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A budou vánoce… Bude stromeček, salát, možná i kapr (někde řízky), bude cukroví, 
z televize se na nás vysype pytel pohádek, z rádia přehršle koled, v kostele budou jesličky a na 
Staroměstském náměstí živý betlém. Těch nebohých zvířátek mi bylo vždycky líto. 

Ale před vánoci bude advent. A bude se péct, budou se shánět (pak ukrývat a nakonec taju-
plně balit) dárky, bude se gruntovat (doufám, že bude mrznout, takže na okna nedojde…) a 
v kostele bude hořet čím dál více svíček na adventním věnci (doma je to poněkud riskantní, 
jednou jsme málem vyhořeli)… 

Teď ani tak nemyslím na každoroční epidemii santaklausů, to považuji za živelnou kata-
strofu typu tornáda či zemětřesení, člověk s tím nic 
neudělá, nanejvýš může doufat, že ho to moc nepo-
stihne (a na rozdíl od zemětřesení se před tím dá i 
uprchnout). Ani nebudu vzpomínat na někdejší ob-
dobnou (byť zdaleka ne tak vítanou) epidemii dědků 
mrázů a sněhuroček (Terry Pratchett ve svém fantasy 
cyklu Úžasná zeměplocha za obdobným účelem nabízí Otce 
prasátek). I šílenství obchodních řetězců mne již ne-
chává chladným (dost jsem se rozčiloval v minulých 
letech; je to jako rýma, akorát že rýma přejde za tý-
den a tohle za pět). To důležité je jinde… 

Když zavřu oči a otevřu v duchu bibli, vidím dva nešťastné manžele: oba jsou téměř nazí, 
on drží v ruce napůl okousané jabko, studem by se propadl, ona cosi koktá, had se (marně) 
pokouší po anglicku zmizet; Hospodina si moc představit neumím, ale slyším slova o ženě, 
která to tomu hadovi vrátí i s úroky… 

Vidím starého pastýře, stařešinu a hlavu rodu, jak sedí pod propastí hvězdného nebe a slyší 
podivná slova, která snad ani nemohou být lidská; jakoby ho něco vybízelo počítat zrnka písku 
na poušti… jakoby mu kdosi říkal, že jeho bezdětná a neplodná žena bude pramatkou velkého 
lidu a ještě většího krále… 

Vidím muže i ženy, bohaté i chudé, moudré i neučené – dychtivě naslouchají slovům učen-
ců, kteří se jim snaží spočítat, kdy už to bude, aniž by byli schopni vysvětlit, co… 

Vidím římské úředníky, plnící jakýsi zpupný císařův rozkaz, který má posílit jeho světo-
božství, a netušící, že rozkaz je od někoho, komu jejich zhýralý Tiberius nesahá ani po paty… 

A nakonec je zde mladá žena, statný muž, unavený osel a přeplněné městečko, pár zarost-
lých, nečesaných a nevalně oděných pastevců… a hvězda. 

Tolik příslibů, tolik lidských věků, tolik očekávání… A kojenec v jeslích… 
Tak Bůh plní své sliby. Již jsou zde, již se to děje – a přece: kolik víry je zapotřebí, jak mocně 

je potřeba vyjít ze svých slupek, ze svých navyklých chodníčků… Jak úžasně nepatrné jsou 
stopy moci, která všechno promění, všechno naplní, všechno si podmaní, všechno ponoří do 
své lásky… 

A kolem se řítí svět po svých stezkách, Herodes organizuje další velký flám, Tiberius drží 
(jak se domnívá) ve svých stařeckých rukou opratě světa, zákonící popisují další a další svitky 
papyru ve snaze vysvětlit nevysvětlitelné, feničtí piráti přepadají řecké a římské trirémy a je-

A BUDOU VÁNOCE 
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V RODINNÉM KRUHU 
NEONOVÉ RORÁTY 
 

vyjící vichr lomcuje okny 
déšť a sníh, mlha a mráz 
prokřehlé ruce 
studený chodník, prochladlé neony 
větrná noc 
 

měsíc ukrytý za cáry mraků 
ledové hvězdy nad ledovými kalužemi 
výsměšné cinkání tramvají a klaksony taxíků 
cáry novin se honí s posledními listy v zákoutí u popelnic 
nevlídné ráno 
 

od okna táhne a od podlahy zebe 
do kostelních dveří se tlačí pošmourný večer 
poslední turisté prchají za sluncem na jih 
vlašťovky je již dávno předletěly 
ukliďte stolky, židličky i slunečníčky z náměstí 
kašna již ztichla 
 

a ukryta za záclonou před dotěrnou nocí 
za praskání těžkých bukových polen v kamnech 
ponořena do ořechové vůně vanilky, skořice a čerstvého jehličí 
tiše a odhodlaně zazářila do ztichlé tmy 
druhá adventní svíce  

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

ruzalémští penězoměnci počítají denní tržbu. Jen vůl a osel, ti ničemu nerozumějí, nic neřídí, do 
ničeho se nehrnou, jen tiše dýchají a zahřívají toho, jenž je na ně odkázán, ačkoli je stvořil. 

Když pak otevřu oči, vidím všude kolem učence, vykladače světa, tvůrce veřejného mínění, 
vidím kupce i kupující, vládce i ovládané, baviče i zabavované – jen těch volů a oslů je nějak 
málo. Jen těch, kdo tiše pokyvují hlavami, stojí na svém místě a dělají to, k čemu byli stvořeni, 
se nějak nedostává. Je málo hvězd a pastevců… 

A do ranního zmrzlého ticha se tiše nesou rorátní nápěvy. Protože bez ohledu na všechny 
mrázy či santy, na nabídky výhodné či úžasné, na vysílací schémata televizní či rozhlasová, na 
ozdoby blikající, zářící, pomrkávající, jednobarevné, dvoubarevné či křiklavé, bez ohledu na 
pádící ručičky hodinek, na uspěchané fronty u pokladen či rozpálené trouby sporáků, navzdo-
ry mrazu, hluku, blátu či sdělovacím prostředkům, tady a teď přichází na svět láska, aby ho 
pohltila, aby přikryla jeho bolesti, zhojila staré jizvy i nová zranění, aby dala pít všem, kdo mají 
žízeň… Je ještě maličká, je v plenkách a spí schoulená v té troše tepla mezi voly a osly světa – 
ale když zůstanu stát, když zmlknu, zavřu oči a nastražím duši, mohu ji (a vy také) – alespoň 
trošičku, alespoň maličko – zahlédnout… již je zde…  

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
rok se s rokem sešel a nejmilejší měsíc našich dětí je zde. Je opravdu jen málo lidí, kterým 

vánoce nic neříkají, a do dějin vstoupil onen Štědrý večer kdesi na západní frontě hluboko 
uprostřed první světové války, kdy vojáci z obou stran fronty zpívali spolu koledy, pak vylezli 
ze zákopů a začali se koulovat. Škoda, že jim to nevydrželo… 

Máme za sebou docela bohatý a dobrý rok – ne, nezbohatl jsem, nenarodil se mi syn ani 
vnučka, nevyhrál jsem ve Sportce, ani jsem nedokončil vysokoškolská studia, ba dokonce jsem 
ani nezískal pohodlné a lukrativní zaměstnání. To jen Hospodin mi dal prožít dalších 365 dní, 
ve kterých o mne pečoval jako o oko v hlavě, vedl v patrnosti každý vlas na mé hlavě a vodil 
mne po úrodných pastvinách. Ba dokonce – a to je už opravdu bonus navrch – mne ani nevy-
stavil zkouškám věrnosti, neodebral mi rodinu, majetek ani zdraví, nemusel jsem osvědčovat 
svou důvěru na hnojišti, škrábaje si vředy hliněným střepem jako Job… 

Možná že ne každý z nás může říci totéž, možná že ne všem se vyhnuly potíže, průšvihy, 
nemoci, bolest, smrt někoho blízkého, náhlá chudoba, náhlá ztráta. Život jistě není jen samé 
ejchuchu a Hospodin má daleko do bohatého a štědrého průvodce lunaparkem – už tak má co 
dělat, abychom se nepřejedli cukrové vaty. Ale o to podstatné nebudeme nikdy oloupeni – o 
Jeho lásku, s kterou dělá vše pro to, abychom měli život, a měli ho v plnosti. 

A tak Vám (i sobě) přeji, jménem svým i celé redakce, jménem výboru Živé rodiny i jmé-
nem jejich členů, abyste překonali vše, co Vám brání v tom, nechat se prostoupit vědomím Boží 
blízkosti, péče a lásky. Protože Ježíš se nenarodil kvůli nějaké neosobní historické nutnosti nebo 
proto, aby si vyřídil nějaké staré účty s nějakým zlomyslným plazem z rajské jabloně – on přišel 
kvůli nám. Kvůli mně, kvůli Tobě, kvůli všem lidem – i kvůli těm, kdo „nevědí, co činí“… 

VKor 

PŘÍBĚH ČTYŘ SVÍČEK 
 

Čtyři svíce hořely na adventním věnci. Bylo ticho, tak ticho, že bylo slyšet, jak se svíčky 
daly do hovoru. První svíce zaplála a řekla: „Jmenuji se Mír. Moje světlo svítí, ale lidé nevydrží 
žít v míru, nechtějí mě.“ Její světlo bylo stále menší a nakonec zcela zhaslo. 

Druhá svíčka zaplála a řekla: „Jmenuji se Víra. Ale jsem přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu 
nic vědět. Už nemá žádný smysl, že hořím.“ Domem zavanul průvan a druhá svíčka zhasla. 

