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Jsou dvě hodiny v noci, já sedím nad klávesnicí počítače a tupě zírám na prázdnou první 
stránku Zpravodaje. V hlavě pusto až vymeteno, jen kdesi na dně lebky se těžce převaluje vědo-
mí, že už je hluboce po uzávěrce… Nic… Ani tečka… Jakoby Bůh mlčel… 

Ale Bůh nemlčí – to jen já nedoslýchám. Bůh nemlčí – to jen já jsem ohlušen vším, co jsem 
dnes, včera či minulý týden prožil na ulici, udělal v práci, viděl v televizi, četl v novinách či 
knize… všechny ty marné i užitečné, hloupé i smysluplné řeči, pocity, zážitky, to všechno se 
skládá do posledních volných závitů šedé kůry mozkové, jedno přes druhé se tam vrší 
v neuspořádané haldě, z níž vykukují na pohled nesmyslná torza vět, myšlenek či skutků,  
neuchopitelná a nevyprostitelná z celé té hromady, jíž nevíš, kde je konec…  

A navrch padá – ne, to není sníh, kde by se vzal v tomto absurdně teplém listopadu sníh, 
leda u Eskymáků, a i tam je o něj ouzko. To jen prach pokrývá tenkou vrstvičkou zapomínání 
vše, co se tak nahonem nahromadilo – jako kdyby to vše bylo cizí, k ničemu, nepoužitelné a 
k nepotřebě, zbytečná slova, prázdnota všednosti, marnost nad marnost… 

Tak nějak po tisíciletí padal prach zapomnění na vybledlé vzpomínky na Eden – přece to 
kdysi muselo být, přece tam byl kdosi, snad dobrý, snad se nám to nezdálo, vždyť nás stvořil… 
a původní rajská vzpomínka se stále víc rozpadala na desítky, stovky, nakonec tisíce bohů a 
bohyň, bůžků a démonů, duchů předků, duchů dobrých i zlých, nevyzpytatelných i nepodplati-
telných… obětuj pět býků a třeba přežiješ, loď se třeba nepotopí a dítě bude zase zdravé… tak 
nějak vypadal advent lidstva po celá ta nesmírná staletí, tisíciletí, či kolik to vlastně bylo let, 
spekuluje se o pramáti před 200 000 lety a židé to mají 
spočítáno jen na 5000 let, paleontologové hledají zbyt-
ky zubů dva miliony let staré… jen Bůh si pamatuje, 
jak to vlastně bylo a kdy. Ale bylo to, tam někde na 
počátku, když člověk byl ještě čerstvý, stvořený na 
obraz Boží; „jako muže a ženu je stvořil…“ 

To není o nějaké zahradě, to je o skutečném proží-
vání Boží lásky, byť jen jako obraz Boží (kdo jsme my, 
abychom si mohli troufat unést Boží skutečnost?) 
 – to byl skutečný ráj… 

Ne. nechci zde meditovat dnes o tom, proč a jak 
došlo k oné tragické epizodě – bylo to vůbec jablko? 
byl to vůbec had? – ale něco se stalo: a člověk přestal 
chápat, že je obrazem Božím, že i vztah muže a ženy 
je obrazem vztahu tří osob Trojice, že zplození dítěte 
je obraz nade vše výmluvný, ukazující a dosvědčující 
neskutečně úžasnou tvůrčí sílu Boží lásky, vždyť 
z lásky se rodí nový život… Ano, vše jsme zkarikova-
li, i tento nádherný obraz Boží, obraz Božího vztahu, 
jenž se dává a tím tvoří… Místo dávání jsme hledali 
moc, místo vztahu nezávaznou rozkoš, místo dětí…  

A proto přišlo dítě. Bezmocné a přijímající – aby-
chom mohli dávat. Bohu nemáme co dát – dítěti při-

NA PRAHU ADVENTU  
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nesli dary králové i pastýři. Tak přijímá Bůh naše dary – ne pro jejich cenu, chuť, vůni, krásu či 
originalitu; přijímá je pro lásku, s kterou je dáváme… A bylo by na dlouhé traktáty, psát o dává-
ní, o přijímání, o lásce i o zapomínání, o hříchu i o odpouštění… 

A tak sedím ve dvě v noci nad klávesnicí a neuspořádaně přeplněnou, leč přesto (či vlastně 
právě proto) prázdnou hlavou se mi honí myšlenka na toho, jenž přišel, aby nám ukázal, že je to 
všechno jinak. A vím, že se budu muset na chvíli zastavit, přestat si sypat do hlavy další a další 
prožitky a myšlenky bez ladu a skladu, trochu tam poklidit, roztřídit to všechno, něco na polič-
ky a něco do popelnice, jak se to dělá před Vánoci v domech a bytech – ale advent nemáme pro-
to, abychom si měli kdy umýt okna a vytřít žárovky zevnitř od prachu, advent je na přerovnání 
a uklizení vlastní hlavy – aby to Dítě nemuselo do chléva. Ono chce ke mně – k tobě, k němu, 
k ní – k nám všem.  

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
sice teprve vstupujeme do adventní doby, ale protože toto číslo Zpravodaje je poslední, kte-

ré dostáváte v letošním roce, je třeba již nyní zhodnotit, čím žila Živá rodina v roce 2006. 
S radostí mohu konstatovat, že proběhlo mnoho akcí, které (snad) přispěly k povzbuzení 

našich rodin, manželů i dětí, k navázání nových přátelství a prohloubení těch starých, k obnově 
těla i ducha, k získání nových znalostí nebo dovedností. Chci na tomto místě poděkovat všem, 
kteří ke zdaru těchto akcí přispěli a bez nichž by Živá rodina nežila. Jsou to naše milé pracovni-
ce v sekretariátu a velký počet dobrovolných spolupracovníků. Není možno zde vyjmenovat 
všechny, takže uvedu jen hlavní představitele jednotlivých aktivit. 

Předně děkuji Petře Ryantové a Mirce Šílové za udržení sekretariátu v chodu, péči o členy a 
nezměrnou „papírovou“ práci, jmenovitě psaní grantů, jejich vyúčtování, psaní nejrůznějších 

ČEKAT BÝT NEPAMATOVAT DOUFAT TIŠIT VLASTNÍ TICHO SPÁT OTEVŘÍT  
 

Bez chleba 

Bez vášně 

Bez vody 

Bez síly 

Bez lásky 

Bez ničeho 
 

S horami 

S mořem 

Se stromy 

S rybami 

S dítětem 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací nad nalomenou třtinou,  

Praha 2006 
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hlášení atd. atd. Dále děkuji všem členům výboru nejen za akce, které sami organizují, ale i za 
méně záživné schůzování a podobnou činnost, nutnou pro chod sdružení. 

Jednou z největších aktivit našeho sdružení jsou Manželská setkání a všechny další akce 
okolo nich, včetně chlapských setkání na podporu mužské spirituality. Hlavními tahouny MS 
jsou manželé Hegrlíkovi, kteří se rozhodli, bohužel, příští rok ustoupit trochu do pozadí a pře-
dat veslo jiným. Velký dík za celých 10 let práce. Zvlášť zde musím poděkovat své ženě Hance, 
která „koordinuje“ vše kolem MS, píše granty a dělá také mnoho práce, která není vidět. Man-
želská setkání by nemohla fungovat bez našich mladých pečovatelů skvěle vedených Klárou 
Čandovou. 

Další velmi viditelnou, tradiční a osvědčenou aktivitou jsou tábory rodin na Pavlátově lou-
ce. Letos proběhly 3 turnusy, za něž děkuji hlavním vedoucím manželům Těthalovým, Kubíno-
vým a Novákovým. Kromě těchto táborů proběhly dětské tábory ve Vižňově a v Jitravě pod 
vedením Marka Cútha a Dany Vrbové, rodinný tábor a volejbalový tábor na Vlčici vedené Jiřím 
Kaplanem a Miriam Polovou a duchovní obnova pro mládež v Taizé organizovaná Martinou 
Hoškovou. Jak doufáme, uskuteční se ještě adventně-lyžařský pobyt v Albeřicích vedený Nová-
kovými. Všem vedoucím i jejich spolupracovníkům díky. 

Dále máme několik pravidelně probíhajících aktivit. V Poděbradech probíhají díky manže-
lům Kubínovým každý měsíc Dny pro rodinu, v okolí Poděbrad se scházejí podpůrné skupiny 
matek vedené Janou Vundrovou. Cúthovi v Neratovicích pořádají výlety a další akce pro děti. 

Velmi aktivní jsou naši volejbalisté vedení Kateřinou Hronkovou, kteří kromě plácání do 
míče mají čas a chuť na mnoho dalších akcí. Tradiční sportovní soboty zajišťují manželé Ložin-
ští. Cvičení pro ženy, mladší i starší, vede každý týden v budově YMCA Zdeňka Pavlasová, 
která též zorganizovala velmi pěkný koncert Živé rodiny. Marie Těthalová učí naše ženy a dív-
ky malovat na hedvábí. 

V neposlední řadě musím poděkovat našemu sazeči Vladovi Koronthálymu za to, že vychá-
zí náš Zpravodaj, který umožňuje našim členům i v té nejzapadlejší vísce být v nějakém spojení 
s ostatními. Děkuji i všem, kteří do Zpravodaje přispíváte. Poděkování patří i Tomáši Skalické-
mu za tvorbu našich webových stránek zr.ymca.cz. Díky i všem sponzorům, neboť bez peněz 
nelze nejen lézt do hospody, ale ani konat jiné bohulibé akce. 

Už je snad toho děkování dost, i když jsem na mnoho dalších zapomněl. Snad mi to prominete. 
Přeji Vám, abyste v době adventní zklidnili své srdce a nepřeslechli v řevu reprodukova-

ných koled hlas Toho, který se nám před 2000 lety narodil v Betlémě. Prožijte Vánoce v kruhu 
své rodiny plni pokoje a radosti. 

Do Nového roku Vám přeji méně starostí a více radostí, zejména z Vašich rodin. Naší  
YMCA – Živé rodině přeji více nadšených dobrovolníků s tisíci nápady, jak pomoci rodinám, a 
nejen s nápady, ale také s rukama připravenýma k jejich uskutečnění. 

Vladislav Pištora 
 

SPIRITUALITA MUŽE 
Čtyřicet mužů se v závěru října setkalo ve východních Krkonoších v Domě setkání 

v Albeřicích na Víkendu pro chlapy ze severu. Na této tradiční akci se objevili i nováčci, kteří se 
s námi vydali po cestě mužské spirituality, která byla ústředním tématem našeho víkendu. 

V příbězích o mužích se často vypráví, jak se mladý muž vydává na cestu, aby se stal důleži-
tým, velkým a významným. Také my jsme se v sobotu ráno vydali na cestu do hor. Nešlo nám  
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o to, být hrdiny a dorazit třeba až na Sněžku, ale o to, sdílet se navzájem s ostatními muži 
v srdci přírody. Příroda pro nás muže má zvlášť velký význam, neboť muži v ní na lovu trávili 
snad miliony let. Cílem tedy nebyl náš hrdinský výkon, ale vytvořit a zažít jedno chlapské  
společenství.  

Z naší společnosti se vytratily opravdové mužské vzory, a proto my chlapi často tápeme. 
Stali jsme se společností bez KRÁLE a bez OTCE. Díky našemu setkávání jsme poznali to, co bylo 
jasné téměř všem kulturám, že se muži nerodí, ale postupně se utvářejí, a moudrým se člověk 
stane až díky společenství druhých. 

