitutka… 
∗ Jediným vzděláním Ámose byla škola v prořezávání fíkovníku… 
∗ Jákob byl lhář… 
∗ David měl milostné pletky… 
∗ Šalamoun byl velmi bohatý… 
∗ Ježíš byl velmi chudý… 
∗ Abrahám byl příliš starý… 
∗ David byl příliš mladý… 
∗ Petr měl obavy ze smrti… 
∗ Lazar byl mrtvý… 
∗ Jan byl na sebe příliš přísný… 
∗ Noemi byla vdova… 
∗ Pavel byl vrah… stejně jako Mojžíš… 
∗ Jonáš utíkal před Bohem… 
∗ Miriam, Mojžíšova sestra, byla drbna… 
∗ Gedeon a Tomáš pochybovali… 
∗ Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a sebevražedné sklony… 
∗ Eliáš trpěl syndromem vyhoření… 
∗ Jan Křtitel byl křikloun a buřič… 
∗ Marta byla příliš starostlivá… 
∗ Marie byla možná líná… 
∗ Samson nosil dlouhé vlasy… 
∗ Noe se opil… 
∗ Mojžíš byl velmi vznětlivý a hned vzplanul… 
Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstna-

vatelů. Protože On je mnohem více náš Otec než náš Zaměstnavatel. 
∗ On se nedívá na finanční zisky a ztráty. 
∗ On není předpojatý a stranický. 
∗ On neposuzuje. 
∗ On není nepřející. 
∗ On nehledí na poslední módu. 
∗ On není halasný. 
∗ On není hluchý k našemu pláči. 
∗ On není slepý k našim potřebám. 
Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme.  
∗ Satan říká: „Nemáš žádné zásluhy!“ 
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NEGATIVNÍ ENERGIE  
V dysfunkčních rodinách existuje jakási tendence ke klamu. Je tam 

cosi jako nekončící krizová orientace poznamenaná úzkostí. Občas jsem to 
vídal na sobě. Někdy nenacházím motivaci, dokud tu není něco, z čeho 
bych měl úzkost. Zdá se, že mnozí z nás nebyli vedeni ani povzbuzováni k tomu, aby si z věcí 
vybírali pozitivní stimuly, a tak ani nevíme jak na to. 

Když cítíme potřebu se kvůli něčemu zlobit, rozčilovat se, být vyvedeni z míry, začínáme 
na negativním základě. A jestliže negativně začneme, je pravděpodobné, že to také negativně 
skončí. Není divu, že tak mnozí z nás se vzdor svým nejlepším úmyslům stávají negativními 
lidmi, kteří vycházejí z různých druhů toxické energie. Tyto energie často přejímají celé rodi-
ny. Pro některé z nás je to jediný způsob odpovědi, jaký jsme se naučili již v raném dětství. 
Říkali nám, co jsme udělali špatně, co bychom neměli cítit, čeho bychom se měli obávat. Ne-
řekli nám, co bychom měli vidět a cítit jako dobré, jak důvěřovat životu, a ne smrti. 

Richard Rohr: Breathing Under Water. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
 

Něco na tom bude. Když se tak dívám na sebe, uvědomuji si, jak hluboce jsem takovým přístupem 
k životu poznamenán. Snad to byla představa generace našich rodičů (a jejich rodičů, prarodičů … bůh-
ví kam až do minulosti, třeba bychom dorazili až někam ke špatně pochopenému sv. Augustínovi…), 
kterou nám vložili do vínku, snad za to mohl i rudě řízený svět druhé poloviny dvacátého století v naší 
zemi: nebylo důležité, co se povedlo (to bylo jaksi normální, o tom nebylo potřeba mluvit), ale co bylo 
špatně – to se muselo vyřídit, nejlépe řemenem nebo domácím vězením. Dosud mi z této výchovy zůstal 
zlozvyk začít dělat Zpravodaj, až když už hrozí, že se to nestihne… V mém věku nezbývá než doufat, že 
jsem to všechno nepřenesl na své děti, že jsem odboural alespoň malý kousek tohoto neblahého dědictví – 
a ony budou (doufejme) v tomto bourání pokračovat, až budou mít vlastní děti…  

Sazeč  
A poznámka k poznámce: Jak vidím, i má kritika negativního pohledu na lidské počínání je napsaná 

negativně. Pozitivní pohled by jistě zněl líp – schválně si ho zkuste „za domácí úkol“ zformulovat. Já si 
to také budu po večerech nacvičovat.  

Sazeč 

∗ Ježíš říká: „O co jde, vždyť já je mám!“ 
∗ Satan se dívá zpět a vidí naše chyby. 
∗ Bůh se dívá zpět a vidí kříž. 
Bůh nevypočítává co jsi dělal v roce 1999 či 2005, ani si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, 

že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže ho milujeme, jestliže 
po něm toužíme, On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak 
vypadáme!  

Modlím se, abychom jako křesťané vystoupili z naší omezenosti do neomezené Boží přiro-
zenosti. Tehdy naše touha po Bohu a po sdílení se s ním roztrhá na cucky naše hranice, naše 
omezení. 

Převzato z: „Rodinný život č. 49/1999“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Takže vy jste si ještě stále nekoupili knihu vtipů Václava Hradeckého Manželský dvoutakt? 
Vždyť přece nedávno vyšla v nakladatelství Vyšehrad! František Jakubec nám z ní poslal malou ukázku: 

A teď hezky vstaňte a dojděte si do knihkupectví.  
Sazeč. 

 

PRAVIDLA PRO DIETU 
 

Pravidlo 1: Jestliže něco jíš a nikdo Tě nevidí, neobsahuje to kalorie.  
Pravidlo 2: Jestliže zapíjíš čokoládu dietní Coca-Colou, kalorie jsou tímto dietním nápojem 

zrušeny. 
Pravidlo 3: Jestliže jíš ještě s někým, kalorie se nepočítají, pokud ostatní snědí více než Ty. 
Pravidlo 4: Jestliže pomůžeš ztloustnout všem v okolí, budeš sám vypadat štíhlejší. 
Pravidlo 5: Jídlo pojídané v biografu, jako popcorn, italská směs, polárka apod. neobsahuje 

kalorie, protože je součástí zábavy, nikoli stravování. 
Pravidlo 6: Zlámané vánoční cukroví neobsahuje kalorie, ty vytekly tím zlomem. 
Pravidlo 7: Jídlo požité pro zdravotní účely, jako kakao, brandy, topinky nebo tvarohový dort, 

neobsahuje kalorie. 
Pravidlo 8: Věci slíznuté ze lžíce či nože neobsahují kalorie, pokud jste v procesu vaření.  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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– DNES NE, DNES BUDE »HRAJEME SI S DĚTMI« 
 

Často slyším „Změna je život.“ A tak jsme dnes zaměnili rubriku 
„vyrábíme“ na „hrajeme si“, přesně by to mělo znít „Literárně tvoříme“ 
Námět dodala Petra Ryantová. 

 

HRA NA BÁSNÍKY 
Hráči si sednou kolem stolu, každý bude potřebovat tužku a kus papíru, nejlépe polovinu 

papíru A5, přepůleného na dlouhý pruh. 
V prvním kole napíše každý jakýkoli verš (osvědčené začátky jsou třeba „Dnes je ale krás-

ně“, „Dnes jsem velmi unaven“, „Jednu mrtvolu jsem přidal“ apod. Když mají všichni napsá-
no, posouvá se papír doprava (či doleva, dle domluvy). Každý napíše druhý verš, měl by ale 
vycházet (aspoň trochu) z prvního. Pak každý hráč přehne první verš, aby nebyl vidět a vzni-
kající báseň se posouvá k dalšímu člověku. 

Hra se ukončí, až někomu dojde papír, že to nemá kam psát, na závěr se čtou společné 
básnické výtvory, bývá u toho hodně legrace... 

M. Šílová 

Pravidlo 9: Jídlo stejné barvy má i stejný obsah kalorií, např. 
špenát a pistáciová zmrzlina nebo houby a čoko-
láda. Poznámka: hnědá čokoláda má univerzální 
barvu a může být použita k náhradě jídla jakéko-
liv barvy. 

Pravidlo 10 a poslední: Obezita je nemoc – proto je třeba po-
řádně se najíst, aby s ní mohlo tělo bojovat. 

O obsah své e-mailové schránky se s Vámi podělil Petr Koronthály 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2006  
ANEB KURZ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 

 

YMCA – Živá rodina pořádá již podesáté letní kurz Manželských setkání, který se tento-
krát uskuteční ve dnech 18. – 26. srpna 2006 v Třešti (16 km od Jihlavy).  

Kurz je zaměřen na obnovení a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Jeho náplní 
jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné 
skupinovou prací. Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad tématikou přednášek  
a nad problémy našich vztahů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními 
o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše 
se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost. 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebe-
vědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozu-
mění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí je manželské 
páry, které v nich nabízejí svědectví z vlastního života. 

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi 
úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setká-
ní jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu 
muže a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. 

Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním pro-
gramu. Není možné účastnit se pouze části kurzu.  

Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné. 
Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či psychoterapeuta, 

prosíme Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto odborníkem. 
Přihlášku, která je součástí tohoto Zpravodaje, posílejte na adresu: YMCA – Živá rodina, 

Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašle-
me další informace a složenku k zaplacení účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit 
do 3. 5. 2006. Složenky budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu 
kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci. 
Datum:  18. – 26. srpna 2006 
Místo:  Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště ve velmi pěkném prostředí na okraji města. 
Areál tvoří ubytovací část, škola s učebnami a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – 
vše je propojeno chodbami. 

Začátek: pátek 18. 8. 2006 v 18.00 večeří 
Ukončení: sobota 26. 8. 2006 obědem 
Kapacita: cca 70 párů 
Ubytování: ve dvoulůžkových, příp. třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní příslu-

šenství. Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí. 
Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení 

v kantýně v areálu. 
Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvična 

budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. Pokud nebudete cestovat 
vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili odvoz z nádraží. 

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj vlastní 
program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodi-
ny odpoledne). Postarají se o ně zdatní mladí pečovatelé, kteří se již během roku na tuto 
činnost připravují. Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to 
především proto, abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe 
maximálně využít. Ze zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, 
když jej mohly absolvovat bez dětí. 