Tiše a smutně se ozvala třetí svíce: „Jmenuji se Láska. Už nemám sílu hořet. Lidé mě odsta-
vili. Vidí jen sami sebe a nevidí druhé, které mají milovat.“ Naposledy zaplála a také její světlo 
zhaslo. 

Tu přišlo dítě do pokoje. Podívalo se na svíce a řeklo: „Ale, ale, máte přece hořet a ne být 
zhasnuty.“ Při tom mělo slzy na krajíčku. 

Tu se ozvala čtvrtá svíčka. Řekla: „Neměj strach, vždyť já se jmenuji Naděje. Dokud hořím, 
můžeme ostatní svíce znovu zapálit!“ 

Plno radosti vzalo dítě svíčku „Naděje“ a zapálilo znovu zbývající tři. 
 

Dovětek: „Nesmíme ztratit jediné, naději, že všechno, co nás v životě potkává, jen díky 

naději může být znovu uzdraveno.“ 
 

Povídání od P. Hammera z němčiny přeložili a pro Zpravodaj zaslali Bláhovi (no, podepsán byl Václav 
Bláha, ale průvodní dopis byl v ženském rodě; jak se v tom má chudák sazeč vyznat? – pozn. sazeče) 
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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…“ (1 J 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, povstává v nás síla začít 
znovu. Nechceme už dobře vypadat a působit věrohodně, ale zakoušíme věci více zevnitř. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

O JEDNOM STĚHOVÁNÍ, PRAČCE NA ZAHRADĚ A VELKÉ POTÁPLICI  
DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
děkuji vám za vaše dopisy a za všechnu podporu. Již v minulém dopise jsem psala, že se na 

nás z ničeho nic přihnalo stěhování. Šlo to ráz na ráz, majitel prodal domek, který jsme si pro-
najímali, a nám nezbylo, než se poohlédnout po jiném bydlení. Naštěstí jsme našli pěkný do-
mek v sousední čtvrti. Stojí mimo hlavní silnice, takže když utichne ranní provoz (cca od půl 
desáté), je zde naprostý klid. A to až do půl jedenácté, kdy začíná přestávka ve škole a děti 
vyběhnou na vzduch okysličit si mozky. Sousedíme totiž přes plot zahrady se školou. Bohužel 
ne s tou, kterou navštěvují naši kluci, jinak bychom je mohli posílat dírou v plotě do školy.  
K jejich škole jsme se přesto přiblížili, a to asi o dvě třetiny. Teď v zimě je to více než příjemné, i 
když to máme zase daleko na hřiště, které předtím bylo za domem… Všechno má své, že? 

S dostatečným předstihem jsme se pustili do příprav na stěhování. Josef nosil krabice a 
společně jsme do nich balili a balili. Spoustu času nám (hlavně mně) zabralo uvedení domu do 
původního stavu. Realitní agentura poslala přesný seznam činností, které nebudou-li vykoná-
ny, bude nám snížen „deposit“, tj. záloha, kterou musí každý, kdo si chce pronajmout nemovi-
tost, složit. Tak jsem klepala závěsy, myla okna, prala záclony, tepovala koberce, leštila kliky, 
odstraňovala plísně, dělala velký úklid v kuchyni a jiné věci. Josef si rozdělal malířskou paletu 
a zamalovával šmouhy a oloupanou omítku. Opustili jsme podle mne bezvadně uklizený do-
mek. Když přišel nezávislý kontrolor sepisovat závady, které jsme způsobili, směli jsme se  
s Josefem zúčastnit. Kontrolor byl velice pečlivý, díval se úplně všude, hledal smítka prachu na 
závěsech a fleky na stěnách a na koberci. Nakonec nic závadného nebo špinavého nena-
šel. Naše uklízecí úsilí se snad zúročilo. Teda aspoň doufáme, stále jsme totiž nedostali deposit 
zpět. Agentura podmiňuje návrat peněz ještě dalšími lejstry atd. Tak uvidíme. 

Stěhování samo jsme přežili ve zdraví, za masivní podpory babičky a dědečka. Naši angličtí 
přátelé nám také trochu pomohli. Předměty postupně opět nacházejí svá místa, i když stále 
něco hledáme. Dále se o procesu stěhování rozepisovat nebudu, bylo to poměrně stresující. 
Radši bych to zapomněla. 
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Nový domeček je stejně velký jako ten původní, ale 
uvnitř to vypadá docela jinak – rozdělením místností i sty-
lem. Na podlaze v přízemí je dlažba, v jídelním rohu dřevě-
né pódium (takže nás při jídle nezebe). V ložnici máme také 
dlažbu, zatímco v koupelně je koberec. Zřejmě britská tradi-
ce. Připadáme si trochu jako ve Středozemí, což umocňuje 
zahrada. Je větší a vypadá jako džungle. Palmy, bambusy, 
zastíněná besídka… Až bude teplo, budeme jako u moře. 
V domku je vše mírně, docela mírně omšelé, což nám ná-
ramně vyhovuje. Snad nebudou povrchy tak choulostivé jako v domku, který jsme opustili. 

Kuchyň mám jako klícku, takovou studenou – chybí v ní topení. Zřejmě se předpokládá, že 
se hospodyňka zahřeje tancem kolem sporáku. Trouba mi peče dobře, dokonce budu mít 
myčku, to jsem ráda. V kuchyni bylo sice místo jen na pračku, ale můj doktor-inženýr to vyře-
šil. Zvenku pod kuchyňským oknem postavil přístřešek a v něm ubytoval naši pračku. Přípojka 
na vodu je venku, a odpad taky. Je tady takové prosté řešení – z dřezu je odpad vyveden trub-
kou skrz zeď ven a do kanálku na zemi. Tam jsme namířili také odpad z pračky. Je to fajn, rov-
nou se bere vyprané prádlo a věší se na šňůry. Zatím nemrzne. 

 Sousedy máme na anglické poměry nebývale družné. Jeden pán odnaproti odchytl na ulici 
Josefa a navzdory mrholení mu během hodiny a půl vyjevil celou historii svou, své rodiny, 
svých početných bratří, a to včetně sňatků, povolání, dětí a chorob. Sousedi odvedle mají malé-
ho chlapečka, který zase nevynechá jedinou příležitost, aby nevyběhl na zahradu, když věším 
prádlo. A už vykládá, co je u nich nového. 

Z uvedeného by se zdálo, že na výlety nedošlo, ale přece jen něco malého. Jeden výlet jsme 
si udělali do Mote Parku v sousedním městečku. V r. 1965, kdy byl vybudován, byl největším 
soukromým pozemkem tohoto druhu v západní Evropě, aspoň nám to dneska tvrdil jeden náš 
anglický známý. Dnes je zpřístupněn pro veřejnosti. Procházeli jsme se a znova jsme vzdali 
hold anglické otužilosti. Navzdory ledovému větru se pejskaři procházeli v tričku s krátkým 
rukávem (ne všichni, jen dva, ale i tak). Pejskařů bylo v parku opravdu hodně, Tom prohlásil, 
že je tam popsíno, a měl pravdu. Krtci jsou zde mimořádně aktivní, naši kluci hned začali do 
krtin sázet žaludy a zalévat je vodou, kterou jsme měli na pití… Podnikli jsme velký okruh 
parkem. Postupně se začalo šeřit, pozorovali jsme červánky, zbarvené listy, nakonec nás do-
konce odměnila svou přítomností veliká potáplice. Potom jsme viděli ještě jednu letět. Setmělo 
se úplně a Myška se bál, že nenajdeme cestu k autu. Ale našli. 

Tolik z našeho života. Těším se na vaše dopisy, mějte se krásně. Všechny vás zdravím! 
Blanka 

UČTE SVÉ DĚTI DOBŘE  
Příští generaci musíme učit skutečnému významu velkomyslnosti a 

šlechetnosti. Svým dětem dávejte sebe namísto pouhých věcí. Nemůžete 
jim dát všechen svůj čas, ale když už čas máte, dejte jim poznat, že jste  
s nimi rádi. Ukažte jim, že si jich vážíte pro ně samé. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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VÁNOČNÍ ODMĚNY 
 

Tři si povídají, co udělají s vánočními odměnami. 
První říká: „Pracuji v německé E-bance, z vánočních odměn si 

koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.“ 
Druhý povídá: „Pracuji v koncernu Daimler Chrysler, za vánoční 

odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu 
kolem světa.“ 

Třetí povídá: „Já pracuji v Čechách a za vánoční odměny si kou-
pím svetr.“ 

Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?“ 
„Zbytek mi na něj přidají rodiče...“ 
 
A co jsou to vlastně ty vánoční odměny? – dotaz neinformovaného sazeče 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

OZDOBY ZE SLANÉHO TĚSTA 
 

Potřebujeme: 1 hrníček hladké mouky, 1 hrníček soli, 1/2 až 3/4 hrníčku 
vody (vodu přidávám po troškách). 

Postup: Z těchto surovin vypracujeme těsto. Z těsta můžeme tvarovat 
různé figurky nebo těsto vyválíme na placku silnou asi 5 mm a vykra-
jujeme různé tvary. Na zdobení lze použít korálky nebo koření. Když 
máme výrobek hotový, dáme ho buď uschnout k topení (schne asi 
týden) nebo ho potřeme žloutkem a sušíme v mírně vyhřáté troubě. 
 

Petra Ryantová (sice se nepodepsala, ale my to dobře víme – pozn. sazeče, spokojeného s tím, jak je in) 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

Ženy se tomu naučily lépe než muži. Muži si mysleli, že můžeme mít děti rádi prostě tak, 
že pro ně vyděláváme peníze. My ale musíme učit své děti hluboké starostlivosti, aby si ji samy 
osvojily. Jedinou cestou, jak toho docílit, je starat se o druhé. Jestliže si stále stěžujete na to, že 
musíte vydávat příliš mnoho, že se od vás příliš mnoho žádá, pak se nedivte, že vaše děti jsou 
malicherné a lidé je zajímají méně než věci. 