My muži jsme byli po generace cvičeni v lovu, v boji, v řemeslech, ve sportu, a očekávalo se 
od nás, že budeme soutěžit, protože chceme být hrdiny. Lov již více jak tisíc let není nástrojem 
obživy, a tedy ani nástrojem naší mužské úcty. V evropské společnosti byla postupně mužům 
odebrána úloha vojenská a armáda je dnes pár profesionálů, kde nesmí ovšem v rámci emanci-
pace chybět ani ženy. Ne všichni muži mají předpoklady být sportovcem, umělcem, vědcem, 
nemají možnost vrhnout se do konkurenčního boje, nevědí, jak se vlastně v životě realizovat. 
Neokusí tedy žádnou tradiční mužskou roli, a proto si jen stěží mohou identitu muže osvojit.  

Všimněte si, že ženy dnes zastávají tyto tradiční mužské role často mnohem lépe. Ženy do-
konce najdete jako fandy na fotbalových i hokejových stadionech, jak jsme to viděli při mistrov-
ství světa ve fotbale i hokeji. Čistě mužské prostředí, tak jako tomu bylo při lovu a v boji, dnes 
vlastně už neexistuje. 

Bez tohoto čistě chlapského prostředí se jen těžko může předávat mužská identita a už vů-
bec ne mužská spiritualita. Navíc naše společnost definitivně pomíchala mužské a ženské role. 
Bylo to proto, že naši otcové nevyrůstali vedle svých otců při práci. V panelových bytech jsme se 
od nich nemohli naučit ani přístupu k práci, ani mužskému řešení problémů. V domácnostech 
po tisíce let převážně pracovaly a vládly většinou jen ženy a mužské práce se v panelových do-
mech téměř již nevyskytují. Nastalo vzduchoprázdno v mužských rolích i vztazích, a tak ho 
ochotně zaplnily ženy, které jsou na vztahy lépe vybaveny a vycvičeny.  

To mělo za důsledek, že si dnes muži připadají mnohdy méněcenní vůči ženám. Ženy jsou 
většinou sebevědomější ve svém ženství, než my ve svém mužství. Je to proto, že ženy toto se-
bevědomí převzaly od svých matek, které v naprosté většině řídily domácnost. Žena dokáže pro 
muže udělat mnoho věcí, ale nedokáže ho naučit, jak má být mužem! 

My muži se totiž učíme jeden od druhého. Každý z nás proto potřebuje vztah s někým, od 
koho lze bezpečně čerpat. Problém je, že mnoho mužů skutečnou osobnost nikdy nepotkalo.  
A co je ještě horší, že díky tomu nikdy nenajdou svého vnitřního KRÁLE. Tu část v nás, která ví, 
že jste dobří. Tu část v nás, která ví, že máte své dobré vlastnosti i kvality, na kterých lze posta-
vit rovnocenný vztah k druhým. Nemusíte si sebepotvrzení vyžadovat od druhých lidí, protože 
ho už máte v sobě. Nemusíte být populární v novinách, nemusíte mít velkou reputaci, protože 
to o sobě víte; a tady někde začíná naše chlapská svoboda, po které tolik toužíme.  

Téma našeho víkendu Mužská spiritualita nás vždy přivede na cestu neustálého konání a 
hledání nových cest. 

 Na Víkendu pro chlapy ze severu se mnoho z nás rozhodlo převzít plnou zodpovědnost za 
svůj život. Chovat se jako muž. Nebát se! Konat! Tvořit! Jít do toho a risknout to! Objevit v sobě 
vnitřního KRÁLE. 

Za organizátory – Centrum pro rodinu – František svobodný chlap z Růže 
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LAZAR A BOHÁČ 
V kultuře přebytku lidé nutně neztrácejí touhu konat dobro. Je to ještě horší. Už ani dobro 

nerozpoznají. Stávají se duchovně slepými. Nepoznali by pravé morální dobro, i kdyby je měli 
před očima.  

V osmdesátých létech zaplavila Spojené státy hrozivá aristokratická mentalita. Když jsem  
v šedesátých létech prodělával formaci, nikdy bych nemohl mluvit způsobem, jakým někteří 
lidé mluví dnes. Dělat rasistické poznámky namířené proti jiným etnikům, dělat si legraci  
z chudých je dnes v rozjeté americké společnosti docela normální. Je to duchovní slepota a je to 
naprosto špatné. Znamená to, že lidé už vůbec nepoznávají Krista.  

V biblickém příběhu boháč nepronásledoval Lazara vědomě (viz Lk 16,19–31). On ho nevy-
hodil ze dveří. Příběh dokonce ani neříká, že by byl příčinou Lazarovy chudoby. Zlo toho boha-
tého muže, o kterém Ježíš vypráví onen hrozivý příběh, tkví jednoduše v tom, že si boháč prostě 
ničeho nevšiml. On není zlovolný, ničemný nebo nutně arogantní či nízký – on si jen není ničeho 
vědom.  

Boháč Lazara nikdy nezpozoroval, neboť jeho zájem se soustředí na prestiž, komfort, kon-
zum. Byl to „bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval“  
(Lk 16,19). Za to byste žádného člověka nevsadili do vězení! Nedělal nic „špatně“, nicméně pří-
běh ho vsazuje do „trápení podsvětí“. Proč?  

Je to zvláštní vlastnost nenasytnosti: čím víc máš, tím víc chceš. Zeptej se bohatých, zda byli 
kdy spokojeni. Pořád jen: chci víc! Úroveň rafinovaného zaopatřování této země roste každým 
desetiletím. Naše restaurace, hotely, auta jsou stále lepší a lepší a my jsme si na to zvykli! Je 
obtížné vracet se zpět. A neznamená to jednoduše, že čím víc máme, tím víc chceme. Konečná 
odpověď (ironicky, ale nikoli překvapivě) zní: tím méně to uspokojuje. Čím víc máš, tím víc 
chceš a tím méně to uspokojuje. Jak rafinovaná a bezúčelná forma mučení! 

Richard Rohr: z knihy Letting Go: A Spirituality of Subtraction.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

O NOVÉM KAMARÁDOVI, O OSLAVĚ A TAKY TROCHU O REALITĚ 
Další dopis naší věrné dopisovatelky paní Blanky Vorlové 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
moc vás všechny zdravím a děkuju za zprávy a dopisy, které jste mi poslali. Máme se dobře, 

jen sir Johannes Želvínus I. je nemocen. Má horečky a ošklivý kašel, snad se z toho dostane bez 
antibiotik. Je trochu přešlý, ale udržet ho v posteli je věc nemožná. Velcí kluci jsou zdraví  
a ve škole spokojení, jen se jim nechce večer do postele a ráno je nelze vzbudit, ale to je asi všude 
podobné.  

Posledně jsem slibovala, že napíšu něco o oslavách a narozeninových párty, kterých se náš Myš-
ka účastní. Je to zajímavé, u Toma ve třídě se párty nepořádají (nebo Toma nezvou, ale to se mi ne-
zdá), a u Myšky oslava střídá oslavu. Někdy je to hodně okázalé, jindy skromnější. Většinou je po-
zvaná celá třída a rodiče si pronajmou prostory ve víceúčelové budově, kterých se v okolí při koste-
lích, ale nejen při nich, nachází spousta. Nejsou to objekty jako naše farní centra, připadají mi více 
otevřené různým akcím. Většinou dopoledne v nich probíhá školka, odpoledne aktivity farnosti a 
také (i když hlavně o víkendech) narozeninové oslavy. Několik párty taky bylo ve školní jídelně a za 
14 dní jde Myška k jedné holčičce domů. Nevím, kam rodiče dají celou třídu. Možná mají velký 
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obývák. Nejlepší oslava (aspoň mně to tak připadalo) byly Harissonovy narozeniny – páté, jako 
všech dětí. Na úvod musím říci, že Harisson je chlapec jako málokdo. Když Myška přišel poprvé do 
školy (o týden později než ostatní děti, díky našemu zdržení v Čechách kvůli Josefově trombóze), 
tak se poněkud nejistě zařadil do špalíru své třídy. Harisson k němu přišel a povídá: Ahoj. Ty jsi 
určitě Myška. Já jsem Harisson. Jsem rád, že chodíš do mojí třídy. A podal mu ruku. Myška byl 
nadšenej, že má hned kamaráda a já jsem jenom valila bulvy. Tak mne ani nepřekvapilo, že nás 
Harisson očekával u vchodu do Bredhust Village Hall, kde se oslava konala, hezky uvítal své hosty, 
poděkoval za dárky, které se předávaly hned u vchodu, a řekl, že je rád že přišli na jeho narozeniny, 
ať jdou dál (velkoryse pozval i Toma) a dobře se baví. Zase jsem zírala. Byla jsem ráda, že tentokrát 
jsou pozváni i rodiče, protože jsme do Bredhurstu – sousední vesnice šli pěšky, byla už tma a mě se 
nechtělo vléct se domů a za chvíli zase zpátky vyzvednout kluky. Všechny děti měly nákladné kos-
týmy, jaké se tady prodávají v supermarketu, jen naši kluci šli za rytíře podomácku. Myškovo brně-
ní s rudým tříhlavým drakem, které jsem vyrobila podle jeho návrhu, mělo u chlapečků mimořádný 
úspěch. U holčiček má Myška úspěch bez ohledu na brnění, je to myslím tím, že se s holčičkama, na 
rozdíl od Tomáše, rád kamarádí. Nejradši má Emily, říká, že je to pravá Angličanka, protože to není 
žádná mrňavá a hubená sušinka, a že se mu líbí, jaká je velká. No, Emily šla za Sněhurku, Myška si 
sedl při hostině naproti ní a nadšeně pozoroval, kolik toho Emily sní. Netušila jsem, jaký má náš syn 
vkus. Jen na okraj, podařilo se mu vybudovat si školní fraucimor. Tři holčičky, postaví se do řady, 
culí se na něj a říkají Hello Misha a Misha se culí na ně. Holčičky se chichotají a Myška se naparuje. 
Asi to od svých synů znáte, ale pro mne je to úplně nová zkušenost, Tomáš se nikdy s holčičkama 
nekamarádil. Ale zpět na párty. Děti chvíli lítaly jako splašené, hrály si ve velkém prolejzacím stanu 
a pak přišel klaun-kouzelník. Jeho vystoupení bylo prima, chvílema jsem se smála nahlas, o dětech 
ani nemluvě. Řvaly smíchy, bylo to fakt vtipný. Pak byla již zmíněná hostina – na stole byly dvě 
malé misky se sýrem a hroznovým vínem jako úlitba zdravému životnímu stylu a zbytek tvořily 
veliké mísy s hranolkama, chipsama, smaženýma dobrotkama a spousta sladkostí. Naši kluci se 
naštěstí nepřejedli. Tom kultivovaně obcházel stůl a decentně si nabíral tu chips, tu keks na talířek a 
Myška většinu času fascinovaně pozoroval, jak Emily chutná. Pak jsme zazpívali Happy birthday  
a Harisson dostal krásný dort, na jehož povrchu byla v polevě jeho fotografie. Dort rozkrájeli a dá-
vali ho malým hostům spolu s pytlíkem s různejma volovinkama, aby si jako děti taky něco odnesli 
z narozenin domů. Tentokrát to bylo celé na téma Superman, sám oslavenec byl v supermaním 
kostýmu. Josef měl zdržení v práci, takže pro nás ani nemohl přijet na cestu zpět, ale kluci byli 
nadšení z oslav a nic jim cesta nevadila. Pak bylo ještě několik dalších oslav, ale žádná se mi už nelí-
bila tolik. Nějaké maškarní, jedna oslava s nafukovacím skákacím hradem – to bylo bezva, děti vů-
bec nevylezly z hradu ven.  