Účastnický poplatek: hradí pouze náklady na ubytování a stravu. Ostatní náklady (pronájem 
auly, učeben, tělocvičny apod., zbývající náklady na pečovatele a veškeré další organizační 
zajištění) chceme hradit z dotací a darů, které se nám podaří v letošním roce získat. 
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Dospělý: ubytování, strava 2.400,- Kč 
Dítě: – lůžko, strava plná porce, příspěvek na pečovatele 2.700,- Kč 
 – lůžko, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 2.400,- Kč  
 – kojenec (ubytování v kočárku nebo ve vlastní postýlce, vlastní strava):  

 příspěvek na pečovatele 1.150,- Kč 
Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení požadovaného po-

platku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme 
obrátit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci nebo farní úřad se 
žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část 
účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, na vy-
žádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší 
odborové organizaci nebo zaměstnavateli. 
Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by byl 

hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání – obraťte se na nás, uděláme vše pro to, 
abyste se kurzu mohli zúčastnit.  

Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení 
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří o 
této možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA-ŽR odečíst od 
základu daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci).  

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. 
Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obra-

cet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy. 
Za všechny, kdo se podílejí na přípravě, 

Zdeňka a Ludvík Hegrlíkovi 
 

Důležité kontakty:  

Zdena a Ludvík Hegrlíkovi  
Trojská 136   
171 00 Praha 7   
� 284 690 020, 602 212 734 
e-mail: zdena@hegrlik.cz 

Hana Pištorová  
YMCA – Živá rodina 
Na Poříčí 12 
115 30 Praha 1 
� 224 872 421, 606 745 048 
e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

RECEPTY NA ÚNOR 

 POLÉVKA DROŽĎOVÁ 
 „pytlíková“ pro líné hospodyňky (jako jsem já) 

 

K této polévce se u nás doma váže jedna historka. Slyšela jsem svoji dvanáctiletou dceru, 
jak se baví s kamarádkou o jídle a líčí jí, jak „máma pořád vaří jen pytlíkové polévky“. Protože 
jsem zrovna neměla ten dojem, že by u nás vařila Vitana, začala jsem pátrat, jak to vlastně 
myslí. Ukázalo se, že „pytlíková“ polévka je polévka z mražené zeleniny, zatímco „polévka 
z pytlíku“ je ta vitanová. Takže o jednu „pytlíkovou“ se s vámi rozdělím. 
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Vezmete kostku droždí a trochu másla jako na jíšku, máslo rozpustíte, dáte na něj droždí, 
které se taky rozpustí, přidáte mouku jako na jíšku a ředíte, pak přidáte jednu zmraženou zele-
ninu, nejlepší je mrkev, hrášek, kukuřice a nebo zeleninu dle své chuti čerstvou. Vaříte, až je 
zelenina měkká, a rozkvedláte jedno vejce, chvíli povaříte. Polévka je hotová. 

STROUHANKOVÉ KNEDLÍKY 
Potřebujeme: 15 dkg strouhanky, 1/8 litru mléka, 3 dkg másla, 1 – 2 vejce. 
Strouhanku polijeme mlékem a necháme zhoustnout. Asi po ¼ hodině přidáme vejce, más-

lo, trochu soli, dobře promícháme. Uděláme knedlík, který zabalíme do mokré utěrky, zaváže-
me nití, aby z ní knedlík nevyplaval. Vložíme do vařící vody a vaříme ½ hodiny. Toto množ-
ství stačí na jeden knedlík, dělám je jako přílohu asi čtyři. 

O recepty se s Vámi dnes podělila 
Petra Ryantová 

NAŠE SOUTĚŽ – VYHODNOCENÍ 
Jistě již netrpělivě čekáte na následující řádky, tak už je to tady, 

čtěte! 
Všichni zúčastnění, jak jsme při vyhlašování naší literární a výtvarné 

soutěže slíbili, obdrželi vánoční ozdobu jako poděkování za snahu a své 
dílo. Všechny zaslané práce byly poté předloženy k posouzení odborné 
porotě. Eva Jelínková, Jana Klepková a Marie Těthalová přijaly úkol vy-
brat ze 73 prací ty nejlepší. Hodnotil se obor literární a obor výtvarný, 
v rámci něhož byly stanoveny 3 věkové kategorie. 

 

JMÉNA AUTORŮ VÍTĚZNÝCH PRACÍ: 
Část literární:  
1. místo: Maruška Capůrková z Chocholaté Lhoty a její příběh s názvem „Podivné rostlinky  

na záhoně“ 
2. místo: Janinka Capůrková z Chocholaté Lhoty a její příběh s názvem „Kravička“ 
3. místo nebylo uděleno v důsledku malého počtu prací 
Část výtvarná: 
– kategorie předškolních dětí: 
1. místo: Marie Uchytilová, Martinice 
2. místo: Ondřej Kotrla, Horní Jasenka 
3. místo: Matěj Korbačka, Vlachovo Březí 
čestné uznání: Josífek Capůrka, Chocholatá Lhota – oceněna velká snaha čtyřletého výtvarníka 
- kategorie mladších školních dětí: 
1. místo: Marek Langr, Bystřec 
2. místo: Reny Langr, Bystřec 
3. místo: Magda Kotrlová, Horní Jasenka 
- kategorie starších školních dětí: 
1. a 2. místo nebylo uděleno z důvodu nižší úrovně prací 
3. místo: Jaroslav Kotrla, Horní Jasenka 

 

V š e m  v í t ě z ů m  m o c  a  m o c  g r a t u l u j e m e !  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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AD NEZVĚSTNÉ KNIHY 
S velkým potěšením všem našim čtenářům sděluji, že žádné nezvěstné knihy v současné 

době již nemáme. Všechny výtisky jsou tedy zvěstné, protože se na základě uveřejněné výzvy 
ve Zpravodaji ŽR do naší knihovničky vrátily a jsou znovu k dispozici všem čteníchtivým zájem-
cům. Tak neváhejte, knihovnička v sekretariátu je Vám k službám. 

 Váš sekretář Mirka Šílová 

VÝBOR ŽR 
Dne 16. ledna se sešel první letošní výbor. Jako host nás navštívila PhDr. Zápecová, která 

zastává funkci inspektora sociálních služeb a v rámci své pracovní náplně má na starosti rodin-
nou politiku. 

Bylo dohodnuto, že Hudební večer proběhne v pátek 21. 4. v místnosti „U krbu“ – 6. patro 
paláce YMCA. Vystoupí na něm komorní soubory a zajistíme klávesy, protože klasický klavír 
není k dispozici. Mimopražským účastníkům se pokusíme zajistit po dohodě nocleh v některé 
z členských rodin. Zájemci se, prosím, hlaste u Zdenky Pavlasové (� 257 313 819), která se-
staví program koncertu, za což jí velmi děkujeme. 

Dále byli projednáni delegáti na ÚV. Hovořilo se o plánovaných táborech. 
V tomto čísle též informujeme o aktivitě s názvem „Co v dějepise nebylo aneb výpravy po histo-

rické Praze“ – krátkou zprávu přednesl pan Hynek Krátký. Výbor tuto aktivitu shledal jako přínosnou. 

Zapsala Mirka Šílová 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – KDY A KOLIK 
V lednovém čísle jste našli složenku, tedy, přesně řečeno, poštovní poukázku typu A, 

(složenka slouží ke složení peněz v hotovosti v bance, nikoliv k posílání peněz poštou). Do Zpra-
vodaje jsme ji vložili proto, protože spolu se začátkem nového roku nastal čas pro placení 
členských příspěvků na rok 2006. Doporučujeme platbu neodkládat (a poštovní poukázku nikam 
neukládat), protože čas je neúprosný a lehce (věřte mi, už mám vlastní zkušenost a jak nyní 
zjišťuji, tak nejen já – proč se tedy nepoučit z chyb druhých?) se zapomene, poštovní poukázka 
nakonec zapadne za ledničku a … rok 2006 „profrčí“ a začneme psát rok 2007 a přijde nová 
poštovní poukázka a … 

A s ní upozornění, jakási poslední výzva k platbě před případným vyřazením ze členské 
databáze. Přesně tak jako letos. Toto upozornění někteří mají zrovna v ruce, protože právě 
loňskou platbu tak dlouho odkládali, že se k jejímu zrealizování již nedostali. Domnívám se, že 
není dobré právě v této konkrétní tradici pokračovat. Já osobně jsem se opravdu hrozně stydě-
la, když jsem zjistila, že jsem zapomněla poslat aktualizační dotazník pro členský adresář 
pražského Klubu sběratelů kuriozit. Bylo mi to tak trapné a vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, 
že jsem na tuhle členskou povinnost (ano, jsem členkou Klubu sběratelů kuriozit a sbírám kar-
tičkové kalendáříčky, kterých jsem shromáždila cca 20 000, ale o tom třeba příště) tak dokona-
le vymazala ze své mysli. Nevěřila bych, že je to možné. Ovšem je. Zkrátka já tomu nevěřila, 
ale Vy věřte mně. 

Objevily se dotazy, kolik že se to má vlastně zaplatit. Členské příspěvky jsou stále stejné. 
Ač se zdražuje, tak naše příspěvky zatím nezvyšujeme (to je až ta poslední varianta) a snažíme 
se najít prostředky na činnost sdružení (v tom i tvorbu naší pýchy – tedy Zpravodaje) z jiných 
zdrojů. Podmínkou tohoto postupu je platební ukázněnost členů, s níž počítáme. Prodlevy a 
upomínky totiž představují další náklady – zbytečné náklady. 

Pro pořádek tedy opakuji, že členský příspěvek na rok 2006 činí 300,- Kč za celou rodi-
nu. V případě závažných důvodů lze individuálně požádat o snížení či prominutí ročního pří-
spěvku. Naopak ty, kterým to ekonomická situace dovolí, prosíme, aby činnost sdružení podpo-
řili svým vyšším členským příspěvkem. Bez vzájemné solidarity by tento přístup nebyl možný.  
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O přijetí sponzorského daru na činnost vydáme potvrzení. Zvažte tedy své finanční možnosti. 
Za Vaši pomoc předem děkujeme. 

Ti, kteří dosud nezaplatili svůj ČLP na rok 2005, mohou zaplatit za oba roky najednou,  
tj. zaplatí 600,- Kč, ale nejpozdéji do konce února t.r., po tomto datu již naši databázi bude-
me muset uzavřít a případné „neplatiče“ vyřadit. Dle Stanov sdružení je zaplacení členského 
příspěvku podmínkou pro další členství v Živé rodině. 

