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Mnozí ještě pamatujeme, že na Nový rok se v kostelích (nevím, jak u bratří evangelíků, ale 
rozhodně v katolických) slavil svátek Jména Ježíš – na připomenutí toho, že Ježíš byl (jako kaž-
dý syn pravověrných židů) osmý den po narození obřezán a pojmenován. V posledních letech, 
snad pod dojmem hrůz první a druhé světové války a v obavách z neustále hrozící změny stu-
dené války v apokalyptickou třetí, byl tento svátek nahrazen slavností Panny Marie, Královny 
míru. 

Studená válka skončila, lokální války i hrozba apokalypsy přetrvaly. Slavnost také… 
Ale není to jen tato slavnost. V živé paměti mi zůstalo, jak se velká část naší politické repre-

zentace ohradila, když čeští a moravští biskupové někdy na začátku devadesátých let zasvětili 
na Velehradě český národ Matce Boží. Co prý je má kdo komu zasvěcovat, oni se prý o to ne-
prosili… A přitom to biskupové mysleli jen dobře – svěřit národ do ochrany někoho mocného. 

Je to takový křesťanský zvyk (teda, nevím, jak to dnes dělají či vnímají bratři evangelíci, 
snad by o tom mohl někdo z nich někdy pár řádek taky napsat, ale až do reformace to byl zvyk 
celé církve), svěřovat se do ochrany a přímluvy někoho, 
kdo už zemřel a o kom se lze právem domnívat, že je 
mu díky jeho způsobu života či smrti již dáno patřit na 
Boží tvář. A tak se stal svatý Jiří patronem rytířů, svatý 
Kryštof patronem pocestných, svatý Florián patronem 
hasičů, svatá Cecílie patronkou církevních hudebníků, 
svatý Václav patronem české země a svatý Jan Nepo-
mucký patronem lodníků a zpovědníků (a taky vinařů, 
alespoň v alpské oblasti). Jak k tomu přišli, je nasnadě – 
Jiří byl rytířem, Kryštof přenášel poutníky přes obtížný 
brod, Jan Nepomucký byl mimo jiné zpovědníkem a byl 
utopen (i když někteří tvrdí, že byl svržen do Vltavy již 
mrtvý – to nic nemění na tom, že měl s vodou alespoň 
něco společného, na rozdíl od vína…), Václav byl čes-
kým panovníkem. O Floriánovi toho moc nevím, ale 
Cecílie se ke svým hudebníkům dostala omylem: byla 
umučena pro víru ještě v antickém Římě, a to tak, že 
byla dána mezi trubky ústředního topení. Nehezká smrt 
– ale středověk neznal trubky ústředního topení (latinsky organa), pouze stejnojmenné varhanní 
píšťaly, a tak získali varhaníci sličnou patronku (viděl jsem její sochu, byla opravdu hezká) a 
topenáři ostrouhali… 

Je to hezký zvyk a má to i logiku: věříme ve společenství svatých, věříme, že těm, kteří nás 
předešli, na nás záleží, doufáme, že se za nás mohou účinně a smysluplně přimluvit, a dokonce 
si říkáme, kdo z nich se může přimluvit za co – skoro jako kdybychom jim přidělovali jakási 
nebeská ministerstva (někdy si říkám, že Hospodin si nás musí občas docela užívat…). Svaté 
Lucii jsme přidělili rezort světla ve tmě (viděli jste film „Anděl Páně“?), svatému Antonínovi 
Paduánskému pak vše, na co si kdo vzpomene… A je to. Máme vystaráno. 

Máme opravdu? Mysleli jsme na všechno? Svěřili jsme příslušným světcům a světicím 
opravdu všechny oblasti našich životů? … Skoro jako by se pojišťovací agent ptal: A opravdu 

SVATÍ A PATRONI 
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V RODINNÉM KRUHU 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ  
 

být tak volem nebo oslem 
neradit, neřídit, nerozhodovat 
nehonit se za vzděláním ani za kariérou 
neplánovat příští léta 
být, stát, dýchat 
hřát 
 

ale Ježíš nepřišel spasit voly ani osly 
přišel za námi 
 

to nám byl dán rozum, abychom chápali 
vůle, abychom chtěli 
srdce, abychom milovali 
duše, abychom měli naději  
 