V prosinci je Tomáš pozvaný na oslavu spolužaččiných narozenin, tak si konečně připadá 
plnocenný, že může jít taky na párty jako hlavní host, ne jen jako přívěšek mladšího, společen-
sky úspěšnějšího bratra.  

Zpět do reality – naše všední dny jsou teď zpestřeny návštěvou naší milé babičky Líby, která 
mi teď ohromně pomáhá. Cca v 17 hod se mi pravidelně udělá hodně zle a to trvá až do usnutí a 
průběžně v noci, tak jsem moc vděčná, že babička organizuje večery, večeře, vzdělávání apod. 
Včera jsem si Josefovi postěžovala, že mi ty nevolnosti připadají nekonečné. Zachechtal se a 
pravil, že to bude asi chlapeček. I ty, Brute?  

Mějte se moc krásně, těším se na všechny zprávy od vás a moc vás zdravím  
Blanka 
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BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA 
Většina lidí si myslí, že konáme pokání, a pak zažijeme vykoupení. Ve skutečnosti je to  

v Písmu právě opačně (viz například Ez 16, alegorie Izraele). Člověk skutečně koná pokání, 
znovu se obrací k Pánu, k novému životu až poté, co zažil vykoupení. Napřed zakouší Boží 
spásnou lásku, a právě to mu dává sílu k pravému pokání. „… ne že my jsme si zamilovali Bo-
ha, ale že on si zamiloval nás“ (1J 4,10) – tedy nikoli naše láska k Bohu, ale Boží láska k nám.  

Mnozí lidé jsou neschopni pravého pokání, protože na to jdou příliš silou. Začínají se bít  
v prsa a srážejí se k zemi. To nikdy nebude fungovat, bude to jen umrtvovat a ochromovat. To 
nikdy není dílo Boží. Bůh vstupuje do našeho hříchu a vykupuje ho. Bůh nás miluje dřív, než 
cokoli učiníme. A z této zkušenosti nezasloužené lásky, lásky, na niž nejsme připraveni, povstá-
vá v nás síla začít znovu. Nechceme už dobře vypadat a působit věrohodně, ale zakoušíme věci 
více zevnitř.  

Z knihy „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

O NĚKOLIKA DOBROVOLNÍCÍCH, DOCELA DOBRÉM PIVU A CHOR-

VATSKÝCH KŘESŤANECH 
Povídání od dívky, která pomáhá v Záhřebu s přípravou vánočního setkání Taizé, zaslala Martina 

Hošková – ovšem ve slovenštině. Než bych hledal, kde mám na klávesnici takové to „o“ se stříškou (říká se 
jí „vokáň“), tak jsem to raději přeložil do češtiny (stejně to bylo psané bez diakritiky…). Sazeč. 

 

Již mnoho vody proteklo Sávou od chvíle, co jsem její vůni poprvé ucítila ve zdejším ovzdu-
ší… a dnes je tomu právě měsíc, kdy jsme jednoho slunného nedělního dopoledne vystoupili 
z vlaku, aby nás potěšily dlouhé dozvuky letošního léta. Uvítaly nás dvě rozesmáté sestry, které 
o nás tady pečují – a hned nás zavedly k místnímu pivovaru (pivo Ozujsko je mimochodem 
docela dobré) , naproti kterému se krčila k zemi ošuntělá budova, v níž jsme nalezli útočiště pro 
následující měsíce.  

Nejprve jsme si to museli poněkud zvelebit. Popravdě řečeno na první pohled to opravdu 
nevypadalo na to, že za týden se docela slušně zabydlíme – budova kdysi sloužila jako sklad 
zbraní a dobře 20 let do ní nikdo nezabloudil. A tak jsme odmontovali staré radiátory (a vyhodi-
li z okna na dvůr) a naopak začali ucpávat díry v oknech po ventilátorech. Nejdřív jsme si upra-
vili kapli – a tak jsme hned ráno mohli začít s ranní, a pak i polední modlitbou.  

Třetí modlitba dne se koná ve městě, v starém temném kostele, před nímž se rozkládá ne-
smírně živé tržiště. Tržiště je obrazem celého Chorvatska – ženy v tradičních sukních, spousty 
ovoce a sýrů, čilý ruch – naštěstí v době modlitby jsou tam již pouze strýcové s hadicemi, kteří 
myjí dlažbu od zbytků, jinak bychom mysleli spíš na to jídlo než na modlitbu. Na modlitbu 
ovšem už chodí i místní – a nejsou to žádní zvědavci, ale ti, kteří se skutečně přicházejí modlit. 

Říkám stále „my“ – myslím tím nás, kdo jsme přijeli z Taizé: 10 dobrovolníků, 6-7 bratří a 
dvě sestry – milé a krásné společenství těch, kteří se vzájemně povzbuzujeme, když se nedostá-
vá sil. Ale hlavně my dobrovolníci jsme se setkali v takové zajímavé kombinaci (navíc hodně 
mladé – poprvé v životě prožívám, že patřím do „starší“ menšiny: hurá!!!) – 5 Němců, 2 Polky,  
1 Albánec, 1 Švédka a já, jediná Slovenka. Máme tři pracovničky, v každé PC, pár telefonů a 
zbytek je výsledkem naší kreativity (zkuste uhodnout, která pracovna je nejhezčí :-). Zde tráví-
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me většinu dne – od pondělí do soboty telefonujeme, registrujeme, sepisujeme – a někdy taky 
jen tak blbneme, protože jinak… 

Každý máme na starosti 10-20 farností, s nimiž připravujeme přijetí mládeže. Každý večer se 
setkáme alespoň s jednou z nich … takže když jsem dnes potkala nějaké lidi, co byli velmi srdeč-
ní, tak mi bylo jasné, že jsou z mé farnosti – ale z které, to vědí jen oni. No a v neděli máme 
zvláštní prémii časného vstávání a mnohonásobné účasti na mši, protože na každé informujeme 
o setkání a povzbuzujeme všechny, aby si tu mládež vpustili domů. 

A teď se musím pochlubit – dnes jsem měla premiéru těchto oznámení v chorvatštině (stáli 
při mně všichni svatí…). Je pravdou, že něco už chorvatsky řeknu, i na cestu se umím zeptat, ale 
cit pro jazyk mám jako Goliáš pro fialky. Na setkání jsem byla s jedním bratrem a kněz mne 
požádal, zda bych mohla tlumočit do chorvatštiny. Bylo zajímavé mu vysvětlovat, že jsem přije-
la ze Slovenska. Ale i tato minimální znalost je vhod, když jedu za stařičkým panem farářem do 
malé vesničky v horách vysvětlovat něco o setkání. Byl tak moc rád, že se o ně vůbec někdo 
zajímá a kvůli nim se i učí cizí jazyk, že nalil jednu, pak druhou – no a pak už musela zakročit 
hospodyně…:-) 

Lidé jsou zde mimořádně pohostinní. Dosud jsem si to myslela jen o Slovácích, ale po zkuše-
nostech prvních týdnů v Chorvatsku si to už nemyslím. A taky si už nenamlouvám, že u nás na 
Slovensku máme něco špatně zorganizované, či dokonce že jsme nějací tradiční. Celý Záhřeb je 
jako jedna obrovská vesnice, všechno zde prostupuje velká neviditelná tradice, kterou si oni 
vůbec neuvědomují. Mladí lidé se pokřižují pokaždé, když jdou kolem kostela, dokonce i 
v městské dopravě. Kostely jsou narvané, všichni jsou katolíci (přes 90 %) – ale často v nich ne-
mohu nalézt nějakou hlubinu či dokonce vlastní přesvědčení. A součástí té vesnice je i to, že 
všichni všechno vědí. Stanice tramvají a autobusů jsou označeny pouze symbolem stanice, ale 
jaké číslo zde staví, to se dá najít jen na těch největších stanicích, a něco jako jízdní řád tramvají 
neexistuje (a to intervaly kolísají mezi 5 – 25 minutami). Takže místní jsou zvyklí chodit pozdě 
(což mi vyhovuje:-) – jednou v neděli začala mše s 20minutovým zpožděním, protože ještě ne-
skončila ta předchozí… 

A teď musím honem končit, protože za 5 minut mi jede autobus na mou dnešní 6. a 7. mši. 
Tak snad něco napíšu příště – třeba i nějaké veselé historky. 

Přeji vám pokoj a radost i pro ty nejznavenější chvilky. 
Anička 

 

LEGENDA O VÁNOČNÍ HVĚZDĚ 
 

V Mexiku se o Vánocích lidé těší, že si oblečou své nejkrásnější šaty, vystrojí hostinu a vzá-
jemně se obdarují krásnými dárky. Něco podobného se děje ve velké části světa. 

Ale i v Mexiku žijí lidé, kteří si nemohou dovolit slavit ani Vánoce. Jednou z nich, možná 
nejchudší ze všech, byla Inés, drobná a milá indiánská holčička s velkýma černýma očima ve 
snědém obličeji. Také o Štědrém dnu bloumala bosa po velkém tržišti a s očima dokořán si pro-
hlížela hojnost dobrot všeho druhu: barevné ovoce, sladkosti, pečené krůty a husy, smažené 
brambůrky… 

Nic z toho si Inés nemohla koupit. Jediným jejím bohatstvím byl úsměv a občas se jí podařilo 
prodejce obměkčit natolik, že jí ždibec něčeho dobrého dali. 
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Maminka jí ušila šaty s velkou kapsou na břiše, do níž si Inés ukládala všechno, co dostala. 
Pečlivě kapsu hlídala, aby z ní nic nevypadlo, protože jídlo nebylo určeno jen pro ni, ale také 
pro malé sourozence a nemocnou maminku. Ti všichni na ni čekali doma. Inés bystře našla 
zdravý kus ovoce i mezi odpadky a hbitě ho zachránila z hromady, aby neskončilo na smetišti. 

O Štědrém večeru se vracela s kapsou naditou víc než obvykle. Tentokrát se všichni dobře 
pomějí. Ale Inés se ani trochu neradovala. Měla totiž své malé, tajné trápení. 

V Mexiku lidé o Vánocích zachovávají milý obyčej – o Štědrém večeru všechny děti z města 
nesly květinu Ježíškovi a soutěžily, kdo mu daruje ten nejkrásnější květ. Inés by si moc přála 
také Ježíškovi něco přinést. Dokonce snila o tom, že mu právě ona, chudá indiánská holčička, dá 
nejkrásnější květinu ze všech. Ale kde by sehnala květinu, když neměla peníze ani na jídlo?  

Viděla sice nějaké na balkonech zdobených tepaným zábradlím a moc se jí líbily, jenomže 
kradenou květinu nemůže Ježíškovi přinést. Myslela na to, jaké dobroty má pro své bratry a 
sestry a jakou z nich budou mít radost, ale domů se jí ještě nechtělo. Chodila po městě sem a 
tam. Hledala květinu, tu nejkrásnější ze všech, kterou dosud spatřila jen ve svých představách. 
Cesta domů vedla kolem zbořeniště. Občas se mezi kameny objevilo pár zelených lístků 
s barevnými květy. Třeba právě tam najde květinu pro Ježíška. Opatrně našlapovala mezi rozva-
linami. Prošla je křížem krážem, hledala pod každým kamenem, ale nic nenašla, ani jediné pou-
pátko. Mezitím se téměř setmělo. Maminka se sourozenci už na ni jistě netrpělivě čekají. Musí se 
vrátit domů. Ještě naposledy se rozhlédla. V jednom koutě si všimla rostlinek, které měly lesklé 
zelené lístky rozprostřené jako okvětní plátky. Chvatně se sehnula a několik jich utrhla. Sestavi-
la z nich malou kytičku, aby byly co nejhezčí, ale stále to nebylo ono. Inés s povzdechem rozvá-
zala stuhu, kterou nosila ve vlasech, to nejhezčí, co měla, a vytvořila z ní kolem zelených lístků 
mašli. Se zalíbením si kytičku prohlížela. 