Až členskou databázi uzavřeme, tak předáme k tisku nový seznam členů ŽR. Věříme, že 
takto upravený seznam bude všem k užitku, protože by měl poskytnout aktuální údaje. Buďte 
tedy trpěliví, na odměně v podobě nového seznamu se již průběžně pracuje. 

V této souvislosti připomínám a vyzývám všechny: nezapomínejte nám hlásit změny – 
především dochází ke změnám v telefonech. Ruší se pevné linky, pořizují se mobily, také  
e-mailová adresa je v dnešní době více než užitečná. Tak tedy hlašte nám vaše změny, a to 
průběžně a bez odkladu, protože jinak hrozí nebezpečí přetransformování do podoby poukázek 
za ledničkou. 

 

Shrnuto:  
∗ Kdy? Pokud možno hned.  
∗ Kolik? Minimálně 300,- Kč za rodinu. 
∗ Variabilní symbol je rodné číslo. 
∗ Případným dárcům předem děkujeme! 

Za sekretariát Mirka Šílová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
Jmenujeme se Pištorovi. Rodiče jsou Vladislav a Hana, 

dcery Tereza a Markéta. Dohromady je nám 112 let. Ra-
dosti a občasné těžkosti rodinného života spolu prožíváme 
již 16 let (tedy po celou tuto dobu pouze rodiče). Brali 
jsme se měsíc před revolucí. Bydlíme v Praze na Proseku. 

Vláďa, původním vzděláním matematik, pracuje již přes 10 let v Ústavu jaderného výzku-
mu v Řeži. Občas jeho sklon k teoretizování dovede Hanku trochu vytočit, ale časem si zvykla. 
Hanka je původním vzděláním ekonom, o jejím současném pracovním zařazení pojednáme 
později. Obě dcery studují na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Tereza je v kvartě, Markéta 
v sekundě. Jejich největším zájmem je tancování, výtvarné činnosti a ruční práce. Všichni 
máme rádi lyžování, plavání, turistiku a cyklistiku. Ženská část rodiny miluje kolečkové brusle. 

Velmi nás oslovil program Manželských setkání (dále MS), na která jezdíme prakticky nepře-
tržitě od roku 1994. Poprvé jsme jeli na „dovolenou“ do Ostravy-Poruby – lepší lokalitu na do-
volenou pro Pražáky si neumíme představit :-) Následující dva roky jsme trávili příjemný letní 
týden na kursu MS v Kroměříži. Během této doby se ustavila v Praze skupinka nadšenců, kteří 
se rozhodli pořádat vlastní „pražský“ kurs. Do těchto aktivit jsme se od počátku zapojili. Praž-
ský kurs pořádalo od r. 1997 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci 
s YMCA – Živá rodina, která ho nyní organizuje již samostatně. Hanka se po skončení mateřské 
„dovolené“ v r. 1999 začala věnovat organizaci Manželských setkání a přidružených aktivit jako 
svému zaměstnání. Nyní působí jako „týlový pracovník“ ve spolupráci s hlavními vedoucími 
kursu, manžely Hegrlíkovými. V současné době ji nejvíce dává zabrat agenda kolem minister-
ských grantů. Nejsvětlejšími okamžiky její práce jsou ale častá setkání se skvělými lidmi na 
pořádaných akcích. Vláďa zastupuje aktivity okolo MS ve výboru YMCA – Živá rodina. I naše děti 
se celý rok těší na MS, kde se setkávají s mnohými kamarády (pro ty, kteří tam nebyli – i děti 
mohou jezdit na MS a mají tam připravený bohatý program). Neodpustily by nám, kdybychom 
je nevzali s sebou.  
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SPOLEČENSKÝ HUDEBNÍ VEČER YMCA – ŽR 
Vážení a milí příznivci umění, 
stalo se téměř již tradicí v YMCA – Živé rodině, že jednou v roce se scházíme na našem 

Společenském hudebním večeru.  
Letos se bude konat 21. dubna v 18.00 v místnosti „U krbu“ – 6. patro paláce YMCA. 
Začaly první přípravy a já bych ráda našim hudebníkům dodala odvahy, aby se nebáli 

příhlásit a vystoupit. Také k tomu vyzýváme celé rodiny. Pokud jsou mezi Vámi i zpěváci, bu-
dou vítáni. Rádi bychom uvedli i malé komorní soubory, jako např. smyčcové kvarteto, trio. 
Dáme prostor našim recitátorům, kteří by mohli na tomto večeru přednést něco z vlastní tvor-
by, nebo celý večer konferovat. Těšíme se i na Vaše obrazy a obrázky. Kdo nevystoupí, může 
vzít sebou něco doma upečeného na zub. Ubytování pro mimopražské zajistíme v pražských 
rodinách.  

Kdo máte chuť vystoupit, nebo se jinak zapojit, přihlaste se na adresu :  
Z. Pavlasová, Nám. Kinských 3, 150 00 Praha 5. 
Pokud se budete chtít poradit, volejte mi na � 604 479 724. 

Zdenka Pavlasová 

DALŠÍ NABÍDKA 
Znovu mohu opakovat známé české „více hlav, více rozumu“ a „líná pusa, holé neštěstí“  

a v této souvislosti předkládám další nabídku, kterou jsme z Vašich řad obdrželi: 
„Sociálně-právní poradenství v oblasti zdravotního pojištění, stávající praxe v ústřední 

státní správě, zdarma. Koudelovi, e-mail michal.koudela@seznam.cz.“  
Pokud rekapituluji, tak je to již druhá nabídka sociálně právního poradenství. Na podzim 

byla ve Zpravodaji nabídka konzultační pomoci od paní Šustrové. Nejedná se zde však o žádnou 
konkurenci, ale oblast je to velmi široká, není v silách jednoho člověka ji obsáhnout celkově 
dopodrobna. Je nutné se specializovat na určitou oblast. Paní Šustrová má zase jiné zkušenos-
ti, může poradit především v oblasti pěstounské péče a pomoci těmto rodinám. 

Nebojte se! Ptejte se, protože kdo se neptá, nic se nedozví. 

Mirka Šílová 
 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
V předchozích letech se Tábory rodin setkaly s velkým úspěchem, některé zájemce jsme 

museli i odmítnout. Proto jsme se letos rozhodli uspořádat tři turnusy v těchto termínech: 
12. - 19. srpna (so – so) 
19. - 26. srpna (so – so) 
26. srpna – 2. září (so – so) 

Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je ob-
klopeno lesy a leží asi 2 km od města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní 
halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal  
i menší bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 

Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti 
lůžky). V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je pro vás ne-
zbytně nutné ubytování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, kterou zašlete 
ve vlastním zájmu co nejdříve. Dále upozorňujeme na to, že pokud při ubytování v chatce 
(šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena alespoň čtyři lůžka, budeme nuceni účtovat doplatek 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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70,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto případě však nelze trvat na umístění ve tří-
lůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny s malými dětmi). Tyto doplatky Vám 
budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

 

Program: 
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách, děti mají vlastní program zajištěný 

pečovateli. Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní celé rodi-
ny. Večer (pokud se podaří zajistit přednášející) uspořádáme besedy na různá témata, dále se 
můžete těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet, dětská pouť, 
olympiáda apod. Samostatný program a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné posezení rodičů 
při diskusi, zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání 
Vašeho mladšího dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít něko-
ho, na koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt 
bude účtována Vám nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovate-
le i pro děti mladší tří let, došlo by k významnému navýšení ceny pobytu a tábor by pak byl pro 
mnohé nedostupný. Respektujte, že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu (který leží i na účastnících) prosíme, abyste se zamysleli 
nad dotazníkem na rubové straně přihlášky a pokusili se něčím přispět ke zdárnému chodu 
tábora. Znáte-li někoho, koho bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní program, 
dejte nám vědět. 

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopoled-
ní program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu 
zdarma. 

 

Cena tábora  
Děti do 2 let bez stravy 500,- 
Děti malá porce 1380,- 
Děti velká porce 1480,- 
Dospělý 1750,- 
Dospělý sponzorský 2000,- a více 
Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání. Abychom si případně 

mohli dovolit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii spon-
zorského táborového poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, prosíme 
tímto o přispění. 

 

Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná 
čísla, velikost porcí u dětí. 

 

Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2006 složte, prosím, zálohu 1500,- Kč za rodinu. 
Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. 

Zálohu můžete složit: 
1. hotově v kanceláři 
2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní 

symbol je 0380) 
3. anebo složenkou „A“, kterou si vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 
- Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 
- Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 
- Číslo účtu – 193506832/0300 
- Konstantní symbol – 0379 
- Variabilní symbol – rodné číslo, které je jako první uvedeno na přihlášce 
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Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu 
odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15.6., poz-
ději odhlášeným nebude s největší pravděpodobností vrácena (pouze v případě velmi zá-
važných důvodů). Odhlášení musí být písemné, adresováno na sekretariát. Připomínáme, 
že v případě náhlého onemocnění zálohu pochopitelně vracíme. 

Potom vám zpět pošleme: 
- bližší informace o táboře 
- mapku s vyznačenou cestou do tábora 
Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby s další možností 

podpory od zaměstnavatele či MÚ. Platbu proveďte nejpozději do 15. 6. 2006. 
Věříme, že mnozí využijete příležitosti žádat o příspěvek u Vašeho zaměstnavatele anebo 

na Místním úřadě. Vřele tyto možnosti doporučujeme. 
 

Kde můžete hledat podporu této rodinné dovolené? 
Pokud je vypočítaná cena pro rozpočet vaší rodiny nepřijatelná, využijte všechny možnosti, 

které se pro pomoc nabízejí: 
1. žádost o poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele jednoho z rodičů. 
2. žádost o poskytnutí příspěvku od Místního úřadu. 
(O finanční příspěvek na rekreaci nelze současně žádat zaměstnavatele i obecní úřad. 

Obecní úřad poskytuje příspěvek pouze, nepřispěje-li zaměstnavatel.) 
3. žádost o poskytnutí příspěvku od Živé rodiny. Zde prosím uveďte konkrétní částku, 

o kterou žádáte, která vám umožní tábora se účastnit, a částku, kterou jste schopni zaplatit 
sami. Stručně důvod a charakter Vašich finančních obtíží a kopii písemného zamítnutí Vaší 
žádosti u Místního úřadu. 