Jestliže uvidí velkodušné, ušlechtilé, nebojácné srdce připravené ke skutkům víry, připrave-
né sloužit, pak jsou inspirovány ke svatosti. Učte své děti, že tuto zemi nevlastníme, že 
„Hospodinova je země se vším, co je na ní“ (Ž 24,1). Jsme správci této země a musíme se učit, 
jak o ni pečovat, dřív než bude příliš pozdě.  

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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Milé hospodyňky, přinášíme Vám dobré nápady jiných! Některé jsem vybrala hlavně proto, že Váno-
ce máme za dveřmi. Ale i ty ostatní Vám možná přijdou vhod. Já už některé vyzkoušela a fakticky to 
funguje. V každém čísle Zpravodaje budeme uveřejňovat vždy část z připraveného bloku, a pokud máte 
některá jinou dobrou, vyzkoušenou radu, zkuste se s námi podělit. 

Těší se Marta Tomsová 
 

ABY VĚŠÁČKY NEPADALY 
Znáte je přece – praktické věšáčky s přísavkou, které se dají v koupelně tak skvěle umístit, 

kamkoliv chcete, a není potřeba vrtat obkládačky. Kdyby ovšem přísavky tak často nepadaly…        
Ale my víme, jak na ně. Obkladačku postříkáme lakem na vlasy, dvě-tři vteřiny počkáme a pak 
připevníme věšáček. 

KONEC ZÁPACHU Z BOT 
Divíte se? Brzy nebudete. Typický pach vyženete z bot kouskem křídy. Prostě ji vložte 

dovnitř a nechte, aby vtáhla veškerý nepříjemný pach. 

VOŇAVÝ DOMOV 
I bez chemie to dokážete pomocí citronů. Omyjte je, pak okrájejte kůru v tenkých páscích. 

Ty rozdělte do misek s vodou. Nejlépe se aroma bude rozvíjet, když misky postavíte na topení 
nebo na chalupě na kachlová kamna. 

MOUKA BEZ MOLŮ 
K té vám dopomůže jednoduchý fígl: moli špatně snášejí vůni bobkového listu. A tak pár 

kousků rozmístěte ve skřínce nebo regálech, kde mouku uchováváte. Mouční moli se odstěhují 
o dům dál. 

ZBAVTE SE RYBENEK 
Nemají rády vůni levandule a citrusů, takže v koupelně nakapejte trochu aromatického 

oleje. Můžete tam také na noc umístit na kus papíru nastrouhaný brambor. Ráno najdete ryben-
ky pod ním a lehce je vyhodíte. Stejným lákadlem je sádra rozprášená na vlhkém bavlněném 
hadříku. 

OBTÍŽNÉ VINNÉ MUŠKY 
Na ty platí jen pasti. Vezměte hodně zralý kus ovoce, na druhou nezáleží. Umístěte ho do 

misky a přikryjte listem papíru a pevně ovažte. Pak udělejte do víčka několik dírek nůžkami na 
nehty. Mušky, přilákané vůní ovoce, vlezou dovnitř, ale cestu ven už nenajdou. 

NA PEČENÉ KUŘE S PIVEM 
Kdo má rád pěknou křupavou kůrčičku zlatavé barvy, měl by v misce smíchat trochu piva 

se lžičkou medu. Směsí pak budeme potírat kuře. Nebojte se, že bude kůrčička chutnat sladce, 
naopak překvapí vás svou delikátností. 

BRAMBORY, JAK MAJÍ BÝT 
Aby se nerozvařily, pomůže jednoduchý trik. Do vody přidejte trochu tuku, postačí kousek 

másla. Chuti brambor neuškodí a pomůže je uchovat pěkně pevné. 

RADY A TRIKY PRO VAŠI DOMÁCNOST 
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ABY NESTŘÍKAL TUK 
Pokud milujete smažená jídla, pak asi pořád čistíte sporák poprskaný tukem. Jak si ušetříte 

práci? Rozpálený tuk v pánvi trochu osolte, stříká méně. 

OŘÍŠKOVÝ ZÁZRAK 
Chystáte mleté ořechy do těsta? Pak ještě chvíli zadržte a nasypte je honem na pánev. Krát-

ce orestujte, nechte vychladnout a pak použijte. Ořechové aroma bude intenzivnější. 

ZÁZVOR DO TĚSTA 
Nemusí ho být moc, jen přejeďte čerstvým zázvorem dvakrát po struhadle a přidejte ho do 

kynutého těsta. Dokáže s ním dokonalé divy. Těsto bude chutnější a navíc lépe stravitelné, což 
pocítí zejména žlučníkáři. 

SVÍČKY HOŘÍ DÉLE 
… když je necháme zmrznout. Prostě je uložíme do mrazáku a necháme je tam třeba měsíc. 

Doba hoření dortových svíček se tak prodlouží až trojnásobně. 

PRYČ S VOSKEM 
Pozůstatky ve svícnech bývají problém. Když vosk nebo parafin ztuhne, dají se větší kusy 

odlomit, na zbytek vezměte fén. Foukejte horký vzduch tak dlouho, dokud zbytek svíčky ne-
změkne, a pak ho vytřete papírovou utěrkou. 

Z e-mailové schránky Heleny Tyburcové laskavě přepsala Pavlína Janáčová.  

SNĚHULÁCI V SEČI LETOS UŽ POČÁTKEM LISTOPADU 
VTIP, OMYL NEBO DRSNÁ REALITA? 

 

Místní pan lesní zachmuřilým pohledem vzhlédl k nebi. „To půjde“, pronesl ke své ženě 
Kateřině a nastoupil do auta. Předpověď na víkend 3. – 4. listopad hlásila smíšené srážky. Pro 
existenci sněhuláků na Seči byl i tento drobný příslib plusem. 

Sečské nebe však předpovědi nebere vážně, to vědí všichni, kdo se účastní podzimních i 
jarních obnov Manželských setkání YMCA-Živá rodina. Tentokrát se sice zatáhlo, ale cedilo 
maximálně proudy vod, sníh nikde. Vedení MS však nic neponechává náhodě. Okamžitě, již 
v pátek navečer, byla povolána Dr. Henková, aby vzniklou situaci napravila. Chopila se toho 
po svém, využila k tomu transakční analýzu. Tak před užaslé provázející páry předestřela ob-
razy tří sněhuláků, směle symbolizující egostavy našeho já. Aby toho nebylo málo, celé sobotní 
dopoledne patřilo těmto třem částem našeho já – dospělému, dítěti i rodiči, které se směle hlásí 
o slovo. A nejen to, v partnerské komunikaci se umí fakt i dost dobře pohádat. 

Vzdělanci a praktikanti transakční analýzy komunikují rovnoběžně, moje dítě si hraje 
s dítětem manžela a dospělý si popovídá s jeho dospělým. Ale běda, chybička se vloudila. 

Za svými zády slyším ránu. Vše je mi jasné, můj syn je pochodující problém. Ani se neotá-
čím. „Teda jak ty to děláš?“ pronese s nadhledem mé rodičovské já. „Kam vstoupíš, tam sedm 
let tráva neroste.“ Za mnou to rozčíleně zabublá: „S kým si myslíš, že to mluvíš?“ 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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BOUNTY ŘEZY 
 

Těsto: 350 g hladké mouky, 200 g tuku (např. Hery), 2 polév-
kové lžíce kakaa, 150 g moučkového cukru, 3 polévkové 
lžíce mléka, 1 prášek do pečiva 

Kokosová náplň: 6 bílků, 100 g moučkového cukru, 250 g strouhaného kokosu 
Krém: 6 žloutků, 3-4 polévkové lžíce hladké mouky, 400 ml mléka, 50 g moučkového cukru, 

200 g měkkého másla 
Na ozdobu: 1 bal. polevy tmavé Dr. Oetker 

 

1.  Do mísy prosejeme mouku, kypřicí prášek, nakrájíme tuk, přidáme kakao, moučkový cukr 
a přilijeme mléko. Vše zpracujeme ručně na těsto. Polovinu těsta nastrouháme na vymaza-
ný a moukou vysypaný vyšší plech. 

2.  Kokosová náplň: z bílků ušleháme sníh. Do sněhu přisypáváme za stálého šlehání moučko-
vý cukr. Nakonec zlehka ručně vmícháme kokos. Náplní přikryjeme nastrouhanou polovi-
nu těsta na plechu. 

3.  Druhou polovinu těsta nastrouháme na kokosovou náplň a dáme péct do předehřáté trou-
by při teplotě asi 180°C po dobu cca 25-30 min. Po upečení necháme vychladnout. 

Byl to můj muž. Mé rodičovské já, oslovilo dítě v něm a to se naštvalo. „Promiň“, srovná-
vám komunikaci. Jenže vždycky to narovnat nejde. „No jo, to jsi celá ty. Pořád nespokojená.“ 
Rodič v něm oslovil mé dítě. To se rozzlobilo a trucuje. „Víš co, když ti tak vadím, tak si to tu 
ukliď sám.“ Sněhuláci se hádají, komunikace se kříží. Co s tím, ví Petr Glogar. Kristus spojuje 
nespojitelné, drží naše protiklady. Ví, jak na to. Ještě, že ho máme. 