„Ta se Ježíškovi určitě bude líbit,“ pomyslela si. „S červenou stužkou vypadá opravdu nád-
herně.“ 

Mezitím se setmělo a Inés zamířila domů. Když procházela kolem kostela, všimla si, že dve-
ře jsou otevřené dokořán. 

„Teď tam ještě určitě nikdo nebude,“ napadlo ji. „Všichni jsou doma a květiny budou nosit 
až po večeři.“ 

Tiše, jak byla bosá, vklouzla dovnitř i s plnou kapsou ovoce a zeleniny. Lehce jako stín pro-
běhla po straně mezi sloupy až k místu zalitém světlem. Právě tam ležela na vyšívaném polštáři 
malá soška Ježíška. 

Se slzami v očích se podívala na 
svou kytičku ze zelených lístků a řekla: 
„Dám ti je teď. Nemůžu přijít potom 
s ostatními. Styděla bych se ti ji přinést. 
Snad se ti bude aspoň trochu líbit.“ 

Kostelem se rozezněly obdivné 
výkřiky. Inés sebou leknutím trhla. 
Kolem ní stálo několik lidí a s údivem 
hledělo na její kytičku. 

„To jsou krásné květiny… Kde jsi je 
našla? Ještě nikdy jsem nic podobného 
neviděl.“ 
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Inés sklonila hlavu a překvapením zapomněla dýchat. Zelené lístky zčervenaly a měly nád-
hernou jasnou barvu. Malé kuličky uprostřed nich naopak zezlátly. 

Děvčátko nesměle položilo drahocennou kytičku rudo-zlatých hvězd Ježíškovi k nohám a 
utíkalo domů. Samým štěstím jí připadalo, jako by ani neběžela, ale letěla. Teď si byla jistá, že 
Ježíši její dárek udělal radost, protože proměnil obyčejné listí v nejkrásnější květ v celém Mexiku 
– ve vánoční hvězdu. A červené hvězdy se zlatým středem dodnes o Vánocích připomínají celé-
mu světu zázrak víry chudé mexické dívky.  

Bruno Ferrero. Pro Zpravodaj zaslala Marie Nováková 
 

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ… 
(přečtěte si, i když nemáte čas) 

 

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: 
„Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si 

četli Bibli a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný 
vztah se svým Spasitelem. Nechejme je tedy, ať si chodí do kostela. Ale připravme je o čas, aby 
neměli čas budovat si vztah k Ježíši Kristu.“ 

„Právě toto od vás chci,“ řekl ďábel: „Zabraňte jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Spasi-
telem a po celý den udržovali toto životodárné spojení!“ 

„A jak to máme udělat?“ zvolali jeho démoni. 
„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi, a vymyslete si spousty mož-

ností, jak zaměstnat jejich mysl,“ odpověděl ďábel.  
„Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy, 

aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní 
v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim 
trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od 
pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. 
Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále 
zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a 
restauraci neustále vyhrávala světská hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spoje-
ní s Kristem. 

Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin. Čtyřiadvacet hodin denně 
útočte na jejich mozek zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy. Naplňte jejich e-mailové 
schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a 
výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi. 

V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby jejich 
muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojení se svými manžel-
kami. Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, než aby mohly v noci milovat své muže. 
Přidejte jim k tomu i bolesti hlavy! Pokud nedají svým manželům potřebnou lásku, začnou si ji 
hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije. 

Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dě-
tem. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a 
smrtí. 
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Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vy-
čerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je 
místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a do kina. 

Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte! A až se setkají k duchovnímu společenství, na-
veďte je, aby vedli plané řeči a klábosili, aby tak odešli domů se špatným svědomím. 

Naplňte jejich život spoustou dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak budou 
brzy na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví a rodinu. 

To zabere! Bude to fungovat!“ 
Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále víc a více zaměstnaní a 

uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na svého Boha a své rodiny. Aby 
neměli čas druhým říci o tom, že Ježíš má moc změnit život. 

Uspěl ďábel v tomto plánu? Posuď sám. 
Do internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) zaslal Jiří Zich,  

do Zpravodaje taky Helena Chvalová (koho mám tedy uvést jako přispěvatele? – dotaz sazeče) 
 

HRAJTE DREJDL! 
 

„Hrajte drejdl!“ řekl mi ten podivný muž, který se k nám přidružil na nádraží. 
„Hrajte drejdl!“ 
„Snad je to Věčný Žid,“ napadlo mne, „snad je to duše praotce Jákoba, která jako jediná 

z lidských duší není neoděná a může vstupovat z onoho světa na tento svět. Nebo je to nějaký 
anděl? Nebo prorok?“ 

On se mi ovšem nepředstavil. Zato mi vyprávěl tento příběh: 
  

Žili byli dva bratři, dva synové jednoho otce, dva z jedné matky. Starší se jmenoval Josi a 
bylo mu dvanáct let. Mladší se jmenoval Ašer a bylo mu deset. Oba měli tmavé vlasy a hnědé 
oči. Oba byli hodní, zbožní a chytří chlapci. Ale Josi nebyl jen chytrý, Josi byl velmi chytrý. Ma-
minka se ve svém prvorozeném od jeho narození zhlížela. A bylo proč! Josi měl dlouhé černé 
řasy a velké krásné oči. V postýlce se postavil, když mu ještě nebylo půl roku, chodit začal 
v devíti měsících, v roce mluvil. Ostatní matky a babičky říkaly, že nikdy takové zázračné dítě 
neviděly. I tatínek na něj byl pyšný. Aby ne! Vždyť Josi ve čtyřech letech četl, v šesti hovořil 
třemi jazyky a sčítal, odečítal, násobil a dělil. Říkal o něm, že je gaon – génius. 

„Ten by mohl jít na bar micva v devíti letech,“ pochvaloval si dědeček Leo. Náš rabi říkal, že 
je Josi nejchytřejší z chederu a že z něj jednou bude velký učenec. 

„Snad je to on, který dostal jednu duši z tisíce. Tisíc lidí se pustí do studia Písma,“ říkával 
rabi, „z nich uspěje pouze sto, sto se pustí do studia Mišny, z nich uspěje pouze deset, deset se 
pustí do studia Talmudu, a z nich uspěje pouze jeden.“ 

Jako by toho nebylo málo, pochvalovali si ho i učitelé na státní škole, zvlášť učitelé matema-
tiky a dějepisu. Josi byl ale i nadaný hudebník. Jeho učitel hry na housle říkal, že nikdy neměl 
tak talentovaného žáka. Také kluci z ulice měli Josiho rádi – skvěle kopal fotbal a byl ze všech 
nejrychlejší. 

Ašer byl docela obyčejný kluk. Byl také šikovný, nebyl hloupý, ale vedle svého staršího a 
skvělého bratra si často připadal jako trouba. Přesto ho měl moc rád. Josi měl Ašera také moc 
rád, a tak spolu bratři vycházeli obvykle bez sporů.    
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A byla Chanuka, svátek světel. Jejich malá sestřička Rivka si oblékla sváteční šaty a prozpě-
vovala si (ten podivný muž na nádraží to také zazpíval a lidé se po nás otáčeli a ťukali si na čelo, 
ale jemu to bylo očividně jedno): 

 

Sevivon sov sov sov, Chanuka hu chag tov. 
Chanuka hu chag tov, sevivon sov sov sov. 
Chag simcha hu laam nés gadol haja šam. 
Nés gadol haja šam chag simcha hu laam. 
 

Maminka smažila levivot – srdíčka z koblihového těsta, tatínek připravoval pro děti dárky. 
V okně do ulice zářila chanukia, kterou tatínek před zraky celé rodiny zapálil, když vyšla třetí 
hvězda. Děti se těšily na dárky. Všechno bylo útulné a milé.  

Útulné a milé až do chvíle po večeři, kdy maminka položila před každého misku s oříšky, 
hrozinkami, mandlemi a čokoládou. A kdy tatínek vyndal z kapsy drejdl. 

Drejdl znáte? Je to čtyřhranná káča. Na jejích stěnách jsou vyryta hebrejská písmena nun, 
gimel, het a šin, počáteční písmena věty Nes gadol haja šam (Velký zázrak stal se tam – tedy 
v Jeruzalémě za časů Makabejských). Hráči vloží svou sladkou sázku doprostřed stolu do ban-
ku, roztočí drejdl na špičce a čekají, co padne. Když padne nun, není to ani štěstí, ani neštěstí, 
nun znamená nic nebereš, ani neztrácíš. Nejlepší je gimel, když ti padne gimel, raduješ se, proto-
že dostaneš vše, co ostatní hráči vsadili do hry. Het také není špatné, ten, komu padne het, bere 
půlku každého vkladu. Nejhorší je šin. Šin znamená: přidej do banku ze svého. 

Hru lze těžko ovlivnit. Někdo má štěstí, jiný smůlu. Někdy se štěstí a smůla střídají, jindy se 
někoho zarputile drží. Drejdl se hraje o chanuce pro zábavu a potěšení. Hrát drejdl je micva.  

Letos o chanuce se děly divné věci – byl již čtvrtý sváteční den a nejstarší Josi zatím ne-
schroustal ani jeden oříšek, ani jednu mandli, ani jednu rozinku. Nevyhrával moc a všechno, co 
vyhrál, hned zase prohrál a ještě více. Po tři předchozí večery si všechny sladkosti rozdělil jeho 
mladší bratr a jeho malá sestřička. A ani dnešního večera se mu nedařilo. Třikrát mu padl nun a 
dvakrát šin. Hromádka pamlsků, které do hry dostal od maminky, se zase zmenšovala, kdežto 
hromádka před mladším bratrem Ašerem rostla.  

Josi prohru špatně snášel, vlastně neuměl prohrávat. Neměl příležitost naučit se prohrávat. 
Jak by také mohl, vždyť ve všem vždy vyhrával, vždy byl ve všem nejlepší. Byl nejstarší dítětem 
v rodině. V chederu i ve škole byl nejlepší. Nikdy neměl nikoho, kdo by se mu vyrovnal, kdo by 
ho porazil.  

Ašer naproti tomu prohrávat uměl. Až příliš dobře uměl prohrávat. Celý život žil ve stínu 
staršího bratra gaona. A v chederu i ve škole byl sice mezi lepšími žáky, ale nijak mezi nimi ne-
vynikal. Vítězství v drejdlu ho překvapilo. Překvapilo a opojilo – oči se mu rozzářily a radostí 
nad nenadálým štěstím ve hře se plácal do stehen a vesele poskakoval. Čím více se Ašer rado-
val, tím více byl Josi naštvaný. A hrálo se dál. Drejdl se dostal zase k Josimu. Josi ho roztočil – a 
čekal. Drejdl se točil krásně dlouho. Všichni se zatajeným dechem čekali – a padl šin. Ašer ra-
dostí zavýskl. To už bylo na Josiho příliš. Vztekle vstal, převrátil stůl, všechny sladkosti zvrhl na 
zem. 

„Je to blbá hra,“ řekl vzdorovitě, „je blbá a baví leda tak mrňata.“ A se slzami vzteku odešel 
do vedlejší místnosti a schoulil se do své postele. 

Uplynulo mnoho těžkých let. Z celé rodiny zůstal naživu jenom Ašer. 