Pokud by zmíněný postup byl pro vás z nějakého důvodu nepřijatelný (např. velká vzdále-
nost od obce s Místním úřadem, malé děti, které vám nedovolí toto absolvovat), ozvěte se  
i tak. Řešení se vždy najde! 

Pořadatel tábora: YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, mail zr@ymca.cz, 
���� / fax 224 872 421 

Těšíme se na vás 
Marie + Pavel Těthalovi, Vojtěch Novák, Jan Kubín 

 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se uskuteční v sobotu 25. března 

v prostorách Klubu »Mluvme spolu« v paláci YMCA od 9 do 13 hodin; v případě, že bude více 
zájemců, i odpoledne od 14 do 18 hodin. 

Nabízím možnost vyzkoušet si malování na rámu s konturou nebo voskem a malování tzv. 
parními barvami na hedvábí. 

Cena: šátek 74 x 74 cm – 200 Kč, šátek 90 x 90 cm – 250 Kč, šátek 110 x 110 cm – 300 Kč, 
hedvábné tílko se špagetovými ramínky velikosti S, M nebo L (vhodné pouze pro malování par-
ními barvami) – 350 Kč. 

Malování je vhodné i pro starší děti (s dospělým doprovodem), které vydrží v klidu  
pracovat. 

S sebou potřebujete: sklenici na vyplachování štětců, vhodné pracovní oblečení. 
Případné zájemce prosím, aby se přihlásili na � 224 872 421 (sekretariát) a nahlásili, o 

jaký šátek budou mít zájem. Podrobnější informaci vám ráda podám na � 776 888 479 
(nejlépe odpoledne) nebo prostřednictvím emailu marietethalova@seznam.cz. 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová 
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PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ MINULOSTI ANEB CO V DĚJEPISE NEBYLO 
 

 

„Žijeme v Praze, do které každoročně přijíždějí tisíce turistů z celého světa, aby objevily 
její historické a kulturní kouzlo. My naopak odjíždíme ve volném čase zpravidla jinam. Co 
takhle vžít se do postavení turisty, objevitele Prahy a jejích zajímavých minulých dějů? Mož-
ná, že přitom lépe pochopíme leccos, co jsme ve škole probírali, možná, že poznáme mnoho-
tvářnou krásu města, v něž žijeme, jeho tajemství, jeho slavné i smutné okamžiky, příběhy 
jeho někdejších obyvatel – našich předchůdců, možná že objevíme hezká místa, na něž se bu-
deme později vracet…“ 

 

 

Pod tímto mottem jsem v říjnu 2005 v pražské farnosti u sv. Vojtěcha zahájil volný cyklus 
výprav – vycházek po pražských historických pamětihodnostech s výkladem. Výpravy byly pů-
vodně určeny zejména pro děti ve věkovém rozmezí cca 7-13 let, ale ukázalo se, že častými 
návštěvníky jsou i rodiče. 

Výpravy se konají zhruba jednou za měsíc, většinou v sobotu odpoledne. V říjnu jsme zahá-
jili návštěvou Vyšehradu s tématem bájných počátků českých dějin – při pohledu z vyšehradské 
skály přes Vltavu do kraje jsme si představili, jaké to bylo, když na Kavčích Horách řádil nezná-
mý lesní netvor, kterého přemohl až Bivoj, pod Myslbekovými sochami staročeských reků jsme 
poslouchali Smetanovu Šárku a děti 
kreslili výjev z pokladů českých bájí. 
Nakonec jsme stihli ještě prohlídku vy-
šehradských katakomb. 

V listopadu následovala výprava  
za Příběhem Pražského hradu – děti 
plnily úkoly soutěže při hledání klíčů 
v prostorách královského paláce. Přitom 
jsme si povídali o počátcích křesťanské-
ho přemyslovského státu, o sv. Václavo-
vi, o životě v Čechách v 10. století. 

V lednu, v třeskutých mrazech, jsme 
podnikli výpravu do románské Prahy. 
S pomocí stroje času a také odborníka 
z Pražského památkového ústavu jsme 
se ocitli mezi mohutnými sloupy 
v podzemní síni paláce pánů z Kunštátu 
na Starém Městě pražském a zahráli si 
hru na život jeho obyvatel před devíti 
stoletími. Poté si děti v rotundě Naleze-
ní sv. Kříže zkusily úlohu románských 
architektů při sestavování oblouku 
z otesaných kvádříků a lámaly si hlavy  
a tužky při navrhování podoby hlavic 
románských sloupů. Přitom byla řeč  
o Břetislavovi, o založení olomouckého 
biskupství, o boji církve za emancipaci 
od světské moci. 

Jak vidno, postupujeme zhruba po časové ose a snažíme se kombinovat návštěvy zajíma-
vých míst a výklad se samostatnou tvůrčí činností dětí. Nejde nám na prvním místě o faktogra-
fii, tu se děti dozví ve škole, nebo z encyklopedií, televize, multimediálních programů… Jde 
nám spíše o vcítění do doby, o rozvoj představivosti, o získání zájmu. K tomu nám dobře pomá-
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hají příběhy, ať skutečné, nebo improvizované a hrané. Dále nám jde o poopravení často 
zkresleného pohledu školního dějepisu na význam a úlohu církve a náboženského života 
v dějinách. 

Obsahovou stránku výpravy zajišťujeme buď sami (přičemž naše skupinka se postupně roz-
šiřuje) nebo ve spolupráci s příslušnými odborníky ze specializovaných ústavů. 

Živá rodina zve i další případné zájemce, aby se k našim výpravám připojili – další výpravu 
připravujeme na neděli 26. února 2006, tentokrát za tajemstvími pražského Židovského města 
a do světa židovské víry a kultury. Program jsme tentokrát připravili ve spolupráci s lektorem 
Židovského muzea. S sebou je vhodné si vzít teplé oblečení, svačinu, 40 Kč na vstupné. 

Chcete-li se k nám připojit (a to třeba i mimopražští), budete vítáni. Ozvěte se mi buď 
mailem na hynekquick@quick.cz nebo na � 736 505 016, abych Vám oznámil místo a čas srazu, 
nebo abychom se případně domluvili na programu dalších vycházek – na jaře se budeme zřejmě 
věnovat pozdně přemyslovské a lucemburské gotice, pak přijde bouřlivá doba husitství (víte, 
z kterých oken které budovy vlastně byli vyhozeni pražští radní na samotném počátku bojů?), 
jagellonská doba s nastupující renesancí atd. Čili témat je mnoho a zajímavých malebných 
míst, dýchajících historií a promlouvajících k nám svými příběhy, neméně. 

Hynek Krátký 

TERMÍNOVNÍK 2006 

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 

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 

26.2.2006 Příběhy pražské minulosti H. Krátký � 736 505 016 

21.4.2006 Hudební večer Z. Pavlasová � 257 313 819 

12. - 19.8.2006 tábor Pavlátova louka - I. termín sekretariát � 224 872 421 

18. - 26.8.2006 letní kurz Manželských setkání Třešť H. Pištorová � 606 745 048 

19. - 26.8.2006 tábor Pavlátova louka - II. termín sekretariát � 224 872 421 

26.8. - 2.9.2006 tábor Pavlátova louka - III. termín sekretariát � 224 872 421 

25.3.2006 9.00 - 13.00 
(v případě velkého zájmu 

Malování na hedvábí sekretariát � 224 872 421 
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POZVÁNÍ K NÁVŠTĚVĚ WALESU 
  

Na měsíc duben YMCA OPEN připravuje další desetidenní pobyt pro 
mládež od 17 let ve Walesu. Přihlásit se mohou zájemci s komunikativní angličtinou, kteří bu-
dou tradičně pomáhat s přípravou divadla pro děti v Biblickém klubu. Děti ve Walesu mají v 
tomto období prázdniny a místní protestantský sbor pro ně zajišťuje denní programy. Skupina 
účastníků může být 10 osob. 

Účastníci si hradí pouze letenku do Cardifu. Ubytování je zajištěno ve velmi milých rodi-
nách, které připravují pro tzv. Czech team různé výlety a zajímavá setkání. V programu jsou 
zahrnuté návštěvy historických a kulturních památek, které jsou zdarma. Cena letenky je velmi 
pohyblivá podle data objednání, proto je dobré přihlásit se co nejdříve. Termín pobytu bude 
upřesněn.  

Info: sekretariát YMCA OPEN, � 241 760 985 nebo e-mail: open@ymca.cz 

Jana Běťáková 
 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Společné přípravy na život v manželství se konají v termínech 11. dubna – 30. května a  

10. října – 28. listopadu 2006. Vzhledem k trvalému velkému zájmu o tyto kurzy upozorňuje-
me, že je třeba se přihlásit předem 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. 
Nejbližší skupinka v rodině začíná 21. února 2006. I na tento typ přípravy se snoubenci přihla-
šují předem v Centru pro rodinu. 

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

PROGRAMY PRO MANŽELE 
Postní rekolekce pro manželské páry se uskuteční v sobotu 18. března od 9 do 16 hodin  

v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – Hůrka). Obnovu povede  
P. Josef Čunek SI. Součástí programu bude i příležitost ke svátosti smíření a závěrečná mše 
svatá. Počítáme s dobrovolným příspěvkem účastníků na sál a polední občerstvení. Ještě je 
možné přihlásit se telefonicky či mailem v Centru. 

Programy pro „mladé manžele 3. tisíciletí“ jsou určeny především bývalým účastníkům 
příprav na život v manželství pořádaných Centrem pro rodinu. Ale zúčastnit se mohou i další 
mladí manželé, kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. 

Kapacita setkání v sobotu 11. února 2006 v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Buto-
vicích, které povede Dr. Michael Chytrý, je již naplněna. 

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. 

Informace o programech pro manžele a rodiny naleznete na http://cpr.apha.cz/marodi/. 
 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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SOBOTA PRO MANŽELKY 
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 man-
želů Koronthályových „Jak se spolu neumíme modlit“ a Mgr. Evy Jelínkové „Co s naší modlit-
bou“ a následné sdílení ve skupinkách. Setkání volně navazují na program Manželská setkání. 
Polední občerstvení bude zajištěno, na závěr programu bude mše svatá. Zájemkyně se mohou 
hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/manky/. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelná setkávání osamělých maminek (rozvedené, svobodné matky a vdovy) bude 4. 