Neděle není o nic miň sychravá. Je tu úkol pro Sychrovy, oblohu vyjasnit, do vztahů vnést 
světlo. Zvládli to skvěle. Hrnec energie našeho já dobíjí pohlazení: úsměv, pohled, zájem dru-
hého, u mne navíc kapučíno a voňavá svíčka. Ale máme i své zloděje, kteří energii kradou, jsou 
to nevyjasněné vztahy a pro mne nejvíc pomluvy a jiné nepřehlednosti. Děti si sice z našich 
energie zásob občas něco seberou, ale zase přidají lásku. 

Konec obnovy v básni Bohunky Horské nám do očí žene slzy dojetí, smíchu i pláče. Je 
v nich příslib shledání. Zůstala černá krabice na stole. Nejsem na nějaká předsevzetí, ale v černé 
krabici je stejně i moje obálka. Jestli jste zvědaví, řeknu vám, co je v ní. Moc se mi zalíbilo být 
dítětem. Takže si to užívám. Jsem fakt dost svobodná. Není tu sice uklizeno, navíc ještě maluje-
me, nestihla jsem vyprat, ale i malíři si všimli, že prý jsem úžasně v „pohodě.“ Tvářím se, že to 
je u mě „normálka“. Přece jim nebudu vyprávět o nějaké černé krabici a sněhulácích. Mysleli by 
si, že jsem cvok. 

Takže na závěr: všech 76 párů ze Seče odjelo bez omrzlin. Není to novinářská kachna ani 
vtip, sněhuláci byli, celkem 152 sněhuláků. 

A ještě na úplný závěr – nejsem cvok, jen si tak trochu hraji, jsem totiž dítě – jako i vy.  
Užijte si to!!!! 

Marie Nováková 

RECEPT NA PROSINEC 
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ZE SEKRETARIÁTU 
V listopadu jsme se podíleli na Veletrhu pro rodinu. Zúčastnili jsme se ho v rámci  
YMCA společně s YMCA Praha a YMCA Setkání. Kromě panelů jsme v prostorách Cen-
ter pro rodinu promítali film z Manželských setkání a měli jsme připravené vyrábění 
pro děti. Účast veřejnosti nebyla věru příliš velká, ale bereme to jako první startovací 

kolo, neboť organizátoři by chtěli z veletrhu udělat tradici a uspořádat ho i v budoucnosti. Velký prostor 
zde měla Centra pro rodinu, Život 90, přítomny byli YWCA, Mateřská centra, chráněné dílny, Dům rodin 
Smečno, Linka bezpečí, prodávali se tu výrobky z chráněných dílen: měli krásné plyšáky, kapsáře a hrneč-
ky, dále tu byl stánek her, perníků a spousty dalších výrobků, které byly krásné a jejichž koupí člověk 
podpořil dobrou věc. 

Jinak píšeme další žádosti o granty a vyúčtováváme staré a jen vzpomínáme na léto… 
Termíny příštích výborů: 7. ledna 2008 (další budou teprve stanoveny – mínění sazeče)  

Petra Ryantová 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE… 

...PETRUSOVI 
Poznali jsme se před 40 lety v pražském kostele u Panny Marie 

před Týnem za farářování otce Jiřího Reinsberga. Spolu jsme začali 
chodit před 37 lety, manželé jsme 36 let. Oddával nás a všechny 
naše děti křtil shora jmenovaný kněz. V této farnosti jsme se také 
seznámili s mnoha věřícími, se kterými se, Bohu díky, známe až do 
těchto dnů. 

Vychovali jsme 5 dětí a měli jsme 5 vnoučat. Dnes máme 4 vnoučata, i děti jsou 4. Nejstarší Hedviku 
(35 let) a její rodinu v současné době navštěvujeme v Rakovníku, ale už jsme za nimi jezdili až do slezské-
ho Třince a před tím i do jihočeských Trhových Svinů. Nejstarší syn Šimon (34 let) žije s rodinou trvale  
v Praze. Dva naši nejmladší synové – dvojčata Matouš a Lukáš (27 let) žijí ještě stále s námi. Náš prostřed-
ní syn Marek nás opustil, když mu bylo 27 let. Zemřel spolu se svou manželkou (25 let) a dceruškou  
(2 roky) při výbuchu plynu. Stále na ně vzpomínáme. Ano, neštěstí nechodí jen po horách. Mezi našimi 
sousedy, přáteli a známými jsou mnozí podobně „navštívení“, což nás s nimi velice sbližuje. 

Výchově a péči o děti jsem se věnovala cca 20 let, z toho 10 let jsem byla doma především kvůli péči 
o Marka, dítě s diabetem – aplikace inzulínu 4 x denně, zajišťování dietního stravování, zkoušky hladiny 
cukru v krvi, doprovázení na školách v přírodě a dětských táborech, kde jsem pracovala i pro ostatní děti 
jako zdravotnice apod. …  Přesto jsem se v předdůchodovém věku poměrně úspěšně uplatnila na trhu 
práce. V současné době jsem, stejně jako manžel, v důchodu. Jiří byl, a stále je, vždycky nezištně pomá-
hající člověk, např. vedl léta skauty (až do své operace, kdy mu před 2 roky provedli trojnásobný bypass) 
a pomáhal všude, kde si někdo druhý budoval bydlení nebo chatu (stejně horlivě jezdil opravovat koste-
ly). Také proto má mnoho přátel a je stále velmi oblíbený. Samozřejmě se snažil zajistit i vlastní rodinu, 
takže si ke své profesi strojaře (byl konstruktér obráběcích strojů) přibíral jako druhé zaměstnání úklidy 
kanceláří apod. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

4.  Krém: žloutky, mouku, mléko a moučkový cukr promícháme metličkou. Ze směsi uvaříme 
hustou kaši, kterou za občasného promíchání necháme vychladnout. Máslo vyšleháme do 
pěny a po lžících přidáváme vychladlou kaši. Šleháme, dokud nevznikne hladký krém. 
Krém natřeme na upečený moučník. 

5.  Polevu připravíme podle návodu na obalu. Ustřihneme malý růžek a moučník ozdobíme 
„cákanci“. Necháme nejlépe přes noc uležet v ledničce. 

Marta Tomsová přeje všem dobrou chuť. 



 
14 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 12/2007 

Abychom měli kde bydlet, vykonávali jsme spolu 6 let u sv. Voršily v Praze na Národní třídě profesi 
kostelníka, ke které patřilo i užívání služebního bytu. Tenkrát jsme si oblíbili Prahu 1, přestože Jiří pochá-
zel z Prahy 8 – Libně a já z Prahy 4 – Spořilova. Když jsme konečně dostali přidělený byt na Jižním Městě 
(to už jsme měli 3 děti a čekali 4. + 5. dítě), velice brzy jsme jej vyměnili za byt na Praze 1 (Novém Městě), 
kde jsme už 25. rok. Kdybychom ovšem dopředu tušili, jakých rozměrů tu dosáhne automobilový provoz 
a turistický ruch, který zahrnuje i „vykřičené“ domy s jejich hvízdajícími a celý den i noc všelijak hlučícími 
naháněči a jejich klienty, nejspíš bychom si to rozmysleli a do centra se tak nehrnuli. 

Jsme velmi šťastní, že Hedvika a Šimon založili rodiny, kde víra je na prvním místě, a to i pro zetě 
Jirku a snachu Janu a vnoučata. Přáli bychom si, aby se něco takového podařilo i nejmladším synům, ale 
za to se můžeme jen modlit. Matouš i Lukáš mají sice dost přátel, ale takové duchovní zázemí, jaké získaly 
za totality naše nejstarší děti, rozhodně ne. I my dva (já a Jiří) máme většinu přátel z této doby nesvobo-
dy, protože tehdy jakoby bylo více času na vytváření společenství, podílením se na společných zážitcích, 
paradoxně proto, že nebylo tolik příležitostí k zážitkům jako dnes. 

Za to, že s námi Matouš a Lukáš dosud bydlí a podílí se finančně na provozu domácnosti, jsme vděční. 
Velice si vážím svobody slova, které jsme nabyli po roce 1989. Jsem ráda, že nejmladší synové neměli 

problémy, když chtěli jít na střední školu, že oba odmaturovali, že Lukáš dokonce mohl vystudovat Vyšší 
odbornou školu JABOK (založenou Salesiány), přestože původně chtěl vysokoškolsky studovat tanec, 
který před tím vystudoval na konzervatoři a pro který má nadání. Jsem vděčná, že i nejstarší děti, které 
původně musely absolvovat pouze učební obor, si doplnily (či doplňují) vzdělání na střední či vyšší střed-
ní. Že dcera nakonec vystudovala na Ježkově konzervatoři zpěv, protože k němu byla nadána od naroze-
ní. Jsme vděční Bohu, že nám na čas svěřil naše děti do péče a že nám dal i porozumění pro to, čím je 
obdařil, a že se jim podařilo rozvinout (a snad se bude dařit rozvíjet i dál) své „hřivny“. 

Pro naše další společné dni bych sobě a Jiřímu popřála, abychom měli ještě dost sil k podnikání výletů, 
protože oba milujeme přírodu jako Boží stvořitelské dílo a rádi se po ní pěšky pohybujeme a Pána chválíme.  

Eva Petrusová 
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DEN PRO RODINU 
Jednou za měsíc se v Poděbradech koná „Den pro rodinu“. Na tuto akci jsou zvány všechny rodiny, 

které projeví zájem. Svůj vlastní program tu mají děti pod vedením hlídačů 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 nebo neděli v daném měsíci cca od 9.00 hodin. Stravování je vždy zajištěno a 
platí se jen příspěvek na stravu. 

Nejbližší Dny pro rodinu budou 16. prosince na Římskokatolické faře v Poděbradech (najdete ji naproti 
kostelu). Termín sledujte na mailové adrese rodinec@seznam.cz (heslo – rodina). Odborný program pro 
rodiče zajistí Mgr. Ing. Ladislav Traxler. 