 ש     ה   ג    ן
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„Měl jsem výčitky svědomí, že jsem přežil zrovna já. Proč nepřežil můj geniální bratr Josi?“ 
říkal Ašer. „A nebo moje krásná malá sestřička Rivka. A nebo moje hodná maminka nebo můj 
skvělý tatínek a nebo dědeček či babička či sestřenice nebo bratranci? Proč já? Byl jsem lepší než 
oni? A nebo horší? Trápil jsem se. Nežil jsem celou duší na tomto světě, část mého já přebývala 
v říši smutků. Musel jsem se léčit na nervové klinice. Jednou jsme tam měli léčbu prací – tera-
peut nás vzal do řezbářské dílny a učil nás vyřezávat. Nijak zvlášť mi to nešlo, netroufal jsem si 
na nic většího, tak jsem vyřezával jenom kostku. Jak jsem ji dokončoval, vzpomněly si moje ruce 
na tvar drejdlu a samy jaksi mimoděk zaoblily kostce špičku. Roztočil jsem ji – netočila se sice 
tak svižně a dlouho jako drejdl z mého dětství, avšak točila se. Půjčil jsem si pájku a opatrně 
jsem na stěny vypálil čtyři písmena – nun, gimel, šin a het. Pak jsem si vzpomněl na onen čtvrtý 
chanukový večer, kdy se Josi tolik rozzlobil. Vzpomněl jsem si, jak ho tatínek po chvíli zavolal 
zpátky ke stolu, vzpomněl jsem si na každé slovo, které nám tehdy řekl. 

„Možná se Josimu zdá, že drejdl není chytrá hra,“ řekl tatínek, „má svým způsobem pravdu. 
Zlobí se, že výsledky jsou náhodné, že je nemůže ovlivnit. Bojím se však, že by se nerozčiloval, 
kdyby neprohrával. Kdyby vyhrával, třeba by se mu hra drejdl i líbila. Podle mne to není špatná 
hra. Nejde vůbec o to, co vám padne. Jde o to, jak s tím naložíte. Můžete svou výhru schroupat 
sami, můžete se o ni také rozdělit s tím, kdo prohrává. Můžete svou porážku přijmout se vztekem 
nebo s pláčem, ale také ji můžete přijmout klidně a čestně, můžete se zasmát sami sobě a své smů-
le. Vztek, který dnes Josiho ovládl, je vztekem, který dovedl Kaina k vraždě. Tolik hněvu kvůli 
několika oříškům a mandlím? Co teprve vyrovnat se se skutečnou prohrou nebo se skutečnou 
výhrou. Vždyť na světě jsou lidé, kteří se narodí slepí nebo hluší nebo bez nohou. Jejich los padl 
špatně na celý jejich život. Mají se zalknout vzteky nebo utopit v sebelítosti? A nebo ti, kteří se 
narodili zdraví a silní – mají si své schopnosti nechat sobecky pro sebe? Mají vydělávat a hromadit 
svůj majetek? Mají říkat, že si svůj osud zasloužili bohabojným životem? Ne, vždyť celá země patří 
Bohu. Vše máme jenom půjčeno. Kdo má více, měl by se soucítit a rozdělit se,“ řekl hledě na Ašera.  

„Někoho čeká krásný a veselý život. Život plný štěstí, zdraví a práce. Jiného čeká bědný 
život v nemoci a zoufalství. Někdo umírá mladý, jiný se dožívá vysokého věku. Jedna žena kaž-
dý rok rodí nové krásné zdravé dítě, jiná nikdy neotěhotní a nebo porodí mrtvý plod.  

Někteří takzvaní mudrci tvrdí, že když se člověk chová zbožně a nebo když se správně 
modlí, nemůže onemocnět, nemůže se mu nic zlého stát. Ale to není pravda. Někdy snad. Ale 
většinou člověk svůj osud nezmění. I zbožný a spravedlivý člověk si může vylosovat špatný 
osud, a naopak i člověk bezbožný a hříšný může získat osud dobrý. Proč to tak bývá, nevíme. A 
ani to není důležité. Důležité je, jak se svým osudem naložíme. Zapomeneme pro všechny dobré 
věci na Hospodina? Povýšíme se nad svého Boha? Zatrpkneme a zmalomyslníme? Budeme 
Hospodina obviňovat? 

Nevím, děti moje, co vás v životě čeká, ale byl bych rád, kdybyste se k tomu, co se vám při-
hodí, postavily co možná nejlépe. Byl bych rád, abyste nikdy a pro nic nezapomněly na dobré 
vychování a na Věčného Svatého, jehož jméno nevyslovujeme,“ řekl tatínek. 

Hrál jsem si s neuměle vyřezaným drejdlem a ledacos mi došlo. Netrvalo dlouho a mohl 
jsem kliniku nadobro opustit. Vystudoval jsem a našel jsem si práci v knihovně. Těší mne dopo-
ručovat mladým lidem dobré knihy, a tak ovlivňovat jejich duše. Oženil jsem se s hodnou dív-
kou, kterou jsem nikdy nepřestal milovat. Zplodil jsem a vychoval čtyři děti. Teď jedu k synovi 
na svátky. Vnoučkovi byly nedávno čtyři – podívejte – vezu mu mandle, oříšky a čokoládové 
bonbóny – budeme o ně hrát. 
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Tedy, ne, že bych rozuměl tomu, proč nezůstal naživu můj chytrý bratr. Nerozumím tomu, 
proč se to všechno stalo. Také se mi po nich všech stále stýská. Někdy si přestavuji, že žijí. Často 
počítám, kolik by jim bylo let, a přemýšlím, jestli by byl Josi už šedivý, jestli by ho také píchalo 
v zádech jako mně. Ale snažím se naložit se svým losem co možná nejlépe. 

Hrajte drejdl! Naučte své děti prohrávat i vítězit! Bude se jim to hodit!“  
 

Místo rozloučení mi vtiskl do ruky jednu dřevěnou káču se čtyřmi hebrejskými znaky vyry-
tými na jejích stěnách. Očividně jich měl po kapsách více. Asi na rozdávání. 

 

Z knihy Kateřiny Jančaříkové „Bylo nebylo“, kterou lze objednat na jancarikova@post.cz,  
převzal s dovolením autorky a do Zpravodaje zaslal Ing. Jiří Musil 

 

 

IRSKÉ PŘÁNÍ PRO PŘÁTELE 
 

Ať tvé ruce mají vždycky co dělat; 
Ať máš v peněžence vždycky pár mincí; 
Ať ti do oken stále svítí slunce; 
Ať je po každém dešti duha; 
Ať máš pomocnou ruku vždy nablízku; 
Ať ti Bůh naplní srdce laskavostí, aby tě povzbudil. 
 

Zaslala Míša Antůšková 

POZITIVNÍ SEXUALITA 
 

Mohu-li katolickou tradici v jedné věci kritizovat, pak v tom, že za dva 
tisíce let nebylo jediné století, kdy bychom měli pozitivní učení o naší sexu-
alitě nebo o našem emocionálním a tělesném já. I přes existenci Písně písní 
a několika osvícených světců nikdy neexistovalo obecné pozitivní učení, jak 
integrovat pocity našeho těla a mysli. A tak jsou mnozí z nás, dokonce i klérus, v emocionální 
oblasti dětmi. Reagujeme a hyper-reagujeme, cítíme, aniž bychom věděli, jak máme cítit, a své 
city potlačujeme. Výsledkem jsou vředy, deprese, alkoholismus. Učili nás základům logiky, měli 
jsme základní kurz metafyziky. Kam se však poděla výuka základů emocionality? 

Afektivita, intelekt a vůle: všechny tyto tři schopnosti musí být otevřeny Bohu. Bůh k nám 
může promlouvat skrze naše city, skrze naše emoce, skrze zkušenost naší tělesnosti. Dovolili 
jsme si soustavně nazývat své tělesné funkce, své vášně „upadlou“ součástí lidství. Nicméně 
naše emoce nejsou více upadlé než intelekt nebo vůle! Možná, že jako křesťané nejdeme do po-
stele s každým, nicméně mnozí s nás – kněží i laici – uléháme s pocitem moci, chtivosti a nadřa-
zenosti. A to nás vzdaluje Bohu stejně jako kterýkoli hřích těla. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Překlad převzat z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Chceš-li pobavit Boha, seznam ho se svými plány. 
  

Jednou, když se Hospodin procházel po nebi, nachytal ďábla, jak sedí před černou bednou a 
upřeně se na ní dívá.  

„Co to máš? To je televize, výborný vynález“, odpověděl satanáš a šklebil se. 
„A k čemu je to dobré?“  
„No, to je velice praktická věc. Tady to zmáčkneš a můžeš se dívat, co se děje na Zemi. Má to 

tři programy.“  
Zapnul první a hle: Kdesi na porodním sále probíhal těžký porod, žena jej tak-tak přežila.  
Hospodin si otřel orosené čelo a řekl: „Co to je?“ 
„No, to jsi přece řekl při vyhnání z ráje“, odpověděl satanáš: „V bolestech budeš rodit svoje 

děti…“  
„No, počkej“, odvětil Hospodin: „To jsem tak nemyslel…“ 
Ďábel přepnul na druhý kanál a hle: Nějací dělníci kopali v žáru slunce výkop. Jen se z nich 

řinul pot. 
„A co je tohle“, zeptal se Hospodin ďábla.  
„No, to jsi taky řekl při vyhnání z ráje: V potu své tváře budeš chléb svůj dobývat…“ 
„No, počkej“, odvětil Hospodin: „To jsem tak nemyslel…“ 
Satanáš přepnul na třetí kanál a vida: V drahých vozech, ve zlatem vyšívaných ornátech, 

prsteny a šperky ozdobení církevní preláti se právě sjížděli na jakési mezinárodní sympozium. 
„A co je tohle“, zeptal se překvapený Stvořitel? 
„No, to jsou ti, co už pochopili, žes to tak nemyslel…“ 
  

Kdyby Bůh bydlel na zemi, měl by stále vymlácená okna. 
  

Zeptal se Ježíš svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“  
A oni řekli: „Jsi projevem naší eschatologické podstaty, kérygma, které se manifestuje v kon-

fliktu harmonizačního procesu...“ 
Tu řekl Ježíš: „Kdo že jsem?“ 
  

Politik: „Co by mohla americká vláda udělat, aby pomohla církvi?“ 
Kněz: „Přestat tisknout jednodolarové bankovky.“ 

 

Chirurg, konstruktér a politik se hádají, jaká je první zmíněná profese v Bibli. 
„Myslím, že lékařská profese byla zmíněna jako první,“ prohlásí chirurg. „Bůh stvořil Evu z 

Adamova žebra.“ 
„Kdepak, první byla strojařina,“ opáčí konstruktér. „Jen si představte, co to bylo za práci, 

stvořit věci z chaosu.“ 
„Ale vůbec ne,“ triumfuje politik. „Kdo si myslíte, že stvořil chaos?“ 
 

Otázka: Proč Noe nechytal ryby?  
Odpověď: Protože měl jenom dva červy! 

 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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Adam s Evou měli ideální manželství. Adam nemusel poslouchat, které muže by si Eva 
bývala mohla vzít, a Eva nemusela poslouchat, jak Adamova matka uměla vařit. 

  

Učitelka nedělní školy se ptá svých dětí cestou do sboru: „Proč je potřeba být ve sboru zticha?“  
„Protože tam lidi spí!“ odpoví bystrá dceruška. 

 

(A teď mi řekněte, kde jsem tuto „silvestrovskou“ sbírku nastřádal. Někdo mi ji poslal, ale kdo?  
– pozn. sazeče-sklerotika) 

 

BRAŇME SE TĚM, KDO NÁS OKRÁDAJÍ! 
 