února a 4. března 2006 vždy od 14 do 17 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Buto-
vicích (metro B Hůrka). Na březnovém setkání povede program prof. Jiřina Rákosníková na 
téma „Předávání tradice v rodině“ s praktickými ukázkami práce s dětmi. 

Jarní programy pro osamělé maminky budou probíhat tentokrát mimo Prahu. V sobotu 8. 
dubna se uskuteční výlet s dětmi na Skalku u Mníšku pod Brdy. Svátek matek oslaví maminky 
s dětmi v neděli 14. května putováním na Tetín. Bližší informace vám rádi poskytneme 
v Centru. 

A sobotní celodenní duchovní obnova pro osamělé maminky (tentokrát bez dětí) se uskuteč-
ní 20. května 2006 ve Slaném pod vedením P. Petra Glogara OCD. Vzhledem k omezené kapaci-
tě je nutné se předem přihlásit v Centru nebo na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Své bezplatné služby nabízí Psychologická poradna při Centru pro rodinu. Věřící odborníci, 

psychologové a psychoterapeuti poskytují klientům pomoc při řešení osobních i partnerských 
problémů. V roce 2005 poradna poskytla více než 100 konzultací. Do poradny je třeba se pře-
dem objednat na � 220 181 777. 

O dalších typech křesťansky orientovaného poradenství naleznete informace na http://
cpr.apha.cz/poradny/. 

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  

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO OSAMĚLÉ MATKY  
 

Termíny a místo konání víkendů: 31. 3. – 2. 4. 2006 v exercičním domě Český Těšín 
Víkend je určeny pro maminky, které z nejrůznějšího důvodu 

vychovávají své děti samy. Program je určen pouze pro maminky.  
Víkend povedou MUDr. Jitka Krausová a P. Josef Červenka 
Čas bude rozdělen mezi zamyšlení nad Písmem, možnost soukro-

mého rozhovoru s knězem, společné modlitby, setkání se s ostatními 
osamělými matkami a příležitost ke svátosti smíření.  

Cena pobytu je cca 550,- Kč. V ceně je zahrnuto ubytování  
a strava. 

O přihlášku na víkend a bližší informace o setkání si napište  
na adresu: 

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, 
� 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz 
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ÚLOHA OTCE JAKO OCHRÁNCE RODINY 
 

Ve věku „manželství“ osob stejného pohlaví a dětí, které mají „dvě matky“, mnozí ztrácejí 
povědomí o významu otcovství. Zenit hovořil o různých způsobech, jimiž muži plní svou roli 
ochránce, a o nezastupitelnosti jejich příspěvku ke zdravému vývoji svých synů i dcer, 
s Jamesem Stensonem, pedagogem a autorem knih o rodičovství. 

 

Proč je důležité, aby si otcové uchovali tradiční roli ochránců svých rodin? 

Je zapotřebí, abychom vnímali úlohu otce – ochránce rodiny v širším smyslu, nejen jako 
fyzickou ochranu proti zlému. Když spatříme významné způsoby, jimiž muž chrání svou rodinu, 
lépe pochopíme hrozivé důsledky, které má na dnešní rodiny nepřítomnost muže (fyzická nebo 
vnitřní) v rodinném životě. Takže: jaké jsou ty různorodé formy této mužovy ochrany? 

Muž v rodině především věnuje svou mužskou sílu tomu, aby chránil svou ženu před kýmko-
li, kdo by jí ohrožoval. Zdá se, že je to přirozený mužský instinkt, chránit ženy svého prostředí 
– manželku, matku, sestry, dcery – před vnější agresí. Tak například pokud muž stojí vedle své 
ženy v davu a nějaký cizí muž začne na tu ženu nahlas a zle křičet, v manželovi okamžitě vzky-
pí ochranitelský hněv. Do krve se mu vyplaví adrenalin, jeho svaly se napnou a první co mu 
napadne, bude touha zmalovat agresorův obličej. Muž, který si sám sebe neváží, by zůstal stát 
a nechal by kohokoli, aby jeho ženu urážel, místo aby se jí hbitě jal chránit. 

K této fyzické ochraně se váže další aspekt mužova ochranitelství, který dnešní otcové jen 
zřídka chápou. Muž nikomu nedovolí, aby urážel nebo obtěžoval jeho ženu – a to ani vlastním 
dětem. Velmi důležitou součástí otcových povinností je chránit svou ženu proti neurvalosti, 
drzé neposlušnosti a impulzivní agresi jejich dětí. Tuto ochranu potřebuje žena nejvíce, když 
jsou děti malé (do 7 let života) a později, když vstupují do puberty.Muž nedovolí nikomu, aby 
si nevážil jeho ženy, a to ani (a zejména ani) doma. 

Muž také chrání svou rodinu skrze svůj příjem ze zaměstnání. On nejenže zaopatří rodinu, 
ale chrání ji před bídou. On ji zaštiťuje, stará se o její potřeby, co se týče střechy nad hlavou, 
oblékání a jídla. Má-li otec práci, rodina se cítí v bezpečí. Zdá se, že i v rodinách, v nichž vy-
dělávají oba rodiče, děti cítí, že hlavním zaopatřovatelem, a tedy i hlavním ochranitelem rodi-
ny je otec. 

Otec také chrání své děti před sílami, které je ohrožují právě teď a zde: před drogami, 
násilníky, kriminalitou, před nespravedlivými útočníky všech typů a před možnými neštěstími 
plynoucími z jejich nezkušenosti a náhodných chyb – jako např. neopatrné vyběhnutí na rušnou 
ulici nebo hraní si se sirkami. 

Říká se, že klid (pokoj) je stav, kdy se těšíme, že nás ostatní nechali o samotě. Vždy tomu 
bylo tak, že otec rodiny jakoby hlídal ve dveřích svého domu a říkal celému světu: „Nechte nás 
na pokoji. Nechte mou rodinu na pokoji.“ 

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

DEN RODIN 
 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 23. listopadu ve třetím čtení 
návrh novely zákona o státních svátcích. Na návrh poslanců KDU-ČSL byl mezi významné dny 
České republiky zařazen 15. květen jako Den rodin.  

Dle rozhodnutí Valného shromáždění OSN je 15. květen vyhrazen Dni rodin již od roku 1994. 

Ze zpravodaje Hlas pro Vaši informaci převzala Mirka Šílová 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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Tak například, kdyby otec vyhlédl z okna svého pokoje 
a zahlédl cizího muže, jak mluví na jeho malou dcerku  
a obezřetně si ji přivolává, tak by hbitě vyrazil k obranné 
akci. Vyběhl by ze dveří, útočně by se postavil oproti ci-
zinci a tváří v tvář by se dožadoval vysvětlení, co tady 
chce. S napjatými svaly by se postavil mezi svou dceru  
a tohoto potenciálního útočníka, aby ji fyzicky zaštítil 
proti zlu. 

Jiný příklad: Jestliže mladý muž odvádí jeho dospívají-
cí dceru na rande, otec vyjde, aby si ho prohlédl. Chce ho 
vidět – trvá na tom, že ho chce vidět – chce se mu podívat 
do očí, udělat si dojem o něm a odhadnout jeho úmysly. 
Otec cítí povinnost zhodnotit každého mladého muže, 
který se přibližuje jeho dceři. Vypadá to, jako kdyby vysí-
lal bezeslovné sdělení: „Toto je má dcera. Jednej s ní 
hezky, nebo…“ 

Ale především – a toto je klíčové – otec chrání své děti 
tím, že posiluje jejich vůli a úsudek, aby se později mohly 
chránit samy. V životech svých dětí uskutečňuje milující 
vedení vstříc odpovědné a kompetentní dospělosti. Je 
posláním otce – a to je výzva, která v něm vyvolá to nej-
lepší, co v něm je – aby ve svých dětech formoval síly  
a schopnosti, které budou potřebovat, aby uspěly 
v životě, aby je zoceloval, aby tak později ony mohly 
chránit sebe a své blízké. 

A tak je otec v očích svých dětí celoživotním vůdcem  
a učitelem. Jeho ochraňující a posilující lekce o tom, co je dobré a zlé, žijí dál ve vnitřním 
životě jeho dětí dlouho poté, co opustily domov a šli za svým štěstím, a určitě dlouho potom, 
kdy on sám odešel na věčnost. Velký otec nikdy nepřestává být otcem, protože žije dál jako 
velký muž v srdcích svých dětí. 

 

Jaké jsou další způsoby, jimiž otcové nezastupitelným způsobem přispívají 
k rodinnému životu? 

Otcův podíl na výchově dětí plyne z jeho ochranitelského poslání,jak bylo řečeno výše. 
Pokusím se to více ozřejmit. 

Otec posiluje schopnosti svých dětí. Formuje zdravý celoživotní postoj k práci spolu se 
správným návykem pracovat. Bez otcova vedení v této oblasti by jeho děti mohly mít potíže 
s pochopením vztahu mezi úsilím a výsledkem, mezi požadavky a úspěchy. Jestliže v tomto 
selže, jeho děti možná nikdy nevyrostou ze základního dětského postoje – že život je hra –  
a uvíznou v trvalé nedospělosti. 

Otec učí respektu vůči oprávněné autoritě. Vyžaduje, aby děti respektovaly jak jeho, tak  
i svoji matku. Jeho žena vytváří většinu morálního prostředí rodiny – co je a co není správné 
v životě rodiny – a on to prosazuje. Je-li bystrý a prozíravý, ví, že pokud děti nedokážou re-
spektovat své rodiče, budou mít později konflikty se všemi dalšími formami oprávněné autori-
ty: s učiteli, zaměstnavateli, právem, Božím zákonem i vlastním svědomím. 

Otec učí své děti etice a na celý život formuje jejich svědomí. To znamená, že ukazuje 
svým synům a dcerám, jak se spravedlivě a počestně chovat ve vnějším světě. V očích svých 
dětí je otec autoritou ohledně poctivého jednání a osobní bezúhonnosti na pracovišti a ve spo-
lečnosti. Ukazuje dětem, jak přenášet mravní zásady jejich matky do života za hranicemi do-
mácnosti: jak říkat pravdu, držet slovo, klást povinnost na první místo, brát ohled na práva  
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a pocity ostatních. Svým příkladem i výchovnými zásahy doma ukazuje, jak zodpovědní dospělí 
vzájemně respektují svá práva a jak se prosazují. 