Na všechny se těší Kubínovi 

SPOLEČENSKÝ VEČER YMCA – ŽIVÁ RODINA 
Zveme všechny tancechtivé zájemce do Poděbrad na Společenský večer. Koná se 

dne 11. ledna 2008 od 20.00 hodin v domě dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech. 
Příspěvek 100,- Kč je na zaplacení sálu a kapely. Rezervace míst na mailové adrese 
hokubin@seznam.cz. K tanci a poslechu hrají Pavel a Jan Fičovi. 

Jana a Honza Kubínovi 

5. PLES MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
YMCA – Živá rodina vás zve na 5. ples Manželských setkání v sobotu 12. ledna 2008 od 19.30 do 

02.00 hod. v sále kard. Berana Arcibiskupského paláce v Praze, Hradčanské náměstí 16 (vchod jako do 
Národní galerie). Hudba, tanec, program, občerstvení, překvapení bude. 

Vstupenky v ceně 200 Kč na osobu zakoupíte v sekretariátu YMCA-Živá rodina u H. Pištorové, tel.  
224 872 421, 606 745 048; u Greců, Praha 6, tel. 233 338 836, nebo poštou (pro mimopražské) po uhraze-
ní ceny na účet č. 193655897/0300, jako var. symbol použijte prvních šest čísel rod. čísla muže, prosíme o 
avízo platby telefonicky nebo na adresu: hana.pistorova@familia.cz. 

Pozor, neváhejte! Kapacita sálu je 150 osob. 
 

RICHARD ROHR V PRAZE 
Posledním bodem Richardova pobytu v Praze bude přednáška „Teologie Paradoxu“ s překladem. 

Koná se ve středu 2. ledna 2008 v 19.00 tradičně u sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích (budova semináře) 
Bez přihlašování – dobrovolné vstupné. 

 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2007/8 

termín akce kontakt 

3.12.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

7. - 11.12.2007 Zimní pobyt Albeřice sekretariát � 224 872 421 

16.12.2007 Den pro rodinu Poděbrady rodinec@seznam.cz (rodina) 

7.1.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

11.1.2008 Společenský večer hokubin@seznam.cz 

12.1.2008 Ples Manželských setkání Pištorová � 606 745 048 

20.1.2008 Rodinný víceboj Ložinští � 731 178 242 

17.3.2008 Sportovní sobota Ložinští � 731 178 242 
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YMCA PRAHA POŘÁDÁ ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR  
ve dnech 1. – 8. března 2008 pro děti od 6 do 14 let. Tábor je vedený osvědčenými vedoucími –  

Jindrou, Petrem a dalšími – v novém prostředí chaty Dvorská v Krkonoších. Je určen dětem, které se 
chtějí naučit nebo zdokonalit v lyžování. Hlavní náplní je celodenní lyžování na sjezdových a běžeckých 
lyžích a pobyt v zimní přírodě. Strava je zajištěna 5x denně, večerní program naučný i zábavný. Doprava 
z Prahy a zpět zajištěna. Cena včetně vleků: 3250 Kč (členové) / 3150 Kč (nečlenové YMCA). 

Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři YMCA Praha (2. p. budovy YMCA Na Poříčí 12, kanc. č. 220), 
stáhnout z http://www.praha.ymca.cz nebo vyžádat na e-mailu: praha@ymca.cz. Místo si můžete rezer-
vovat též telefonicky (H. Šormová: 224 872 128, 602 834 923). 

 

ADVENTNÍ SLAVNOST PRO SENIORY 
Y – Open připravuje na sobotu 15. prosince tradiční Adventní slavnost pro seniory, na které přivítá 

čestné účastníky z řad lidí, kteří prošli koncentračními tábory či byli v době komunismu perzekvováni. 
Každým rokem sponzoři připravují společný vánoční stůl, kterého se zúčastňují také lidé osamělí či ti, 
kteří se mohou podělit o radost. Svou účast přislíbil studentský kolejní pěvecký sbor, který přispěje krát-
kým vystoupením. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají toto setkání každoročně uskutečnit. 

 

ADVENTNÍ KONCERT  
Y – Open srdečně zve na tradiční adventní koncert do Komořanského zámečku ČHMÚ v Praze 4 – 

Komořanech, ulice Na Šabatce, v úterý 4. prosince v 19 hodin. Vystoupí vokální pěvecký sbor GESHEM 
s černošskými spirituály a písněmi z Taizé a také chlapecký chrámový sbor PUERI CANTATE z Modřan. Těší-
me se na Vás! Vstupné je dobrovolné. 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Unie katolických žen vás zve na již tradiční Adventní duchovní obnovu pro ženy. Jako 

každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se přišly uprostřed předvánočního shonu zastavit, 
odpočinout si a nabrat duchovní posilu. 

Kdy a kde? V sobotu 15. prosince 2007 od 9.00 do 16.00 hod. ve farním klubu u Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). Duchovním průvodcem nám při této ob-
nově bude S. M. Terezie Eisnerová O.P., budou se střídat promluvy a ztišení, odpoledne zakončíme mší 
svatou. Po celý den příležitost ke svátosti smíření v kostele Panny Marie Sněžné (zpovědní pohotovost). 
Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera. 

Přihlašujte se na tel. č. UKŽ 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte záznamník) nejpozději do 
úterý 11. prosince. Pokud se nechcete zúčastnit společného oběda, můžete, samozřejmě, přijít i bez přihlášení. 

 

KRÁMEK PRO DVAKRÁT HODNÉ LIDI 
Cesta domů Vám jako každý rok nabízí přívětivý nákup zajímavých vánočních dárků. Do adventního 

krámku zve ty, kteří rádi obdarují nejen své blízké, ale pomohou svým nákupem domácímu hospici a 
jeho klientům.  

Letošní novinkou je velký autorský nástěnný kalendář „Na Cestách“, pestré Fimo šperky z dílny Cesty 
domů, výrobky ze šustí ze Slovenska a další zajímavé ruční výrobky dobrovolníků a přátel hospice.  
V nabídce nechybí tradiční oblíbený sortiment hrnků malovaných pro Cestu domů a společenská cesto-
vací hra pro celou rodinu. 

Otevřeno je do 20. prosince od úterý do pátku, 10 – 18 hodin v Bubenské 3 v Praze 7, minutku od metra 
Vltavská. Pokud jste zdaleka či nemáte čas, můžete si dárky objednat po internetu na www.cestadomu.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, děkujeme za Vaši přízeň a podporu a přejeme pěkný neuspěchaný advent! 

Martina Špinková 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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POZVÁNKA PRO ZPĚVÁKY! 
V těsném sousedství Nuselského mostu v Praze, nedaleko náměstí I. P. Pavlova, stojí kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie v Praze Na Karlově. Základní kámen byl položen v roce 1350, dostavěný chrám vysvě-
cen roku 1377. Chrám, opředený pověstmi o staviteli, který se vrhnul do údolí, neboť se domníval, že se 
kostel zřítil… Znáte to? Stavba je totiž nádhernou ukázkou tzv. kruhové gotiky, kterou sem nechal pře-
nést Karel IV., kdy se nad Vámi klene mohutná klenba bez podpěrných sloupů. Tenkrát prý, podle legen-
dy, bylo potřeba sundat lešení po dokončení vnitřní výzdoby a žádný dělník se nechtěl k tomu nechat 
přemluvit. Všichni se báli, že se klenba zřítí, a tak sám stavitel lešení podpálil a čekal venku. Když se pak 
ozval rachot z útrob stavby, domníval se, že se klenba se propadla a jeho dílo bylo zničeno, ale nebylo 
tomu tak. Kostel se skví v plné kráse do dnešních dnů. 

Uvnitř byl v roce 1697 zavěšen na jeden z oltářů památný obraz znázorňující Pannu Marii 
v požehnaném stavu. V roce 1785 Josef II. kostel zrušil a obraz byl přenesen do kostela sv. Apolináře, kde 
je dodnes. Po znovuotevření kostela na Karlově se nepodařilo dojednat vrácení obrazu na místo původ-
ní, a proto byla pořízena kopie. Roku 1871 byl vysvěcen a zavěšen obraz Panny Marie Karlovské. Od té 
doby se každoročně koná po devět týdnů (symbolika 9 měsíců těhotenství) před Slavností Narození 
Páně tzv. Mariánský Devítník ke cti Panny Marie. Letos začal 27. října první 
a ten poslední se koná 22. prosince, a to vždy v sobotu od 16.30 hod. 
Následuje mše sv. od 17 hod. s nedělní platností. 

Ale proč to všechno píšu! Kdyby se někomu chtělo, může nám přijít 
pomoci při Devítníku zpívat, jsme takový příležitostný Karlovský sbor, jen 
naše rodina tvoří téměř polovinu členů, je nás totiž asi tak sedm. A neško-
dilo by, kdyby nás bylo do Vánoc ještě o pár víc. Nestyďte se, noty Vám 
mohu poslat poštou nebo e-mailem. Naskenovala jsem je. Je to jednodu-
ché, jako kdybyste zpívali delší žalm, hodně se to opakuje. Nabídka platí 
pro všechny mužské i ženské hlasy, takže kdybyste kdokoliv z Vás, kdo ovládá své hlasivky, chtěli upro-
střed bláznivého velkoměsta najít na půl hodiny oázu klidu a na chvíli se zastavit v předvánočním spě-
chu, rádi Vás uvítáme mezi sebou. 

Neváhejte, a pokud nezpíváte, přijďte se podívat alespoň na nádherný kostel! Bývá otevřen jen občas. 