Přátelé, 
uvažovali jste už někdy o tom, kam jde elektrický proud, když projde vaším spotřebičem 

(třeba žehličkou)? 
Odborná literatura prokazuje, že proud se vrací zpět do elektrárny. A to přesto, že jste za něj 

zaplatili, resp. vám bude fakturován!!! Elektrárny vám jej opět prodají – a toto se opakuje 50x za 
vteřinu!!! Spočítejte si, kolikrát jste zaplatili za stejné zboží.  

Americké energetické monopoly jdou ještě dál, ty okrádají své zákazníky až 60x za vteřinu. 
Aroganci dodavatelů elektrické energie podtrhuje i to, že pokud přestanete vracet odebraný 

(a zaplacený) proud zpět do elektrárny (např. když odpojíte jeden z vodičů na spotřebiči),  
okamžitě je vám zastavena dodávka elektrické energie do spotřebiče a ten se stává nefunkčním! 

Občané, nenechme se již více okrádat!!! Podpořte úsilí vlády o regulaci distribučních sítí a 
požadujte od svých poslanců, aby uzákonili pro výrobce elektrické energie povinnost dodávat ji, 
aniž byste byli povinni jednou odebraný a zaplacený proud vracet zpět do elektrárny. 

Toto úžasné politické prohlášení zaslal sazeči Ing. Libor Koronthály 
 

PŘEDČASNÝ DŮCHOD 
 

Jmenuji se Ron a odešel jsem do předčasného důchodu. Rád bych vám povyprávěl, jak jsem 
se vypořádal s tímto problémem u mé ženy Julie. 

Když jsem se loni rozhodl pro předčasný odchod do důchodu, bylo nevyhnutelné, aby Julie 
začala pracovat na plný úvazek, kvůli penězům a abychom si udrželi určitou životní úroveň. 
Zakrátko na to, co nastoupila, jsem si začal všímat toho, že stárne. Obvykle se vracím domů  
z golfového hřiště ve stejnou dobu jako ona z práce, a i přesto, že ví, jaký mám hlad, skoro po-
každé mi řekne, že si musí alespoň půl hodiny odpočinout, než udělá večeři. Já na ní ale neza-
křičím. Místo toho jí řeknu, aby mě vzbudila, až bude večeře na stole. Většinou obědvám  
v Grillu v pánském klubu, takže večeřet venku není přijatelné. Potřebuji přeci nějaké pořádné, 
doma vařené jídlo, když přijdu. 

Dříve myla nádobí hned, jak jsme dojedli, ale nyní ho často nechá ležet na stole ještě několik 
hodin po večeři. Snažím se jí co nejzdvořileji připomenout, každý večer několikrát, že se samo 
neumyje. Vím, že si toho velmi cení a je to pro ni motivující, protože je vždy ho nakonec umyje, 
než jde spát. 

Myslím, že další symptom stárnutí je stěžování si. Například si stále stěžuje, že je to těžké 
platit složenky během přestávky na oběd. Ale chlapci, bereme si je přeci v dobrém i zlém, takže 
se na ni jen usměju a nabídnu jí trochu povzbuzení. Řeknu jí, ať si to rozloží mezi dva nebo tři 
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GELOVÉ SVÍČKY  
Od níže uvedené firmy lze na jejich www adrese vybrat a objednat za 

velmi příznivé ceny gel pro výrobu svíček, knoty, aroma i barviva do gelů, 
včetně „krás“, co se mají skrývat na dně skleniček, co jistě máte doma po 
hořčicích či ze starých nekompletních skleničkových servisů; a také nabízejí 
další doplňky k výrobě. Jinak nové skleničky lze objednat současně s gelem – mají taky pěkné a 
roztodivné tvary, nebo zakoupit v IKEA – svícínky GALEJ – 4 ks tuším za 29 Kč. Též nabízí mate-
riály pro výrobu mýdel, ale to jsme ještě nevyzkoušeli. Firma dodá zboží do 3 dní (a to po do-
mluvě telefonem přímo na Vaši adresu – zavolají), zaplatíte na místě cenu, kterou jste odsouhla-
sili na netu při objednání (+ poplatek za každé dovezení je necelá stovka). Fakt super servis!  

Kontakt: ing. Jaroslav Šabatka, Garant, Schodová 4, 785 01 Šternberk, �/fax 585 012 607, 
mobil 608 984 707, www.svicky.net.  

Návod na přípravu: Do skleniček připravit dle fantazie tvarově zajímavé koření – např. ba-
dyán, skořici atd. nebo kamínky, mušličky apod. Na dno sklenice do jejího středu vložit knot 
(lepší jsou ty voskem vyztužené v hliníkové úchytce = rozdíl cen nepatrný, výhody značné). 
Část gelu roztavit v nějaké vyšší čisté plechovce postavené v kastrůlku s vodou na mírném žáru 
sporáku. Do rozteklého gelu přidat vůni či zároveň vmíchat velmi malý kousek barviva. Tekutý 
nevroucí gel vlít opatrně a pomalu do sklenice, ev. potom položit špejli přes okraj skleničky tak, 
aby podepřela padající knot.  

dny a tím pádem nebude muset tolik spěchat. Také ji připomenu, že to, že občas úplně vynechá 
oběd, ji zase až tak neublíží (jestli víte, co tím myslím). 

Myslím, že taktnost je jedna z mých velkých předností. 
Zdá se, že při vykonávání jednodušších prací si myslí, že si potřebuje několikrát odpočinout. 

Musela odpočívat, i když posekala pouze půlku trávníku. Snažil jsem se neudělat scénu. Jsem 
férový muž. Řekl jsem jí, ať si vymačká sklenici čerstvých pomerančů a na chvíli si sedne.  
A když už si dělá jednu pro sebe, ať mi taky udělá jednu. 

Vím, že pravděpodobně vypadám jako svatý, tím jak Julii podporuji. Neříkám, že taková 
ohleduplnost je lehká. Pro mnoho mužů by to bylo pravděpodobně velmi těžké a pro některé 
snad i nemožné. Nikdo neví lépe než já, jak otravná může být stárnoucí žena. 

Nicméně, chlapi, jestliže použijete u stárnoucí ženy trochu víc taktu a méně kritiky, budu 
považovat čas strávený psaním tohoto článku za smysluplný. 

Přece si máme všichni pomáhat. 
Podepsán Ron 
 

POZNÁMKA ŠÉFREDAKTORA: 
Ron zemřel náhlou smrtí ve čtvrtek 26. června. Byl nalezen s extra dlouhým 50-ti palcovým šroubo-

vákem Big Bertha zaraženým do jeho pozadí. Byly vidět pouze 2 palce rukojetě… 
Jeho žena Julie byla zatčena, ale porota složená pouze z žen akceptovala její obhajobu, že si na něj Ron 

naneštěstí velmi prudce sedl…  
Zaslala JUDr. Marie Kolářová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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JAK BYLO NA PODZIMNÍ OBNOVĚ 
 

O víkendu 3. – 5. listopadu 2006 se pražský kurs MS pořádaný pod 
hlavičkou YMCA – Živá rodina sešel na tradiční podzimní obnově, aby bilancoval uplynulých 
75 dní od letního kurzu a těšil se ze vzájemného setkávání přátel a kamarádů, mužů a žen, kato-
líků a evangelíků. Sešlo se nás 89 manželských párů. Zpočátku se zdálo, že je všechno jinak. Na 
uvítacím bloku chyběl Ludva Hegrlík, dataprojektor, tím pádem i slova písní a večerní film. Jen 
počasí bylo obvyklé: sníh a mráz. To ovšem tradiční účastníky nepřekvapilo a ti, kdo byli popr-
vé, si budou muset zvyknout. Večer se obnovovala přátelství, vzniklá v tomto létě i v letech 
minulých, nad sklenkou či hrníčkem toho, co kdo donesl.  

V sobotu už bylo všechno při starém. Moderování se 
ujal výborný Vít Grec, dorazil mírně pochroumaný Ludva, 
písně zněly hlasitěji, neboť zpívající už nemuseli spoléhat 
pouze na svou paměť, a první přednášky se ujala Lída Bar-
tůšková. Tématem byl vztah k rodičům, možnost vzniku 
vzorců chování a jejich přenos do našich rodin. Po odpoled-
ní kávě přednášeli manželé Tkáčovi. Jejich rodina je výbor-
ná prezentační ukázka toho, jak děti v průběhu dospívání 
putují od táty k mámě a naopak. Vzhledem k tomu, že oplý-
vají dětmi všech možných věků a obou pohlaví, dozvěděli 
jsme se, co nás možná také čeká, jak se z toho nezhroutit a 
vyváznout se zdravou myslí svou i dětí.  

Neděle si podržela také tradiční ráz, protože se oteplilo 
a pět nadšenců využilo příjemného počasí ke koupeli 
v přehradě. Po snídani jsme vyslechli povídání Petra Gloga-
ra na téma „Bůh mě miluje a nikdy na mě nezapomíná“. 
Bylo tak poutavé, že, jak mi později sdělil můj muž, ani 
nestačil usnout. Po přednášce poslední skupinky, předsevzetí čekající na jaro a návrat do poslu-
chárny. To už se společný víkend chýlil ke konci, poslechli jsme si básničku hodnotící uplynulé 
2 dny od našich bratrů ve víře manželů Horských. 

Víkend byl pro nás zastavením v jinak hektických týdnech, možností si oddechnout a podí-
vat se na náš život z Boží perspektivy. Moc děkujeme organizátorům a už teď se těšíme na jaro a 
jarní obnovu. 

Manželé Krýsovi  

Nápad pro zpestření vzhledu: malé kousky zbylého barevného gelu poházet do sklenice již 
částečně zalité čirým gelem a pak dolít zbytek až po okraj. Krásně se spojí, vytvoří zajímavé 
tečky. Podrobný návod pro výrobu je též ke stažení na výše uvedených stránkách. Doporučuji! 
Děti byly nadšené. Vyzkoušejte, berte jako dobrý nápad pro tvoření třeba pro překvapení pod 
stromeček.  

S pozdravem a přáním prima společných chvil! Veronika Vaněčková a děti 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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NĚCO PEČENÉHO … 
SUŠENKY S BRAMBOROVOU MOUČKOU 
Budete potřebovat: 260 g hladké pšeničné mouky, 240 g škrobové bramborové moučky, 150 g 

cukru s vanilkou, ½ prášku do pečiva, 100 g másla, 1 vejce, 2 lžíce mléka, citrónovou kůru,  
1 bílek na potření těsta a tuk na vymazání plechu. 

Budete postupovat: Na vál prosejete mouku se škrobovou moučkou, cukrem s vanilkou a přidá-
te prášek do pečiva, strouhanou citrónovou kůru a rozdrobený tuk. Aby se těsto dobře spoji-
lo, vmícháte vejce a trochu mléka. Vypracujete pevné, hladké těsto, vyválíte je na tenkou 
placku, ze které vykrajujete různé tvary. Povrch potřete bílkem a sušenky pečeme na vymaš-
těném plechu do zlatova. Sušenky jsou velmi křehké. 
 

A NĚCO NEPEČENÉHO … 
ROZINKOVÉ KULIČKY 
Budete potřebovat: 150 g rozinek, 150 g ořechů, 150 g cukru, 3 tabulky čokolády, 60 g másla,  

1 dcl rumu nebo slivovice, 3 tabulky čokolády 
Budete postupovat: Rozinky namočíte na 2 hodiny do alkoholu, čokoládu a ořechy umelete, 

smícháte s cukrem, máslem, přidáte rozinky a ze vzniknuvší pečlivě propracované směsi 
tvoříte kuličky. Ty pak budete balit v čokoládě. (A pokud chcete mít kuličky více „opilé“, 
můžete dovnitř každé vložit třešínku či višničku, kterou jste předem naložili do Vámi oblí-
bené lihoviny.) 
 