Otec buduje v dětech zdravou sebedůvěru. Jeho přítomnost doma – přítomnost fyzicky 
silného muže – vytváří v dětech, zvláště v dcerách pocit bezpečí, dává jim vědomí, že jsou 
chráněny, a tím jim dodává sebedůvěru. 

Ve své roli otce opravuje a povzbuzuje a pomáhá dětem, aby se učili ze svých omylů. Tím-
to způsobem učí děti reálně odhadovat své síly a svá omezení. Pokud se mladému člověku do-
stává této ochraňující otcovské lásky společně se sebepoznáním a se zkušeností toho, jak se 
problémy řeší doma, může to v něm vytvořit sebedůvěru pro celý život. 

Otec vede své děti k dospělému myšlení a chytrosti. Pomáhá jim používat své mozky jako 
zodpovědní dospělí: logicky konstruovat otázky a odpovědi, myslet dopředu a předvídat důsled-
ky, odhadovat charaktery a hodnoty lidí a rozpoznat nesmysl, když ho vidí. 

Otec poskytuje přitažlivý příklad odpovědné mužnosti. Je příkladem pro své syny, dorůsta-
jící v muže. A svým dcerám poskytuje (zpravidla nevědomky) příklady charakterových rysů, 
které by ony měly hledat u svých vrstevníků, zvláště u potenciálních manželů. 

Tím nejjemnějším způsobem formuje otec vzor mužské povahy v každém ze svých synů  
a nepřímo též obraz muže, za jakého se jednou vdá každá z jeho dcer. 

 

Pro které klíčové oblasti výchovy dětí jsou muži nejlépe vybaveni? 

Muž je nejlépe vybaven k tomu, aby podporoval a povzbuzoval svého Bohem mu daného 
partnera, svou ženu. Jestliže se muž chová k své ženě jako k nejdůležitější osobě svého života, 
jestliže ji miluje, ctí si ji a pečuje o ni a jestliže to všechno dává najevo, děti to ponouká 
k tomu, aby projevovaly své matce lásku, respekt a hlubokou úctu. 

Zdá se, že vzájemný vztah rodičů formuje způsob, kterým si je ctí jejich děti. Jestliže muž 
přistupuje k ženě s úctou, i děti ctí svou matku, jestliže žena ctí svého muže, i děti ctí svého 
otce. 

 

Jaké charakteristické rysy jste při své práci s rodinami zaznamenal u otců, kteří 
dobře zvládali svou roli? 

Muži, kteří žiji jako dobří manželé a otcové, se těší u svých dětí celoživotní lásce a respek-
tu. Jejich životy jsou soustředěny na prospěch jejich rodin a proto také jejich životy prostupu-
je pokoj duše. Jejich schopnosti, jejich pracovní úspěchy, jejich přátelství s jinými muži, to 
všechno spolu ladí, to všechno dává jejich životům smysl a hluboké štěstí. Na této cestě jsem 
vidět uspět muže nejrůznějších povah, pocházejících s nejrůznějších prostředí. 

 

Jaké jsou hlavní překážky ve společnosti, které narušují otcům plnění jejich učitelské 
a ochranitelské role? 

Řekl bych, že největším problémem je, že dnešní muži se nikdy neučili být otci. To zname-
ná, že nikdy neviděli „popis práce“ otcovství. Tento stav vznikl postupně v průběhu několika 
posledních generací tím, jak se zmenšovalo pochopení ochranitelské role otce a jejího smyslu. 
Příliš často se po mužích chtělo, aby se chovali k dětem jako druhá matka nebo aby prostě jen 
tak byli doma – něco jako starší „partner při hře“ pro své děti. 

Muži jsou zpravidla z této role vedle a odmítají ji, ale nemají žádný alternativní model pro 
své chování, zvláště pokud vyrostli bez silného otce. O tomto problému píši též v knize 
„Father, the Family Protector“ („Otec, ochranitel rodiny“). 

 

Antikoncepce, zeslábnutí morálních hodnot a mimomanželské soužití oddělily sex od 
plození a „osvobodily“ muže od otcovství, manželství a zodpovědnosti. Jak můžeme vrá-
tit otce zpět na jejich místo? 

Můžeme začít tím, že budeme učit muže, že jejich maskulinní povaha je nesmírně důležitá 
pro jejich ženy a děti a pochopitelně též pro jejich štěstí v životě. Bohužel muži jsou dnes 
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konfrontováni s falešným výběrem mezi tím, být obětí nebo lovcem. Je ale nutné přivést je 
k poznání, že skutečný výběr je mezi tím, být lovcem nebo ochráncem. A navíc potřebují vi-
dět, že mladý člověk není dospělý tehdy, když je schopen postarat se o sebe, ale až tehdy, 
když je schopen postarat se o druhé – a když to chce. Proto jim Bůh dal jejich mužské vlastnos-
ti a schopnosti, díky kterým jsou schopni s láskou chránit své blízké, na prvním místě pak svou 
rodinu. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 
 
Poznámka k překladům: Nejsem anglista ani profesionální tlumočník a nemám ani státnici. 

Mohlo by se stát, že se některou neobratně formulovanou větou někoho dotknu (v minulém 
čísle se mi to bohužel opravdu stalo). Nedělám to naschvál a omlouvám se už předem. VKor 

JEŠTĚ JEDNOU O ANTIKONCEPCI – POKUS O SHRNUTÍ 
 

Hned na začátku cítím, že se musím omluvit všem, koho toto téma nezajímá: pro některé 
z nás je to naopak velmi významné téma. Leč nicméně všeho moc škodí, takže se pokusím shr-
nout některé příspěvky, které na toto téma ještě dorazily, a pak bychom mohli tuto problema-
tiku prozatím opustit, aniž bychom dospěli ke společnému a všemi přijímanému závěru (v tom-
to nejsme první ani poslední). Ale i přesto je dobře, že některé věci zazněly. 

V první řadě je potřeba vést jasnou dělící čáru mezi hormonální antikoncepcí a technickými 
či metodickými prostředky (přerušovaný sex, kondom…). Jak upozornili někteří diskutující, 
zejména endokrinoložka MUDr. Kateřina Herdová, nelze ani při nejlepší vůli považovat hormo-
nální antikoncepci za zcela neabortivní. Paní doktorka upozorňuje na to, že hormonální anti-
koncepce potlačuje přirozený hormonální cyklus ženy, což je rizikový faktor, který by se neměl 
brát na lehkou váhu. Dále ve svém příspěvku podrobně vysvětluje mechanismus, který může 
způsobit, že pilulka nezabrání oplodnění vajíčka, ale až jeho následnému uhnízdění v děloze, 
což lze považovat za jistý druh potratu. Cituji: „V současné době je výroba, vývoj, distribuce, 
propagace a bohužel i preskripce hormonální antikoncepce velkým obchodem. Laicky vzato, 
nikdo nebude prodávat něco, o čemž bude tvrdit, že je nebezpečné. Jistě i proto se vývoj 
začal ubírat k redukci nežádoucích účinků – používají se nižší dávky estrogenů, ale proto musí 
být v pilulce taková gestagenní (progestinová) složka, která je jakousi pojistkou pro případ, že 
k ovulaci přesto dojde.“ A nakonec (což nikterak nepovažuji za nedůležité) konstatuje, že 
častým následkem dlouhodobé hormonální antikoncepce je neplodnost, kterou řada žen řeší 
metodou asistované reprodukce. 

Na abortivní účinek hormonální antikoncepce, jakož i na zdravotní rizika s ní spojené pou-
kazují i někteří další přispěvatelé. Nevidím jako smysluplné, abychom zde vedli odbornou lé-
kařskou diskusi, doufám, že tím je zodpovězena námitka dr. Kuby z minulého čísla, a v dalším 
zájemce odkazuji na odbornou endokrinologickou či gynekologickou literaturu. 

Paní Iva Novotná ve své příspěvku poukázala ještě na jedno riziko: antikoncepční pilulky 
nezůstávají trvale v těle ženy, která je užívá, ale přirozenou cestou se vylučují ven. Přirozená 
cesta zpravidla končí v kanalizaci (alespoň tam, kde jsou splachovací záchody), kanalizace 
v řekách a řeky v mořích. Nikdo nedovede odhadnout, co udělá zvyšující se koncentrace anti-
koncepčních látek ve vodě s rybami, se zvířaty, které pijí z vody, a nakonec i s lidmi, kteří jsou 
mnohdy odkázáni na týž zdroj pitné vody. 

Některé další příspěvky spíše jen hájí jedno ze dvou možných stanovisek – tedy antikoncep-
ce ano nebo antikoncepce ne. Jestliže nezveřejňuji články V. Cigánka nebo Jana Ryby, tak jen 
proto, že z věcného hlediska nepřinášejí nic nového. J. Ryba sděluje, že souhlasí s metodou 

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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PPR („celá diskuse, zdá se mi, stojí na tom, že PPR někdy může být těžké. A že naučit se ho, 
dobře ho praktikovat, zachovávat určitou míru zdrženlivosti apod. přináší potíže“), a Vít Cigá-
nek trvá na názoru, že „katolická církev považuje jakékoli umělé zabraňování početí dítěte za 
těžce hříšné“. Článek Magdalény Novotné, hájící totéž stanovisko jako Jan Ryba, již byl 
v plném rozsahu otištěn v časopise Getsemany č. 5/161 (1. 5. 2005). 

Naopak pan Josef Schreier zaslal pouze repliku na článek V. Cigánka, v níž upozorňuje, že 
nedostal jasnou odpověď na svou otázku po naprosté neomylné závaznosti učení Katolického 
katechismu ve věci antikoncepce. Jen bych snad poznamenal, že jeho otázka se vůbec netýka-
la hormonální antikoncepce, takže mu nelze odpovídat poukazem na její abortivnost. 

Zajímavý postřeh nám zaslal Ing. Jiří Musil, který se ve své faktické poznámce opírá o reak-
ci doc. Skoblíka (pro ty, kdo ho neznají: doc. Skoblík je respektovaný specialista na morální 
teologii, kterou přednáší na Katolické teologické fakultě v Praze) na článek Marka Váchy. 
V tomto případě ovšem dávám přednost otištění celého článku doc. Skoblíka, který může po-
sloužit jako vhodný závěr celé diskuse. 