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

jste si pojistili všechen majetek? A proti všem živel-
ným pohromám? Skoro jako když spoléháme na to, 
že stát se postará, oni to zařídí, Američani nás v tom 
nenechají, Rudá armáda nás osvobodí, naši zlatí 
hokejisté nám to vybojují, Evropská unie nám na to 
přispěje… 

Ale ano, leccos vybojují, na leccos přispívá, ne-
nechali nás v tom (až tak úplně), i osvobozeni jsme 
byli – hned několikrát a od lecčeho (i od toho, co 
jsme si původně chtěli ponechat). Ale o tom svatí 
patronové nejsou – oni nám nic nediktují, nedávají 
jednou rukou, zatímco druhou by současně daleko 
víc brali, nepřipojují k našim modlitbám nečitelné, 
ale závazné dovětky miniaturním písmem na čtvrté 
stránce dole, nepotácejí se domů z úspěšných olym-
piád a mistrovství s poloprázdnými lahvemi 
v rukou, ba ani nepožadují, abychom k modlitbě připojili čtyřicetistránkový formulář 
s dvaatřiceti přílohami trojmo. Oni od nás chtějí něco úplně jiného: Abychom pro to, o co žádá-
me, také něco udělali. Aby varhaníci cvičili na varhany, hasiči trénovali s žebříky, pocestní si na 
mapě našli most, vinaři prořezávali vinnou révu, lodníci aby se někdy podívali i na předpověď 
počasí a Češi aby platili i daně a třídili odpad. Abychom si mír a pokoj na zemi nejen přáli, ale 
abychom ho kolem sebe taky šířili. Abychom, hledajíce přijetí u svých bližních, své bližní přijí-
mali. Abychom, vyžadujíce lásku, milovali. Našeho Boha, naše svaté, patrony i předky – i sebe 
navzájem. Protože pak budeme mít celé nebe za zády – a naději před sebou.  

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
nějak mi to číslo vychází poněkud pochmurnější, než jak jsem si to původně představoval. 

Nevím, čím to je – snad že ho dělám tak trochu se zpožděním, snad že jsem jiné příspěvky ne-
dostal… Ale nic to nemění na tom, že se nám na konci letopočtu sedmička změnila na osmičku, 
vánoční stromek pomalu opadává, krabice od cukroví trpí oprávněným pocitem zbytečnosti  
a venku opět nastává inverzní počasí. Dny se sice dlouží, ale zatím jen ve statisticky zanedba-
telných rozměrech (to až na Hromnice bude o hodinu více), kdo chce vidět sníh, musí na hory, 
a mně pomalu končí dovolená… 

A dost! Znovu – jinak! 
Nějak se mi do toho čísla vloudily i docela optimistické tóny, snad proto, že jsem dostal 

některé docela zajímavé, ba i úsměvné příspěvky. A kromě toho, že místo sedmičky mohu psát 
na konci letopočtu osmičku (kterou na rozdíl od sedmičky umím čitelně), s radostí konstatuji, 
že v obýváku ještě pořád září světýlka na stromečku, cukroví bylo výtečné a díky počasí jsou 
pražské chodníky schůdné a neklouzací. Ráno mne světlo nebudí předčasně (ještě si dobírám 
pár dní dovolené) a na horách jsem byl a sníh jsem tam viděl. 

Takže: až bude nejhůř, zkuste to jinak. Ono totiž může být i nejlíp. A přesně to vám všem 
jménem svým, jménem celé redakce i jménem celé Živé rodiny přeji pro celý ten nádherný rok, 
který máme před sebou jako na dlani. Jako nabídku. Jako výzvu. Jako dar.  

VKor 
 

PANÍ CHUDOBA  
V roce 313 učinil Konstantin z křesťanství státní náboženství. Snažil se tak prokázat římské 

civilizaci službu. Dnes si ale nejsme jisti, zda to opravdu byla taková služba. To proto, že po 
celých sedmnáct století pohlíželo křesťanství na historii i na sebe nikoli zdola, ale svrchu,  
z pozice spíše privilegovaných než utiskovaných. 

Občas jsme postoupili směrem k chudým. Pohleďme na všechny naše zakladatele, zaklada-
telky a světce: je nesnadné nalézt jediného, který by se nezřekl svého dosavadního postavení a 
nevydal se k chudým. Církev tyto lidi po jejich smrti kanonizovala, zidealizovala dobré skutky, 
které vykonali, nicméně ponechala si své postavení establishmentu, svůj úhel pohledu na ději-
ny a jejich posuzování z hlediska moci a bohatství. 