Marta Tomsová. P.S.: Případní zájemci o noty, pište na adresu: tomsovamarta@seznam.cz  
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
Farnost Panny Marie Sněžné ve spolupráci s farností sv. Ludmily, Farní charita Praha 1 – Nové Město 

a Základní umělecká škola Praha 7, Šimáčkova 16, Vás srdečně zvou na Tříkrálový koncert chlapeckého 
sboru PUERI GAUDENTES (sbormistři: Zdena Součková, Vít Kubánek). Na programu jsou Adventní zpěvy, 
Latinské písně české gotiky a renesance a české a moravské lidové koledy. Koncert se koná v neděli  
6. ledna 2008 v 16.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Vstupné 
bude věnováno Tříkrálové sbírce 2008. 

 

YMCA EUROPE 2008 
Motto: „Opravdový život nemá hranice, proto přicházíme z celého světa s přáním se učit a respektovat, 
mít rád a rozumět, abychom všichni byli jedno ve světle Ježíše Krista.“ 

 

V létě se v Praze uskuteční další evropský ymkařský festival. Očekává se, že se ho zúčastní kolem 
10 tisíc Ymkařů z Evropy (a USA). Místo konání je tentokrát část areálu Výstaviště v Praze. 

Jste všichni srdečně zváni k účasti na festivalu: slavit celosvětově křesťanské společenství, růst a sílu 
YMCA, národní a kulturní rozdíly, zažít přátelství, radost a legraci. Můžete očekávat zajímavý program 
organizovaný mezinárodní festivalovou komisí, mnohostranné sportovní vyžití, tisíce účastníků přede-
vším ve věku 13 – 25 let, kreativní programy nabízející nové nápady pro mladé lidi, modlitby, duchovní 
obohacení, workshopy, outdoorové aktivity, koncerty na velkých scénách, vystoupení Ten Singů i místa 
pro oddych.  

Podrobnější informace o všem kolem festivalu najdete na webových stránkách http://
www.ymca2008.com. 
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Pro celý festival bude třeba mnoho pomocníků, tzv. festivalových dobrovolníků, kteří mohou pomá-
hat při stavbě festivalové vesnice, registraci, distribuci jídla, organizaci ubytování, dobrovolníky jako IT 
managery, stage managery atd. Jako dobrovolníci si můžete užít festival za pouhých 300,- Kč, přitom 
byste neměli pracovat více než 6 hodin denně, ve zbylém čase se můžete účastnit festivalu jako běžní 
účastníci. Musíte být starší 16 let a být doporučeni místním nebo národním sdružením YMCA. 

Hledají se také dobrovolníci, kteří by vytvářeli interaktivní programy, především pro prezentaci Čes-
ké YMCA na festivalu. Nebo máte nápad, co by se dalo ještě k program přidat, čeho využít? Chcete se 
zapojit? Kontaktujte Julii Nepustilovou (julie.nepustilova@ymca.cz) nebo Kristinu Otřísalovou 
(ymca@ymca.cz, případně tel. 224 872 044). 

Těšíme se na každého, kdo bude mít chuť přiložit ruku k dílu. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

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 biblické modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík O.Carm. Proběhnou vždy v pondělí 14., 21. a 28. 
ledna 2007 od 19.30 do 21 hodin v prostorách Centra, Thákurova 3, Praha 6. Na akci je nutné se předem 
přihlásit v Centru pro rodinu, kde také získáte bližší informace. 

MLADÍ MANŽELÉ 
Programy pro „mladé manžele 3. tisíciletí“ jsou určeny bývalým účastníkům příprav na život 

v manželství, ale přijít mohou i další mladí manželé, kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu  
23. února 2008 bude setkání od 9 do 13 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovicích, 
které povede Dr. Michael Chytrý, rodinný psychoterapeut, na volné téma „Co nám nestihli při přípravě 
na manželství říci?“. Vzhledem k omezené kapacitě setkání je nutné, aby se mladí manželé přihlašovali 
předem v Centru. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
je určen především rodičům předškolních dětí, kterým nabízí podněty, jak z domova vytvořit pro 

děti zázemí podpory, porozumění a lásky, jak rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést děti 
k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání těžkostí … prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou 
roli. Třídenní trénink vede manželský pár, psycholog a pedagog. Program obsahuje přednášky, diskuze, 
případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program pořádá Občanské sdružení Rodin-
né centrum Praha. Nejbližší kurz proběhne o sobotách 9. února, 23. února a 15. března 2008 
v Komunitním centru sv. Prokopa. Příspěvek účastníka na kurz je stanoven na 800 Kč. 

Bližší informace naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/. Zájemci se 
přihlašují telefonicky či mailem v Centru.  

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

INZERCE 

Mladá rodina z Prahy shání dětskou postýlku pro dvouleté dítě (140 x 70, nejlépe s vyndavatelnými 
tyčkami) v použitelném stavu za rozumnou cenu nebo po dohodě k zapůjčení.  

� 774 571 954. Děkujeme. 

Prodám kočárek pro 2 děti značky JANÉ POWERTWIN tandem r. v. 2006, velmi zachovalý, používaný 
7 měsíců. K němu jsou: baby přenosná taška, pláštěnka, pumpička a adaptéry. � 241 760 985. 
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SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 
♦ Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny. 

DOKUMENT 
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OD 1. 1. 2008 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA PO 1. LEDNU 2008 
Přijetím zákona č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám 

dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších před-
pisů. 

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
♦ Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než je 

2,4násobek životního minima rodiny. 
♦ Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok; do příjmu se nezapočítává výživ-

né, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posu-
zovanou. 

♦ Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte: 

Věk nezaopatřeného dítěte 
Výše přídavku na dítě měsíčně  

v Kč od 1. ledna 2008 

do 6 let 500 

6 – 15 let 610 
15 – 26 let 700 

♦ Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí; do příjmu se nezapočítává 
výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně 
posuzovanou. 

♦ Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouho-
době zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení 
nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí sou-
časně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní for-
mě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia. 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 
♦ Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 %  

(v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze  
35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. 

♦ Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti 
obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se záko-
nem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnu-
ty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti 
bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. 

♦ Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem 
rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). 

Úplná rodina (oba rodiče) 
s počtem nezaopatřených 

dětí 

Životní 
minimum 

rodiny 

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně  
pro nárok na sociální příplatek od 1. ledna 2008 

(2,0násobek životního minima rodiny) 

jedno do 6 let 7 080 14 160 
dvě 5, 8 let 9 040 18 080 
tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000 

čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500 
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♦ O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad 
státní sociální podpory na předepsaném formuláři 
− o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, 

ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmlad-
ší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (zákon sjednocuje dobu pobírání PPM, která je dávkou 
nemocenského pojištění, pro vdané a osamělé matky na 28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude 
náležet pouze po porodu vícerčat); 

− o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě 
dosáhne 21. měsíce věku. 

♦ Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po 21. měsíci 
roku věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené  
výměře. 

♦ Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích 
(kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vy-
braná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů  
v pobírání rodičovského příspěvku. 

♦ U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě 
zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek  
v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání 
rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 
♦ Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je 

nejmladší v rodině a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek. 
♦ Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách – zvýše-

né (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč). 
♦ Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. 
♦ Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 

− rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité 
pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku 
dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši 
alespoň 380 Kč za kalendářní den; 

− klasické čerpání – po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu 
čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM. 

− pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní vý-
měře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku 
dítěte. 

Forma čerpání 
rodičovského 

příspěvku 

Věk dítěte 

0 týdnů až 
22 týdnů 

22 týdnů až 
21 měsíců 

21 měsíců až 
24 měsíců 

24 měsíců až 
36 měsíců 

36 měsíců až 
48 měsíců 

rychlejší čerpání PPM 
zvýšená 
výměra 

zvýšená  
výměra 

    

klasické čerpání PPM 
základní 
výměra 

základní  
výměra 

základní  
výměra 

  

pomalejší čerpání 
(po PPM) 

PPM 
základní 
výměra 

snížená  
výměra 

snížená  
výměra 

snížená  
výměra 

pomalejší čerpání 
(nárok na PPM 

nevznikl) 

základní 
výměra 

základní 
výměra 

snížená  
výměra 

snížená 
výměra 

snížená  
výměra 
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♦ Rodičovský příspěvek náleží, pokud 
− dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendář-

ních dnů v měsíci; 
− dítě, starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti  

v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů; 
− dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zaříze-

ní pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně; 
− dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 

pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. 
♦ Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičov-

ského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou 
osobou. 

♦ Pobírání rodičovského příspěvku pro děti, narozené před 1. 1. 2008 (před datem účinnosti nového 
zákona): 
− rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o rychlej-

ším, klasickém či pomalejším čerpání rodičovského příspěvku; 
− rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 mladší 21 měsíců a starší 22 týdnů (resp. 31 týdnů 

u dětí narozených současně), se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodi-
čovského příspěvku; 

− rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku, bude pobírat 
rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský 
příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte; 

− rodič, pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve 
snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte. 

♦ Všichni rodiče, kteří měli na rodičovský příspěvek nárok v prosinci roku 2007, si musí podat na pří-
slušném úřadě státní sociální podpory novou žádost a doložit všechny potřebné údaje pro výplatu 
rodičovského příspěvku od ledna 2008. 

PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POMŮCKY 
♦ Příspěvek na školní pomůcky je zrušen. 
♦ Děti, které v roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku a splnily nárok na příspěvek na školní 

pomůcky, ale o tuto dávku si nepožádaly, mohou o ni požádat do konce června 2008. 