 

JAK PŘIROZENÉ JE PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ? 
K článku Marka Váchy, viz např. http://www.getsemany.cz/index.asp?c=760 
K východisku autorových úvah v duchu motta „argumenty, že nelze v sexuálním aktu... 

podepřít poukazem na lidskou přirozenost“ konstatuji: Je rozdíl mezi biologickým a antropolo-
gicko-filozofickým nebo teologickým pojetím pojmu přirozenost. Navíc je třeba zjistit, o jako 
filozofii se antropologicko-filozofický koncept opírá. Magisterium (toto slovo v textu používám 
ve smyslu učící církve) se opírá o určitou filozoficko-teologickou metodu, kterou považuje za 
prospěšnou pro dosažení cíle, kterým je odpověď na otázku, jak se má v uvažovaných situacích 
člověk chovat, aby jeho jednání odpovídalo stavu, ke kterému byl Bohem povolán. To má na 
mysli třetí požadavek 2. vatikánského sněmu v dekretu „Optatam totius“ (OT 16), který je 
adresovaný morální teologii. Chápu, že přírodovědci bude jistě cizí pohled filozofické antropo-
logie. Předložíme-li mu klasickou definici přirozenosti jako esence, chápané jako princip čin-
nosti, bude se buďto smát nebo bude nešťastný. 

Několik poznámek k šesti možnostem volby. K bodu 2. konstatuji, že manželé poznávají, že 
v Božím plánu již nemají být obdarováni dalšími dětmi rozumovou úvahou, zvažující konkrétní 
okolnosti svého manželského a rodinného života, která je vede k příslušným závěrům, do kte-
rých nikdo nemá mluvit. Krátce řečeno: Kompetentním interpretem Božího plánu je rozum 
rodičů. 

Nerozumím alternativě „Jedná se o plánování rodičovství nebo antikoncepční metodu?“ 
Plánovat mohu získání něčeho, ale také vzdání se něčeho. Rozlišení pojmů antikoncepce – PPR 
se řídí lidskou aktivitou nebo ne-aktivitou při manželském styku. To sice už mnohokrát bylo 
řečeno a vysvětlováno, ale je třeba to opakovat. Tzv. PPR charakterizuje, že manželé při svém 
styku nepoužívají prostředek (jakéhokoliv druhu), zabraňující početí. Rozdíl v optice magistera 
není v úmyslu, v obou případech (PPR i antikoncepce) je samozřejmě shodný. Rozdíl je v reali-
zaci úmyslu. Toto je pro některé lidi těžké pochopit. Magisterium je orientováno na „techniku“ 
úkonu, ne na záměr jednajících. Klasické učení o pramenech mravnosti rozlišuje finis operis a 
finis operantis. Magisterium se soustřeďuje na finis operis. V duchu silnějšího příklonu k perso-
nalistické pozici by se mohlo orientovat i opačně. 

Říká-li autor o kus dále, že úmysl oddělit spojivý od plodivého efektu je v myslích manželů, 
souhlasím. Použití zásady „špatný účel“ (původně zamítaná zásada účel světí prostředky) zde 
považuji za nevhodné. Chtít pohlavní styk a nechtít z něho těhotenství (účel) není samo sobě 
špatné, to dokazuje magisterium propagací PPR (prostředky). 

Autorova pochybnost nad „projevy lásky pod diktaturou kalendářního data“ (zejména  
z hlediska psychologie ženy, podmíněné hormonálním stavem), už také byla mnohokrát přetřá-
sána. Komplikované gynekologické přípravy na styk, který bude ve smyslu Humanae Vitae mo-
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rálně nezávadný, může snadno budit představu čehosi značně umělého, tedy pravý opak toho, 
co nazýváme přirozeným počínáním. 

Nepochybuji o tom, že autor velmi dobře chápe, v čem je rozdíl mezi „oprávněně využíva-
jí“ a „brání“, ale myslím, že uznat tento rozdíl se mu příčí. Jak už bylo výše řečeno, rozdíl je  
v koncentraci církve na aktivní „technický“ přístup nebo ne-přístup k vlastnímu pohlavnímu 
styku, na finis operis. Znovu opakuji: Úmysl není v tomto pojetí sledovanou veličinou. 

K spolehlivosti metody zachovávám rezervovanost, protože to je empirická otázka v kom-
petenci lékařů. Podle dostupných pramenů není k dispozici jednomyslná odpověď. 

K odstavci o námitkách autora vůči morální teologii myslím, že otázka „kdo je pro mne 
Bůh“ není neslučitelná s otázkou „co si ještě při nakládání s jeho tvorbou mohu dovolit“. Druhá 
otázka je ovšem v zákrytu první a je dobře ji přeformulovat: jestliže pro mne Bůh někým vel-
kým opravdu je, mohu to výstižně doložit právě zacházením s jeho tvorbou, kam sexualita 
patří na předním místě jako nástroj personální lásky a zbraň oproti stále znovu dotírající smrti. 
Souvislost je, myslím, jasná. Je všeobecně známé, že současná morální teologie má už za se-
bou kasuistické období historicky podmíněné hegemonie problematiky hříchu, což je velmi 
dobře. 

K metodě hormonální neabortivní antikoncepce konstatuji, že lékaři tvrdí, že hormonální 
neabortivní antikoncepce neexistuje. Aby bylo dobře rozuměno: Používání hormonálních prepa-
rátů s antikoncepčním účelem má několik možných důsledků. Jedním z možných, tedy ne jis-
tých důsledků, je abortivní efekt. Z morální teorie víme, že dokazatelný efekt zajímá kanonic-
ké právo (známe výraz effectu secuto), avšak vědomé a dobrovolné podstoupení rizika (za 
předpokladu naprosto zamítavého stanoviska vůči umělým potratům) bez ohledu na to, zda 
efekt nastal nebo ne, zajímá morálku. Nechal jsem si předložit seznam hormonálních prepará-
tů a shledal, že všechny preparáty uváděly možnost aborce, i když tato subtilní katolická pro-
blematika farmaceutický průmysl ani gynekology pochopitelně vůbec nezajímá. 

K 6. bodu možné manželské praxe bych na upřesnění poznamenal, že magisterium rozlišuje 
mezi přímou sterilizací, kterou zamítá a sterilizací nepřímou, která je regulována podle princi-
pu dvojího účinku. Má se zato, že magisterium klade rovnítko mezi přímou sterilizaci a irever-
zibilní antikoncepci. Medicínsky indikovaná sterilizace není etickým problémem. 

Závěrem: Diskuse, do které autor svým příspěvkem vstoupil, se týká mnohokrát přetřása-
ných skutečností. Jsou stále bolavé, proto je každý nový kritický hlas vítán, i kdyby nic nového 
nepřinášel. Velmi důležitou otázkou je otázka etické metody, jak problémy řešit. Magisterium 
staví (dosud) na neoscholastice, tedy koncentruje se prakticky na „přirozenost“ jako vodítko, 
jak porozumět Boží vůli a volí při řešení etických otázek způsob, jak se maximálně vyhnout 
riziku omylu, čili sází na jistotu. Často je uváděna věta Pavla VI. na tiskové konferenci při vy-
dání Humanae Vitae: Nechtěli jsme říci poslední slovo. 

Pro morálního teologa je právě tak důležité respektovat nález magisteria a teologie jako 
vnímat hlas manželů v nouzi, pokud se naukou magistera hodlají řídit. Je úkolem biskupů po 
celém světě i moralistů se tímto vyváženým přístupem řídit. Samozřejmě padá na váhu také 
osobní ladění, jednou spíše permisivní, jindy spíše rigorózní. 

Příspěvek k diskusi, který autor nabízí, bych uvítal v odborných kruzích. Nad nápadem pub-
likovat však v optice magisteria odstředivé názory mediálně jsem na rozpacích. Cui prodest? 

Někteří věřící zvolili vlastní cestu. Jiní se ztotožňují s magisterem. Třetí skupina je v této 
souvislosti nejdůležitější. Považuje za svou povinnost řídit se magisterem, ale toto rozhodnutí 
je pro ně těžké. Mediálně problematizovat takto pracně získané stanovisko, se kterým svědomí 
souhlasí a je tím uklidněno, může tyto lidi uvádět ve zmatek, což by bylo pastoračně chybné. 
Něco jiného je přispět odbornou diskusí k modifikaci současného stanoviska učící církve a toto 
modifikované stanovisko vhodně publikovat. Tím se totiž eliminuje vnitřní konflikt. To nezna-
mená obhajobu dvojí pravdy. Je zde ovšem otázka co nyní, právě teď. V katolické církvi exis-
tuje vyrovnávání napětí mezi magisterem a věřícím. 
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Tím je zpovědník, což platí aspoň prozatím, do uspokojivého vyřešení problému. Věřím, že 
spějeme vstříc zdokonalenému pohledu, která nic neztratí ze skutečných dosavadních hodnot, 
ale doplní je (možná překvapivým) novým pohledem, umožňujícím syntézu, která bude mnoha 
zainteresovanými s povděkem přijata. 

doc. ThDr. Jiří Skoblík 7.11.2005 pro potřebu CPR při AP a jeho spolupracovníků 
 

 

ZÁVĚREM:  
Ne všem musí být srozumitelný odborný teologický jazyk, takže se to pokusím stručně shr-

nout. 
Podle toho, jak já rozumím článku doc. Skoblíka, katolická církev netvrdí, že sexuální styk 

musí být nutně spojen s úmyslem právě teď zplodit dítě, naopak, tuto volbu nechává na rodi-
čích. Církev s poukazem na Boží zákon (jenž nemá v kompetenci měnit) zakazuje ovšem všech-
ny formy zabití již počatého plodu, ať už jeho vypuzením, úmyslným poškozením, nebo třeba  
i jen tím, že se oplodněnému vajíčku zabrání uhnízdit se v děloze. Výhrady proti ostatním pro-
středkům zabraňujícím početí (vyjma metody PPR) se podle mého názoru spíše opírají o obavu, 
že bychom samou radostí z krásného prožívání manželského sexu mohli pozapomenout občas 
přivést na svět nějakého toho malého příslušníka další generace. Tyto obavy můžeme sdílet 
nebo je považovat na přehnané; je ale zjevné, že způsob, jakým v této věci církev postupuje, 
nelze označit za příliš citlivý a ohleduplný, a to zejména k ženám. 