Dobrou chuť přeje Mirka Šílová 

RECEPTY NA PROSINEC 

NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ 

ŽÍŽALA …A JÁ“ – tak se jme-
novala soutěž, která vrcho-
lila přesně před rokem a 
díky níž mohl být Zpravo-
daj celý rok zpestřován 
roztomilými obrázky.  

Tady je třetí obrázek 
úspěšného autora Ondry 
Kotrly, jehož dvě kresby 
jste mohli obdivovat 
v předcházejících dvou 
číslech Zpravodaje. Teď si 
konečně můžete všechny 
tři ilustrace hezky prohléd-
nout najednou.  

 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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ZE SEKRETARIÁTU 
CO SE DĚLO NA VÝBORU 
Výbor vzal na vědomí rezignaci Hynka Krátkého na funkci člena výboru. 
Petra Ryantová sestavila kuchařku a výbor odsouhlasil její tisk a distribuci 

členům ŽR jako dárek k Vánocům. 
Sdružení výhledově uvažuje o uspořádání kongresu k rodinné problematice. 

Výbor pověřil Jiřího Ludvíka prošetřením možností. 
Petra Ryantová informovala o podaném projektu na MK, kdy se pokoušíme 

získat grant na Zpravodaj. 
Výbor se dále zabýval analýzou podkladů pro nadcházející ÚV YMCA v ČR. 

 

POZOR ZMĚNA! – PROSINCOVÝ VÝBOR ŽR 
Z organizačních důvodů (souběh s Adventním táborem v Albeřicích) došlo ke změně termínu 

konání příštího Výboru ŽR. Sejdeme se až těsně před Vánocemi, a to dne 18. prosince 2006  
v 18.00 hod. Atmosféra tedy již bude sváteční. Zveme Vás k účasti a připomínáme, že výborová 
jednání jsou otevřená pro všechny členy Živé rodiny. 

Za sekretariát Mirka Šílová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
JIŘÍ A LENKA TKÁČOVI 

 

Kroniku naší rodiny jsme začali psát před 
jednadvaceti lety, oba plni představ a plá-
nů. Chtěli jsme bydlet v paneláku, mít dvě 
nebo tři děti a toužili obstát životem před 
Bohem a před lidmi. Jak plynul čas, ubývalo 
představ a přibývalo dětí. Panelákový byt 
zaplnil Honzík, pak Terezka, a když přibyla 
i Anežka, rozhodli jsme se postavit chalupu 
na zahradě Jirkových rodičů v Kozlovicích. 
Tady k nám přišla ještě Jana, Vojta, Bětka a Filip. Po narození Filipa jsme zvedali oči vzhůru a 
volali: „Kolik vás tam ještě je?!“ Zatím nikdo další nepřišel! 

Dnes Honza (20) studuje na vysoké škole, Terka (18) bude 
letos maturovat, Anežka (17) a Vojta (12) navštěvují osmi-
leté gymnázium, Jana (15) bude skládat přijímačky na 
střední školu, Bety (10) a Filip (7) chodí na základní školu. 
A co my dva? Jirka pracuje ve firmě Inset jako divizní ředi-
tel a já po 17ti letech doma jsem začala pracovat 
v poradně pro občany.  
O YMCA-ŽR jsme se poprvé dověděli od našich známých na 
pražském kurzu Manželských setkání. Na „Manželáky“ jsme 
jezdili už dříve na Moravě, ale před šesti lety jsme se roz-
hodli pro pražský kurz a nelitovali jsme. Poznali jsme tady 
mnoho blízkých lidí a přátel, zažili spoustu legrace, ale taky 
to našemu vztahu načechralo párkrát peříčka. To proto, 
abychom mohli spolu létat! Ale nebojte se o náš zdravý 
rozum. Už jsme poznali, že náš život plyne po vlnách. Tak 
k tomu létání přejeme dobrý vítr do plachet Vám i nám. 

Lenka – tiskový rodinný mluvčí 
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DEN PRO RODINU 
Jednou za měsíc se v Poděbradech koná akce s názvem „Den pro rodinu“. Na tuto akci jsou 

zvány všechny rodiny, které projeví zájem. Svůj vlastní program tu mají děti pod vedením hlída-
čů a svůj vlastní program mají rodiče. Jedná se většinou o přednášku a diskusi či neformální 
popovídání na různá rodinná témata. Na akcích bývá přítomen psycholog či jiný odborník pro 
rodinnou problematiku. 

Den pro rodinu probíhá nejčastěji některou sobotu v daném měsíci. Stravování je vždy zajiš-
těno a platí se jen příspěvek na stravu. 

Nejbližší Den pro rodinu bude 16. prosince 2006 od 9.00 hod. Bližší podrobnosti si můžete 
přečíst na rodinec@seznam.cz (heslo – rodina) krátce před termínem Dne. 

Na všechny se těší Kubínovi 
 

NOVOROČNÍ RODINNÝ VÍCEBOJ 
Srdečně zveme všechny rodinné týmy (minimálně 1 dospělý  

+ 1 dítě) na 6. ročník novoročního víceboje, který se bude konat  
20. ledna 2007 v tělocvičně YMCA a v dětském centru v 14.30 – 
17.00 hodin. Soutěžit se bude v disciplínách, jejichž náročnost bude 
odstupňována podle věku (např. kop na bránu z různé vzdálenosti 
apod.). Soutěžit se bude o putovní pohár a sladké ceny. K dispozici 
bude i dětské centrum s hračkami a balónkovým bazénkem, které 
může využít i nesoutěžící část rodiny. Na závěr si zájemci mohou 
zahrát florbal a fotbálek. Začneme ve 14.45 hod. – opozdilci se 
mohou připojit.  

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

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2006/2007 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 - 13.00 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 - 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

9. - 16.12.2006 Zimní tábor v Albeřicích sekretariát � 224 872 421 

16.12.2006 Den pro rodinu rodinec@seznam.cz (rodina) 

18.12.2006 (změna data) výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

13.1.2007 Ples MS H. Pištorová � 606 745 048 

15.1.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.1.2007 14.30 - 17.00 Novoroční víceboj H. Ložinská � 241 763 152 

17.3.2007 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

23.-25.3.2007 Jarní obnova MS Seč H. Pištorová � 606 745 048 

17.-25.8.2007 Letní kurs MS  H. Pištorová � 606 745 048 

F 
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO 
 

Dopolední aktivity (pro maminky a předškolní děti, tatínky i babičky…): 
Pondělí: 9.30 – 11.30 Volná herna, K. Budzanowská, � 606 340 251 
Středa: 9.30 – 11.30 Herna s programem a cvičením pro maminky a děti, M. Nováková � 

775 204 208, K. Zlatohlávková, � 732 348 550  
Pátek: Volná herna s programem, I. Benediktová, � 776 577 845 

Do heren je možný volný vstup bez přihlášení, poplatek 25 Kč maminka za dopoledne, děti 
vstup zdarma. V rámci heren probíhá stálá burza. Program je tvořen podle zájmu a aktivity ma-
minek – kreslení, cvičení, zpívání atd. 

 

Programy pro ženy: vždy třetí středa v měsíci 20.00 – 22.30: Kavárnička pro ženy, vede MUDr. 
Markéta Knobová, vstup volný 
 

Programy pro celou rodinu: 
Středa: vždy první v měsíci 20.00 – 22.00 hod. Duchovní večery, vede RNDr. L. Souček – vstup 

volný 

Mateřské centrum Klubíčko, Praha 14 – Černý Most, Vlčkova 1026 
 

LYŽAŘSKÝ TÁBOR PRO DĚTI  
YMCA Praha pořádá Lyžařský tábor pro děti od 6 do 14 let v termínu 

18. – 23. února 2007 v rekreačním zařízení TJ Spolana, Rokytnice nad 
Jizerou-Studenov. Tábor je určen dětem, které se chtějí doučit nebo 
zdokonalit v lyžování, hlavní náplní je celodenní ježdění na sjezdových a 
běžeckých lyžích a pobyt v přírodě. Strava 5x denně, večerní program 
zábavný i poučný, doprava zajištěna.  

Cena: členové 2800,- Kč, nečlenové 2900,- Kč.  
Rezervujte si místo telefonicky:  
H. Šormová � 224 872 421, 602 034 923, e-mail: praha@ymca.cz  
 

REKOLEKCE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
Centrum pro rodinu Praha vás zve na rekolekci pro manželské páry. Rekolekce se koná  

v sobotu 9. prosince 2006, povede ji ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, OCD. Téma adventní obnovy je 
„Aby se tělo stalo slovem“. Rekolekce se uskuteční ve farním sále a v kostele farnosti Neposkvr-
něného Početí Panny Marie, Praha 10 – Strašnice. Hlásit se můžete v CPR na � 220 181 777,  
e-mail: cpr@apha.cz. 

 

ADVENTNÍ KONCERT ČERNOŠSKÝCH  
SPIRITUÁLŮ 

 

YMCA OPEN srdečně zve všechny zájemce na 
adventní koncert černošských spirituálů v podání 
vokálního souboru Geshem. Koncert se koná v úterý 
12. prosince v 19.00 hod. v zámečku Hydrometeoro-
logického ústavu Praha 4 – Komořany. Vstupné je 
dobrovolné. 

 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

a 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 23. ledna až 13. března 2007 opět 

v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobro-
volných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, 
psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdří-
ve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu 
je omezena! Následující termín společné přípravy je 10. dubna – 
29. května 2007. 

Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu 
v rodině pod vedením manželského páru, který má k této čin-
nosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 

O různých formách přípravy na manželství pořádaných Cen-
trem pro rodinu nebo jinými subjekty se můžete informovat 
telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 
Tam naleznete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí 
s uzavřením manželství v katolické církvi. 

 

SEZNÁMENÍ S BIBLÍ 
Program je určen pro snoubence a mladé manžele, kteří 

mají zájem seznámit se s Biblí a naučit se základům, jak s ní 
pracovat. Jedná se o tři na sebe navazující setkání, která směřují k základnímu uvedení do bib-
lické modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík O.Carm. Proběhnou vždy v pondělí 15., 22. a 
29. ledna 2007 od 19.30 do 21.00 hod. v prostorách Centra, Thákurova 3, Praha 6. Na akci je 
nutné se předem přihlásit v Centru pro rodinu, kde také získáte bližší informace. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Díky nezištnému dárci se mohlo 6 maminek z Prahy zúčastnit koncem října víkendové du-

chovní obnovy pro osamělé maminky v krásném prostředí Exercičního domu v Českém Těšíně. 
V prosinci bude pro děti osamělých maminek Mikulášská besídka.  

Pravidelná sekání osamělých maminek v Novém roce se uskuteční v sobotu 13. ledna 2007 od 
14 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Na setkání bude, 
vedle společné modlitby a sdílení, probíhat výtvarná dílna – tentokrát háčkování. Účast s dětmi 
je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Další termíny setkání jsou:  
10. února a 10. března 2007. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

 

PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ 
Na závěr občanského roku bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na pastoraci rodin 

v naší arcidiecézi, všem, kteří svým životem a prací svědčí, že rodina a manželství mají  
i v dnešní době své místo a jako skutečnosti nám od Boha darované jsou ve své podstatě velmi 
dobré. 

Zároveň bych chtěl již nyní předběžně pozvat všechny ty, kterým rodina není lhostejná, na 
diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na Tetíně. 