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE 
♦ Nárok má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok na příspěvek se zachovává i po dosažení 

zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku věku dítěte, pokud jde o nezaopatřené dítě, které trvale žije 
s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. 

♦ Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,30násobek životního minima dítěte, u zaopatřeného 
nezletilého dítěte 1,40násobek životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se 
koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u 
dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouho-
době těžce zdravotně postiženého dítěte. 

ODMĚNA PĚSTOUNA 
♦ Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. 
♦ Výše odměny pěstouna je ve výši životního minima jednotlivce za každé dítě svěřené do pěstounské 

péče. K 1. lednu 2008 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč měsíčně. 

ODMĚNA PĚSTOUNA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 
♦ Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči nebo je-li pěstounovi svěřeno 

alespoň jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV. 
♦ Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koefi-

cientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje o  0,5 životního mini-
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ma jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě s II., III. 
nebo IV. stupněm závislosti. 

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE 
♦ Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče. 
♦ Výše příspěvku při převzetí dítěte je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte: 

PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA 
♦ Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že 

toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti. 
♦ Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70 % ceny, maximálně však 100 000 

Kč. Tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla. 

PORODNÉ 
♦ Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, 

zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok oso-
ba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

♦ Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě. 

POHŘEBNÉ 
♦ Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, 

která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí 
trvalý pobyt na území ČR. 

♦ Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. 

ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb.,  

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 
dnem 1. ledna 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje 

−  nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, nemo-
censké pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

−  důchodové pojištění. 

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: 
− Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
− Česká správa sociálního zabezpečení, 
− okresní správy sociálního zabezpečení, 
− Ministerstvo obrany (pokud jde o vojáky z povolání), 
− Ministerstvo vnitra (pokud jde o příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a 

příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb), 
− Ministerstvo spravedlnosti (pokud jde o příslušníky Vězeňské služby ČR). 

POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
Podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“), poskytují 

Věk dítěte 

Výše příspěvku  
při převzetí dítěte  

měsíčně v Kč 
 od 1. ledna 2008 

do 6 let 8 000 

od 6 do 15 let 9 000 

od 15 do 18 let 10 000 
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Na internetové konferenci „Mužská spiritualita“ se objevil nedávno příspěvek Jendy Kunčara. Je to jeho 
pohled, je to pohled chlapa (ženy by to jistě napsaly jinak a nejspíš by to i viděly jinak), a je to pohled velmi 
otevřený. Někdo by mohl mít pocit, že se otvírá Pandořina skříňka… ale rozhodně to není vymyšlenost. Je 
to takové nevánoční téma – ale vždyť Vánoce prožívají i manželství, která nejsou „v pohodě“…  

Ať už ten článek budete hodnotit tak či onak, ať už ho uvítáte nebo prudce odmítnete – myslím, že 
stojí za zveřejnění, možná i za diskusi… Na okraj podotýkám, že jej autor sám upravil pro otištění ve 
Zpravodaji.  

VKor  
 

STUDENÁ VÁLKA 
Mezi mými přáteli dva chlapi vážně uvažují o opuštění manželky. Nejsou to nezodpovědní stárnoucí 

muži hledající „mladé maso“. Co mají společného jejich osudy? Muži jsou zodpovědní intelektuálové 
snažící se o duchovní život, rodina je pro ně významná. Jejich ženy jsou intelektuálky a přitom pečlivé a 
starostlivé matky (to není špatná kombinace). Oba páry prošly Manželskými setkáními, jeden opakovaně. 
Děti jsou v pubertě.  

Může být i hůř. Jinému kamarádovi církevní soud po 15 letech zneplatnil manželství i přes jeho ne-
souhlas, dokonce jej ani nevyslechl (manželka neunesla nezaviněnou smrt dítěte).  

občanům a organizacím odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení okresní správy sociál-
ního zabezpečení; na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního za-
bezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. 

V případě požadavku na podrobnější informace k problematice sociálního zabezpečení, než které 
jsou uveřejněné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, příp. České správy sociální-
ho zabezpečení, se proto doporučuje, pokud se dotaz týká: 

− nemocenského pojištění, obrátit se nejdříve na zaměstnavatele, jestliže zaměstnavatel provádí 
nemocenské pojištění svých zaměstnanců, v ostatních případech na okresní správu sociálního 
zabezpečení v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně 
činné; 

− důchodového pojištění, obrátit se v první řadě na okresní správu sociálního zabezpečení; 
− pojistného na sociální zabezpečení, obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení  

v místě sídla zaměstnavatele nebo v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné; 
− sociálního pojištění osob samostatně výdělečně činných, obrátit se na okresní správu sociál-

ního zabezpečení v místě bydliště osoby samostatně výdělečně činné. 
Nadřízeným orgánem okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení je Česká správa sociál-

ního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení má svá detašovaná pracoviště ve všech kraj-
ských městech; detašovaná pracoviště mají shodné sídlo s okresní správou sociálního zabezpečení  
v krajském městě. Česká správa sociálního zabezpečení podle § 5 písm. e) zákona o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení. 

Adresu a spojení na příslušnou správu sociálního zabezpečení lze najít na http://www.cssz.cz v části 
kontakty. 

Informace ve věci: 
− zaměstnanosti a státních dávek (podpory v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku, přídav-

ku na dítě, porodného, pohřebného atd.) poskytují úřady práce; adresu a spojení na úřady práce 
lze najít na http://portal.mpsv.cz/sz v části Informace z úřadů práce. 

− sociální pomoci (životního minima) poskytují obecní úřady, 
− zdravotního pojištění poskytují zdravotní pojišťovny, 
− daně z příjmu fyzických osob poskytují finanční úřady a daňoví poradci 

Zpracováno podle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 

ČETLI JSME... 
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Proč některým křesťanským rodinám hrozí rozpad i přes svátost manželství? Jak to, že v dlouholetém 
svazku se může rozzuřit studená válka? Ve válce přece jedna strana bojuje za určitý zisk, druhá strana se 
brání ztrátám. V téhle válce ztrácejí obě strany a nikdo nic nezíská – oba partneři jsou oběťmi. Jak k tomu 
může dojít mezi lidmi, kteří se stále milují a jsou si věrní? 

Podléháme mnoha mýtům. Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Lidská láska nás neuvěřitel-
ně motivuje, ale (na rozdíl od Boží lásky) nevytváří vztahy a neřeší problémy. To musíme k lásce přidat 
úsilí, směs zásadovosti a tolerance, pokoru, boj s vlastní pohodlností a touhou ovládat, atd. 

Z některých žen se stávají (zejména v pubertě dětí) vzorné matky dětí (a bohužel) i svých mužů. Muž 
nechce místo manželky matku pečlivě se o něj starající. V manželském slibu je něco jiného. S láskou a 
věrností (v rodinách, o kterých je řeč) nebývá potíž. Lidská láska a věrnost ale neochrání před stude-
nou válkou. Pokyny předávané „na půl úst“ vedou k dalším nedorozuměním, která utvrzují v tom, jak je 
partner mimo. V manželském slibu je také úcta – a ta bývá kamenem úrazu. Je to vyprázdněný pojem. 
Zaslouží si znovu objevit a znovu naplnit. 

Někteří chlapi se dostávají do této situace: dospívající děti kladou zvýšené nároky na partnerský 
vztah rodičů, který ovšem „odešel“ a je nahrazen dvoustrannou puntičkářskou péčí o děti. Muž uznává 
svůj díl viny (někdy i celou vinu) za dříve zpackané situace: omlouvá se, ale zejména mu jde o budoucí 
situace. U manželky naráží na kruté přehlížení a pohrdání, neochotu odpustit. Žena se od manžela 
„duchovně odstěhuje“ do společenství stejně postižených a tam si notuje. Začne vznášet nároky, podlé-
há iluzi, že ji uspokojí jen naprostá poslušnost manžela (ve skutečnosti, kdyby se k tomu chlap snížil, je to 
naprostý debakl vztahu). Manželka není s to odpustit partnerovi (a především sobě) a manžel je bezrad-
ný. (Jistě existují případy, kdy jsou role opačné.) 

Na všem, co se v rodině odehraje, se v jisté míře podílejí všichni členové. Posuzování viny za nezdar 
je velice ošidné (to patří našemu Otci), ale pro psychiku většiny lidí důležité. Nenajdou tím východisko, 
ale motivuje je to k jeho hledání. Vždy je přiznání viny (pro mne samotného i pro mé okolí) jasným vyjád-
řením touhy zbavit se určitých návyků. Současně tím brání dalším útokům na svoji osobu, z útočníků se 
stávají spojenci. 

Pak je jediným řešením velkoryse přiznat svůj podíl viny. Pro obnovení důvěry je důležité, aby součet 
přiznaných podílů viny výrazně překročil 100%. Přijmu-li 100% zavinění nezdaru, nepřestane tížit, do-
kud k tomu někdo nepřidá dalších aspoň 5%. Pak už je součet přiznané viny 105% a s tím už se dá žít. 
Pokud je součet přiznané viny 180%, dokážeme se onomu problému snad už i zasmát. U zavinění „fifty-
fifty“ je únosné přiznat vinu 60% + 60%. 

Zabývat se minulostí, odpouštět si, má hlavní cíl v obnovení důvěry. Ta bývá ničena nikoliv zlovol-
nou činností partnera, ale nedorozuměními a naší leností si je průběžně vysvětlovat. Tisíce mávnutí ru-
kou nad nejasnostmi ve vztahu nás pak postupně vmanévrují do slepé uličky. Jeden z partnerů (nebo 
oba) sice někdy vidí na vjezdu do této uličky konkrétní událost, ale bývá to jen poslední kamínek spouš-
tějící lavinu. 