Výhrady proti hormonální antikoncepci se opírají o velké riziko, že pilulka zapůsobí abortiv-
ně (i když jen jako nezamýšlený vedlejší efekt) – osobně vítám toto vysvětlení a myslím tedy, 
že to není jen otázka katolicismu, ale otázka zabití či nezabití již počatého života (pokud tedy 
věříme, že život člověka začíná spojením dvou buněk, mužské a ženské, čemuž já věřím…). 
V této věci by se dalo říci, že konečné řešení není ani tak věcí Magisteria, ale spíše lékařské 
vědy, která má právo a povinnost říci, zda pilulka může působit abortivně nebo zda je to zcela 
vyloučené. Jelikož jde o lidský život, opatrnost je namístě. 

Ostatní výhrady jsou dány spíše způsobem myšlení, kterým se Magisterium řídí, a nelze  
o nich tvrdit, že by byly definitivní. Doc. Skoblík (přes jeho pochybnost o účelnosti veřejné 
diskuse k tomuto tématu) upozorňuje, že manželé, kteří by chtěli dodržovat učení Magisteria, 
ale mají s tím problémy, mohou tuto otázku řešit v dohodě se zpovědníkem. 

 

Tolik shrnutí. Mé tři poznámky nakonec: 
 

1. Na rozdíl od doc. Skoblíka bych se veřejné diskuse nebál. Jsme již dospělí a víme, že  
o tom, co je správné, se nehlasuje, to se hledá. A jsme dostatečně dospělí, abychom doká-
zali snášet argumenty, které možná nebyly dosud brány v potaz, protože nebyly veřejně 
vysloveny. V naší diskusi jich řada zazněla – děkuji všem, kdo měli odvahu se o své bolesti 
rozdělit. 

2. Je dobré, že manželé mohou svůj problém řešit se zpovědníkem. Otázka (která rovněž 
vyplynula z diskuse) nezodpovězená – a v českých poměrech v řadě míst nezodpověditelná 
– zní: kde takového zpovědníka vzít? 

3. Přes všechno, co bylo řečeno, (nebo možná právě proto) si troufám nadále věřit v Boha, 
který nás v první řadě miluje a který si vůbec nelibuje v tom, že by nám ukládal nějaká 
břemena, leda z výchovných důvodů. Výchova je přípravou na život – a život sice nekončí 
smrtí, ale ani smrtí nezačíná. Život začíná početím – já nevěřím, že jsme zde ve vězení za 
trest, v jakémsi zařízení nápravní převýchovy, v slzavém údolí, kde si musíme odtrpět své. 
Já věřím tomu, že Bůh chtěl, aby tento náš život byl krásný – a tak abychom se připravili na 
život po životě, který bude ještě mnohem krásnější – nepředstavitelně krásnější… 

Vladimír Koronthály 
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Stávka vinařů (ne těch zlých, ale českých), registrované partnerství, dopravní značky… 

LEGÁLNÍ A LEGITIMNÍ 
Zcela ztrácíme smysl pro rozdílnost pojmů legální (= v souladu se zákonem) a legitimní  

(= oprávněné). A tak stále přibývá (k naprosté spokojenosti většinové společnosti) zákonů 
legalizujících nelegitimní požadavky. Např. vinaři dnes stávkující proti levnému dovozu vína 
z EU si před lety vymohli (legalizovali) nelegitimní daňové výhody. Byli tenkrát upozorňová-
ni, že se to brzy obrátí proti nim (dovozci mohou dle práva EU použít oněch snížených sazeb). 
Což se nyní k jejich překvapení skutečně stalo. Mimochodem, v roce 1991 nám bylo vysvětlo-
váno, že vůči obcím jsou daňové předpisy nespravedlivé, ale nelze s tím nic dělat, protože 
daňové předpisy musí být jednotné, bez výjimek… 

(NE)POUČENÍ Z HISTORIE 
Hnutí za práva žen má stoletou tradici. Bylo legitimní (tedy oprávněné), ač nelegální – záko-

ny teprve měly vzniknout. Tvrdošíjný odpor mužů vedl k tomu, že požadavky žen a jejich meto-
dy se radikalizovaly. Vzniklé politické hnutí do čela vyneslo bojovné sufražetky (prvotním poža-
davkem bylo volební právo žen). Hnutí začalo mít úspěch. Na úkor mužů a později i na úkor 
žen. Feministky získaly politickou moc. Smyslem jejich života postupně přestala být práva žen, 
ale jejich vlastní politická moc. K jakým koncům to dospělo? Dnes se může chlap kvůli 
„harašení“ dostat do konfliktu se zákonem, když se usměje ve výtahu na ženu, pokud není její 
typ. Dokonce byla prolomena zásada presumpce neviny, platící od starého Říma. Obviněný musí 
dokázat svoji nevinu. Bláznivé stanovisko amerických feministek zapleveluje právní řád dalších 
zemí. Potřeby žen se změnily na femin-ismus, bojovné politické hnutí s vlastní elitou, která se 
dnes ženami už ani nepotřebuje zaštiťovat (profesor Parkinson ví, proč). 

NAŠI MILÍ HOMOSEXUÁLOVÉ 
Homosexuálové jsou nesporně osoby postižené (ač na jejich postižení existují různé názo-

ry). Je legitimní (tedy oprávněné), aby mohli vést důstojný život a od většinové společnosti 
dostávali (stejně jako jiní postižení) takové pomůcky, které jejich handicap zmírní a většině 
neuškodí. Kompenzační pomůckou ovšem nesmějí být adoptované děti, není také důvod je 
stavět na roveň rodiny. 

V USA kolem homosexual-ity vznikl homosexual-ismus, tedy bojovné politické hnutí se 
svojí elitou. Zdá se, že neomylně následuje vzoru feministek. Ovšem poučen zkušenostmi, 
postmoderní „blbou náladou“, umí se přizpůsobit době. Elita (lobby) homosexuálů získala 
obrovskou politickou moc v USA a nyní dobývá Evropu. ČR je jen ostrůvek, který nelze bránit. 

Homosexuálové žili s většinovou populací vcelku v klidu v opevněném, bezpečném městě. 
Jejich lobby rozbourala hradby a vtáhla do města trojského koně. Z něj budou vyskakovat 
čertíci nejen na „většinu“, ale i na vítěze (možná časem pochopí, že nezvítězili). Pro začátek 
dojde k ostražitosti na obou stranách a budou se démonizovat chyby protivníka (ano, ze souse-
dů se stávají protivníci). 

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ 
Zákon o registrovaném partnerství nijak nesouvisí s věrností vztahů – věrní tak budou 

činit nadále, promiskuitní taktéž. Nanejvýš se dočkáme rozvodů registrovaných partnerů. 

NA OKRAJ ANEB CO MI JDE HLAVOU 
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Tuto společnost neohrožuje žádný homosexuál (ani 1 000 nebo 100 000 homosexuálů), ale 
homosexualismus, výnosný byznys pro lobbisty a řadu příživníků. Řadovým homosexuálům 
bude zatím stačit to, čeho v téhle společnosti dosáhli. Lobbisté získali moc, jim to stačit nebude 
– je to start jejich kariéry. Budou žádat stále víc. 

V době úpadku starého Říma bohatý muž nad 40 let bez homosexuálního milence nebyl 
IN. Dnes se určitě bude posilovat tendence „vyzkoušet si, jaké to je a třeba mne to osloví“.  
O tohle „běžnému homosexuálovi“ očividně nejde. K prosazení svých cílů se ovšem spřáhli 
s čertem, nelze se divit, když se bude čertovsky projevovat. 

Otázka zní: šlo splnit legitimní (tedy oprávněné) požadavky na jejich důstojný život a za-
chovat rozumnou mírou ochrany většinové společnosti? Nečekat, až se jejich boj zradikalizuje? 
To není česká otázka, my jsme jen součástí vlny. Až létají těžké kalibry, nemá už smysl hledat 
ideální řešení, ale snažit se jen nadělat co nejmíň škody. 

PODOBNOST ČISTĚ NENÁHODNÁ 
Homosexualismus má shodné některé rysy s hnutími: za uzákonění potratů (lékař na po-

kyn ženy usmrtí dítěte), za uzákonění eutanázie (lékař usmrtí pacienta na základě jeho zoufa-
lého postoje), za uzákonění získávání embryonálních buněk zabitím plodu (získávat tytéž buň-
ky z pupečníkové krve není komerčně zajímavé – to by se dělo až v případě, že lobby neuspě-
je). Inu, demokratická společnost některé zlo stíhá (zabití), jiné legalizuje (potrat, kouření)  
a jiné mlčky toleruje (prostituce). Ale zlo nepřestává být zlem, ani když je v souladu se záko-
nem (tedy legální). 

RELATIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY  
V mnoha městech vidíme v místě, kde vedou tramvajové koleje metr od chodníku, značku 

zákaz stání. Proč? Přikazuje to zdravý rozum, vyplývá to z ustanovení, že vedle kolejí musí 
zůstat volný 3,5 m široký pruh. Tato značka není jen zbytečná. Objektivně škodí bezpečnosti 
provozu tím, že si zvykáme, že tadyhle je to „víc zakázáno“, zatímco jinde je to „míň zakázá-
no“. Že tedy „přikázání“ dopravních předpisů mají jen relativní důležitost. Co se nepokutuje, 
není podstatné. 

Takhle nějak vidím užitečnost zákona o registrovaném partnerství. Takový postoj si pro-
mítáme i na mravní a církevní předpisy, na chápání Božích příkazů. Žijeme ve světě, který nás 
vybízí k relativizaci, stále „poroučíme větru, dešti“. 

 

CO S TÍM 
Kristus mi nepřišel říci „tohle musíš a tohle nesmíš“, ale „můj otec tě má rád a proto vzka-

zuje: štěstí nehledej tamhle, ale tady“. Nejde jen o vztah k homosexuálům, ale o celou kulturu 
života. V globalizovaném světě zvrácenosti jsou naše rodina, farnost, město, země příliš malé  
k vybudování „ostrůvku normality“. Co dělat? Nerezignovat, ale vědět, že nestačí se starat jen 
o sebe (rodinu, farnost…). 

Bojem proti zlu se sám stávám jeho součástí. Proto raději „jen“ omezovat jeho vliv. Neustá-
le a vytrvale sám v sobě. A tam, kde je to účelné, i kolem sebe (hlavně spolupracovat s jinými). 
My zlo nevymýtíme. Jde o to nebýt jeho součástí, stavět mu do cesty překážky a vidět jeho 
oběti čekající na pomoc. 

 Jan Kunčar 