Jiří Musil 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  
� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ YMCA-ŽR A YMCA JINDŘICHŮV HRADEC 
Před třemi lety jsme se míjeli na táboře na Vlčici s partou YMCA Jindřichův Hradec a jen 

tak, aby řeč nestála, jsme je vybídli, aby si s námi zahráli volejbal. Hradečáci si s námi s radostí 
zahráli jednou, dvakrát a stále jsme byli všichni žhaví hrát dál. Pozvali jsme je pak k nám  
do Prahy na turnaj. Manželé Ložinští tehdy věnovali jako hlavní výhru pěkný skleněný putovní 
pohár.  

J. Hradec se nenechal zahanbit a pozval zase nás Pražáky k nim a hrálo se o obrovskou šun-
kovou kýtu. Od té doby jezdíme, dáli se to tak říct, pravidelně na podzimní volejbalové klání do 
J. Hradce a na jaře jezdí J. Hradec k nám do Prahy. Tak nějak začínají zřejmě vznikat tradice.  

A tak i tento podzim jsme se vypravili na „pravidelný“ podzimní volejbalový turnaj  
do J. Hradce. Nebylo jednoduché postavit tým, neb jeden nemohl z časových důvodů, jiný zas 
byl nemocný, třetí hlídal vnoučata atd., prostě jako vždy jsme byli všichni maximálně časově 
vytížení. Nicméně jsme dali dohromady dvě družstva – jedno VIP a druhé (béčko), které bylo 
nazváno Hvězdná pěchota (neboli hvězdy na pochodu či spíše odchodu?). Přidala se k nám  
i parta od farnosti s Dejvic, jejichž někteří členové jsou také členy YMCA – ŽR.  

Naše dvě družstva se dohodla, že vyrazíme už v pátek a zajedeme na návštěvu k manželům 
Polovým na chalupu, kam jsme byli pozváni. V pátek večer jsme taktizovali, jak budou vypadat 
sestavy družstev, topilo se v krbu a debatovalo nad vším možným. V sobotu po poledni se hrály 
zápasy. Začátek byl naplněn jistou trémou, všichni chtěli vyhrát – i naše Hvězdná pěchota. Hrá-
lo se až do večera, skoro až do 20. hodiny. Celkem nás hrálo šest družstev sestavených z YMCA 
J. Hradec, YMCA Moravičany, YMCA-ŽR, Praha-Dejvice. Ze všech nejlepší byli vítězové Praha-
Dejvice, získali putovní pohár a ceny pro každého hráče. My, YMCA-ŽR, jsme získali druhou 
(družstvo VIP) a šestou cenu (družstvo HP). Ceny jsme dostali všichni v podobě nejrůznějších 

Nabídka: Myčka na nádobí Privileg, plně funkční bez vady, energetická spotřeba A, šířka 45 cm,  
cena 6.000 Kč. Z důvodu stěhování. V případě zájmu volejte � 241 760 985. Jana 

INZERCE 

Milí přátelé, mám dotaz: Radnice zrušila moje pracovní místo (sociální poradenství).  
Bylo samosprávné, ne ze zákona, takže už to nová garda dál nechce platit.  
Nevím, jak to tu bude dál. Nemáte nějaký tip? (mám FFUK – sociální práci).  
Díky za případnou odpověď – zašlete ji, prosím, do redakce Zpravodaje.  

Helena Chvalová 

Hledáme mladou věřící rodinu, která by měla zájem o odkoupení fary v Běstvině (blízko přehrady Seč) 
k trvalému bydlení. Podmínkou je účast na životě farnosti. 

Kontakty:  
P. Antonín Brychta, administrátor, Bojanov, � 774 884 923;  

Ing. Pavel Starý, Běstvina, � 724 524 256 

OHLASY 
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úžasných drobností. Můj manžel nejvíce ocenil medaili, kterou jsme také dostali úplně všichni,  
a diplom pro každé družstvo. Byl nadšen, že je to jeho jediná medaile (byť jen čokoládová) za 
sport, a diplom nechtěl dát z ruky. Dostalo se mu nejrůznějšího ocenění v jeho povolání, ale ze 
sportu měl ve škole vždy dvojku a teď takový úspěch – šestá cena ve volejbalovém turnaji  
a k tomu medaile a diplom! 

Celkově vládla skvělá nálada a radostná atmosféra. Zahráli jsme si úplně všichni a samo 
sebou se už těšíme na jarní turnaj. Tentokrát určitě vyhrajeme. 

Tímto krátkým referátem chci poděkovat YMCA J. Hradec za skvěle připravenou akci. 
Zdenka Pavlasová 

DOPORUČUJEME 

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 
NOVÉ ČÍSLO ZAMĚŘENÉ NA TÉMA EKOLOGIE V RODINĚ  

Nezničená příroda je jednou z nejkrásnějších věcí na světě. Jak ji zachovat i pro své děti? 
V nejnovějším čísle časopisu Rodinný život se zabýváme ekologií v běžném životě. Nabízíme 
praktické rady, čím šetřit přírodu při každodenním 
chodu domácnosti, jak u dětí rozvíjet ekologické 
myšlení či proč je živý vánoční stromeček 
k životnímu prostředí šetrnější než umělý. 

V dalších článcích se čtenáři dozví, jak přistupo-
vat k problémům vlastních dětí a vyrovnat se s nena-
plněnými představami o nich. Přinášíme rozhovor se 
známou autorkou psychologických knih Jiřinou Pre-
kopovou, ve kterém najdete rady, jak vycházet 
s dětmi v pubertě. Nechybějí informace o progra-
mech pro celou rodinu, soutěže pro malé i dospělé, 
křížovka, nabídka zajímavých knih nebo úsměvné 
příběhy čtenářů.  

Časopis Rodinný život – díky možnosti dárkové-
ho předplatného – může být pěkným překvapením 
pod stromečkem někoho z vašich blízkých, jehož se 
rodinný život v nějaké podobě dotýká. Předplatné či 
ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Cent-
rum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, � 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz 

 

JAK JE TO V ŽIVOTĚ DOOPRAVDY 
Pokud jste to dosud neudělali a nekoupili si kni-

hu s tímto názvem již v listopadu, tak si všichni uvě-
domte, že lepší vánoční dárek prostě letos nesežene-
te. Je to marný. Již jsme Vám to doporučili minule, 
ale Vy pořád váháte – a to není dobré, protože risku-
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jete, že Vám knihu kreslených vtipů Václava Hra-
deckého prostě vyprodají – a co dáte svým nejbliž-
ším pod stromeček? Ti, kdo se podle našeho dopo-
ručení zařídili, mají vystaráno – ale Vy to ještě taky 
můžete stihnout (pokud ovšem nebudete zbytečně 
váhat)… 

Že neznáte Václava Hradeckého? To nevadí, 
hlavně, že znáte jeho kreslené vtipy. Dva najdete na 
této dvojstraně.  

Sazeč 
 

AUDIOVERZE NOVÉHO ZÁKONA 
Právě bylo dokončeno nahrávání volně šiřitelné-

ho čteného Nového zákona, který bude zdarma ke 
stažení z internetu nebo k prodeji jen za cenu nosičů 
a distribuce. CD jsou v těchto dnech ve výrobě a 
hotová budou do konce listopadu. Ukázky a zajíma-
vou upoutávku si můžete stáhnout nebo poslech-
nout již dnes (soubory se nachází stránkách 
www.nbk.cz v sekci download). Pod režijním vede-
ním Marky Míkové jej čtou známí čeští herci Petr 
Forman, David Vávra, Jan Vondráček, Jan Potměšil, 
Ladislav Matějček, Josef Somr, Ivan Vyskočil a další. 

Helena Chvalová 

Zuzanka Macková  
nar. 15. listopadu 2006 v 11.32 v Jablonci.  
Má se k světu a maminka i tatínek mají velikou 

radost. 
Pozn. sazeče: je to 1. dítě a takticko-technická data 

(délka a váha) nebyla dodána. 

Blahopřejeme… 
 

(Pokud jste u příjmení Macková zpozorněli, máte bod. 
Ano, její tatínek skutečně již několik let tiskne Zpravodaj 
ve své tiskárně - další pozn. sazeče) 

NOVÉ MIMINKO 
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Když se kácí les, létají třísky. Když se sestavuje vláda, létají silná slova. Když je to nerozhodně… 
Říká se, že Česká republika je největší nevládní organizace v Evropě. Inu což, možná to někomu nako-
nec i vyhovuje, vždyť co se ještě může stát vládě, která nemá důvěru; jak odvolat někoho, kdo už je 
přes měsíc odvolaný… 

Osobně jsem rád, že Kristus nám nestaví před oči něco jako Nebeskou demokratickou republiku 
s parlamentem, Ústavním soudem, prezidentem a parlamentními volbami. Ježíš hlásá nebeské králov-
ství – a král se nevolí, ten prostě je. A poslouchá se na slovo – vždyť je to král! 

Zato parlament – ten někdy neposlouchá ani sebe sama. 200 lidí, každý s jiným názorem, s jinými 
zájmy… snad je to o tom, že my, lidé, jsme různí, nedokonalí, podléháme vlastním přáním i vlastním 
vášním… Asi to tak musí být a možná je to pro nás tady a teď to nejlepší ze všech špatných řešení  
(a nemylme se; ten výběr se zúžil na řešení špatná a velmi špatná dřív, než jsme se narodili; něco by  
o tom asi věděli Adam s Evou…), ale Ježíš nás ujistil, že to tak zlé zase nebude, ba naopak: „Ani oko 
nevidělo…“ 

Marně si lámu hlavu, proč je nutno procházet „slzavým údolím“, chce-li člověk dojít do ráje. Stěží 
na to přijdu – a navíc: to slzavé údolí zas není tak slzavé, jak nám to předkládali barokní (a hlavně 
postromantičtí) chrámoví veršotepci. Bůh si dal docela práci, aby se nám tady líbilo – a ani 6 miliard 
lidí nemá dost síly na to, aby mu pokazili všechno a do mrtě.  

A tak si nenecháme kazit náladu dvěma Santa Klausy, stojícími na sobě ve vchodu do Tesca, kole-
dami na začátku prosince či strašidelně poblikávajícími plastikovými parodiemi na vánoční stromeček 
v každé druhé výloze. A nenecháme si ji kazit ani donekonečna protahovanými hrátkami se sestavová-
ním vlády (ano, já vím, že volby dopadly nerozhodně, ale je zajímavé, že všichni mají plnou hlavu 
starostí s tím, zda a kdy budou nějaké předčasné volby, ale nikdo, opakuji: nikdo si nedělá hlavu s tím, 
jak to udělat, aby se napříště volil lichý počet poslanců místo sudého); vždyť v nebeském království 
nebude žádný parlament ani prezident, tam bude (a už dávno je) král, jehož si zvolil Bůh. A Bůh se 
přehlasovat nedá. 

Mimochodem: není to krásné, vědět, že jeden z lidí se stal Bohem? Já vím, že ve skutečnosti se Bůh 
stal člověkem, ale stejně to znamená, že ten člověk – Ježíš se hned od svého početí stal Bohem – a to je 
nejsilnější možná záruka toho, že Bůh na lidstvo nezanevře, že nás nehodí přes palubu, nepošle na nás 
další potopu, nezatáhne oponu a neřekne „A dost!“; vždyť jeden z nás, lidí, je jeho Synem a sedí po 
jeho pravici, ačkoli se narodil jako ten poslední z posledních – v chlévě. 

VKor 

NA OKRAJ 

REDAKCE ZPRAVODAJE 
VÁM VŠEM PŘEJE  
RADOST Z TOHO,  
ŽE BŮH SE STAL  

ČLOVĚKEM,  
PROTOŽE O NÁS STOJÍ. 