Nejtěžší je přijetí diagnózy (musím k tomu být dostatečně vnitřně motivován). Nepřehlednost 
v životě je způsobena nenazýváním věcí pravými jmény a hledáním přijatelnějších výrazů (tolerance 
partnera vůči jiným členům rodiny => nedůslednost, vlastní netolerance => zásadovost, vlastní duchovní 
lenost => plnění povinností, kritika mého neplnění povinností => nepochopení, atd.) Když půjdu 
k zubaři s nemocnými játry a budu tvrdit, že mne zlobí koleno, jaké pomoci se mi dostane? 

Je užitečné si uvědomit: Puntičkářské vedení domácnosti není úsilím o vlastní duchovní růst a nijak 
s ním nesouvisí. Duchovní četba je sbíráním informací, odhodlávání se k práci na sobě, ale ještě to není 
práce na sobě! Nedávám i já přednost dřině v domácnosti, v práci (což je vidět) před dřinou na sobě (což 
hned tak někdo neocení)? 

CO MŮŽE DĚLAT „POSTIŽENÝ“ MANŽEL ? 
♦ Může hledat mezi chlapy silnou společnou modlitbu a povzbuzení pro boj, který považuje za ztrace-

ný (chlapi mu podrží pozdvižené ruce). 
♦ Podržet partnerku (zejména v očích pubertálních dětí), trpělivě snášet rány a čekat, až pochopí, že se 

dobývá do otevřených dveří. Musí ale počítat, že „polovina dědictví bude promrhána“. 
♦ Nadále projevovat svou lásku, ale bez dětinského spoléhání, že to vyřeší vztahy. 
♦ Objevovat obsah úcty a projevovat ji manželce i dětem i přes pocity spáchané křivdy (on sám přece 

taky ublížil). 
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ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT – NA TÉMA DOMÁCÍ PRÁCE 
Lze domácí práce rozdělit spravedlivě mezi oba partnery? Jak zapojit děti do udržování 

relativně čistého domova? Nejnovější číslo časopisu Rodinný život se zabývá spoluprací v rodi-
ně. Přináší rady, jak společně zdolávat každodenní starosti o domácnost nebo jak by si měl 
teenager přehledně uspořádat věci ve svém pokoji. Dále se čtenáři dozví, že klíčem k spokoje-

♦ Stát o Boží vedení. Modlit se sám. Ukazovat, jak stojí o společnou modlitbu s manželkou i o rodinnou 
modlitbu, i když nevidí šanci. 

♦ Rozvíjet své svědomí, přemýšlet a mít odvahu jít do konfliktu (nikoliv pro „recht“, ale pro dobro věci). 
Zbytečně neprovokovat, ale podstatu nezakrývat. Nevyklízet pozice, které mu ještě zbyly. 

♦ Promítat si nepříjemné situace do svého vztahu k Bohu a k sobě samému. Když čelí nepřijatelnému 
chování, stále si klást otázku: Kdy já jednám takhle vůči Bohu, sobě, rodině, jiným lidem (vůči své 
ženě – pozn. sazeče)? 

PROČ NEUMÍM ODPUSTIT SOBĚ A POTOM JINÝM? 
Je třeba být na sebe přiměřeně tvrdý, ale uvnitř se milovat. Jinak nedokážu odpustit sobě, Bohu ani 

jiným. A odpustit partnerovi, že mi po padesáté šlápl (bez zlého úmyslu) na nohu, je náročné – vím, že se 
to v budoucnu bude opakovat. A ještě těžší je odpustit sobě 152. selhání. Na to nestačí jen předsevzetí. 
Poznámka: Nedaří-li se mi uskutečnit některá předsevzetí, pak nejdu ke kořeni, ale snažím se změnit jen 
tvar listů.  

City jsou důležité, ale nesmím připustit, aby nahradily rozum, vůli. Všechny složky mají být vyvážené. 
S tím jsou očividné problémy: city podceňujeme nebo nás ovládají. 

Pokud rozdávám kolem sebe radost a úsilí bez nároku na odměnu a uznání, jsem šťastný. Jsem-li 
vnitřně neusmířen, po čase ve mně „chytnou saze“ a začnu se o své štěstí bát. Začnu se ptát: co mám 
dělat sám a co mají dělat druzí pro mé štěstí? To je ďábelské pokušení. Jiným ďábelským pokušením je 
ovládat partnera (samozřejmě s nejlepšími úmysly!). 

Manželská setkání byla pro řadu mužů zjevením. Tato „pocitová“ polepšovna nás navedla na 
„chlapskou“ cestu. Po prvním nadšení přicházela kocovina všedních dní, ale už to nebyl návrat do sta-
rých kolejí „sladké“ nevědomosti. Počítáme se svými pocity a respektujeme je u svých žen a dětí. Ale jen 
přehnaní optimisté doufali, že teď už to půjde samo. Pro úspěch je zapotřebí úsilí (snaha je jen citově 
podložená nečinnost) a reálná znalost situace (diagnóza). Mohou se Manželská setkání stát polepšovnou 
pro ty, co neumějí odpouštět sobě (až pak lze odpouštět jiným)? 

NIKOLIV VESELÝ, ALE RADOSTNÝ ZÁVĚR. 
Podobná situace ve vašem vztahu možná už nastala, možné ještě ne, možná vůbec nenastane.  

Ale jako u spadlé věže v Siloe: oni se neprovinili víc než jiní, ale ukazují na situaci, která může potkat 
každého. 

Návrh: Denně se v poledne zabývat svými vztahy, zejména bolavými.  
Poledne (nemusí to být přesně 12.00) je docela praktické – přerušuji práci a zaměřuji se jinam. Může 

jít o modlitbu či jinou formu činnosti (třeba praktickou – telefonát, kytka, apod.). Významné je duchovní 
spojení s jinými, pracujícími na tomtéž. Vzájemně si podepíráme ruce. Důležité je svolávat požehnání  
na své blízké. Vztahy jsou nejcennější hodnotou (jedinou, kterou si odneseme na věčnost) a jsou živé 
(stále se zlepšují či zhoršují). Lze se zabývat i vztahy k lidem, kteří nás opustili (na věčnost či k jinému 
partnerovi). 

Filmy s třicetimetrovými plameny jsou proti dobrodružství křesťanského života jen odvarem. Trochu 
osvobodit mne může vědomí, že na nic nejsem sám a (na rozdíl od lidí) Bohu nezáleží na tom, jak co  
v mém životě dopadne, ale co jsem pro to udělal já. A díky Bohu nemusím v žádné situaci rezignovat, 
stačí se smířit s tím, že nebude po mém. 

Všechny bojovníky zdraví 

Jéňa 

DOPORUČUJEME 
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Co dodat na okraj roku? Co dodat, když člověk čte v novinách, jak premiér při jednání sněmov-
ny snáší a pojmenovává důkazy o prorůstání organizovaného zločinu a bývalých StB struktur do 
dnešní státní správy? Čeho se ještě děsit? Čím přehlušit rachot blížícího se konce roku? 

No – byl to rok. Měl tři sta šedesát pět dní (ještě tedy nemáme hotovo, ještě musíme ten advent, 
to cukroví, ty dárky… a pak přijde na druhý svátek vánoční na návštěvu tetička, ale to už se nějak 
zvládne), v létě bylo vedro, teď je zima, na jaře kvetly louky a na podzim dozrálo víno… Takový 
obyčejný rok… 

Terry Pratchett ve svém fantasy cyklu „Úžasná zeměplocha“ rozvíjí mimo jiné úvahu o zajíma-
vých časech: to jsou ty, o kterých se pak děti učí v dějepisu. Někdy je to rok, někdy deset let, někdy 
jedna událost, která stojí historikům za popis a zkoumání a učitelům dějepisu za zkoušení a znám-
kování. A mezitím jsou desítky let, kdy se zdánlivě nic neděje – jen všichni, kdo skutečně žijí 
v „zajímavých“ časech, si obvykle přejí, aby žili spíše v těch nudných, kdy jsou věci ráno tam, kam 
je večer položili, kdy se daně platí po léta stejně, kdy dcera kupuje chléb a mrkev ve stejných obcho-
dech jako matka. 

Tak nevím: prožili jsme „nudný“ rok nebo nám začaly „zajímavé časy“? To se bude-
me muset zeptat našich vnuků, až se o letošním roce budou (nebo taky nebudou) 
učit ve škole. Ale jedno vím určitě: prožili jsme rok, který stvořil náš Bůh, 
ten, který je pánem všech zajímavých i nudných let. Prožili jsme 
rok, o kterém se možná nikdo nebude učit, ale který jednou 
spatříme v jeho opravdovém světle – uvidíme, zda 
jsme se letos učili odpouštět nebo proklínat, nenávi-
dět nebo milovat, zda jsme šli po širokých stezkách 
nebo tou jedinou úzkou… A to, co bylo skryto, kvůli 
čemu se vraždilo (jen aby to nevyšlo na světlo),  
co bylo zastíráno smyšlenými pseudocausami, pseu-
doproblémy rychlokvašených celebritek, poblikává-
ním reklam a tunami naprosto vyprázdněných, ale 
tím spíše tupě bodrých bavičských rozhlasových  
a televizních plků, bude hlásáno ze střech. A ani 
všechny mafie světa najednou s tím nic neudělají – 
protože Ten, jemuž je dána všechna moc na nebi i na 
zemi, přijde. 

Už aby tu byl… 
VKor 

NA OKRAJ 

nému manželství je objevení partnerova jazyka lásky. V rubrice Výchova je článek o drogách, 
ve kterém autoři radí, jak se chovat k drogově závislému členu rodiny. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz. 