To neznamená, že Duch v církvi chyběl, ale že církev ztratila velký dar – velkou svobodu a 
velký vhled. Láska k chudobě je jedním z nejhlubších a nejzásadnějších požehnání evangelia. 
Svatý František toto nahlédl. Věc, jako je chudoba, jež běžně nahání strach, byl schopen nazývat 
„paní“. Dokud ji sami nebudeme s to nazývat „paní“, nemyslím, že bychom udělali nějaký 
objev, který by mohl být příliš zřejmý těm, kdo jsou na dně či na okraji. 

Vezmeme-li v potaz všechny ostatní věci, chudoba má větší šanci přiblížit se k pravdě než 
cokoli jiného. Chudá žena, chudý muž nemají co chránit. Čím jsme bohatší, tím více musíme 
chránit a tím méně jsme svobodni slyšet cokoli nového nebo opravdu chápat to staré. 

Kolik toho musím chránit? Nakolik si musím chránit svou image na veřejnosti i před sebou 
samým, svůj majetek, bezpečnost, komfort, budoucnost? To vše mi říká, nakolik jsem bohatý a 
nakolik chudý. 

Z knihy Richarda Rohra „Embracing Christ As Francis Did: In the Church of the Poor“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2008 7 

O TOWERU, SBÍRÁNÍ ÚSTŘIC A ČESKÉM MIKULÁŠI V LONDÝNĚ   
DALŠÍ DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
všechny vás velice zdravím a děkuji moc vám všem, kteří mi píšete dlouhé, a nebo třeba 

kratší dopisy, za všechny zprávy o vás jsem moc vděčná. 
My se máme dobře, dětičky jen kvetou, pozvolna se zabydlujeme v novém domě a stává se  

z něj náš domov. Už nám začalo předvánoční těšení. Kluci nacvičují v kostele vánoční hru, letos je 
z prostředí severoamerických indiánů. Tomáš dostal velkou roli se spoustou textu, tak mu teď 
nezbývá než po večerech studovat, co říká „Big One“ (tak se jmenuje jeho postava). Myška má roli 
„Hunter Brave“, bude jen stát se založenýma rukama, jak indiánští náčelníci stávají, zato ovšem  
s pérovou čelenkou až na zem. Modroočko bude jelínkem, doufám, že se udrží na scéně. 

Chtěla bych vám dnes napsat o velké plavbě po Temži, o návštěvě Ostrova Zrna a o tom, 
jak do Londýna český Mikuláš přišel. 

Nejprve ta plavba. Uskutečnila se na počest Myškových 6. narozenin. Nalodili jsme se  
v Greenwichi na malou loď a vydali se proti proudu. Po cestě nám člen posádky vyprávěl, jaké 
význačné budovy, mosty a nábřeží zrovna míjíme. Kluky zaujala zejména replika lodi Golden 
Hind, na které Sir Francis Drake obeplul Zemi, a samozřejmě London Eye. Jako malí jsme 
atrakcím tohoto druhu říkali ruské kolo. Z London Eye je prý báječná vyhlídka na Londýn. Visí 
nad řekou a je tak veliké, že cesta kolem dokola trvá hodinu. Opravdu se stále točí, pomalu, ale 
nepřetržitě, a kdo mi to nevěří, ať tam běží! 

Také jsme se dozvěděli, jakou význačnou proměnou prošla Temže. Řeka sloužila odjakživa 
jako stoka na domovní, později průmyslový odpad. Dokonce prý se do řeky házeli potrestaní 
piráti, resp. jejich těla, aby je proud odnesl do moře. Na výstrahu námořníkům. Temže byla 
stále špinavější, zapáchala a dařilo se v ní už jen řasám. Od 50. let 20. stol. se ovšem ochránci 
přírody domohli u vedení města podpory a kvalita vody se začala postupně zlepšovat. Dnes 
žije v Temži údajně 150 druhů ryb, za rybami se vrátili ptáci. Řeka vypadá pro oko pozorovate-
le dost kalně, ale to je bahnitým dnem, které se víří při silných přílivech a odlivech. 

Původní plán byl, že vystoupíme ve Westminsteru a oblažíme se prohlídkou slavného opat-
ství. Na internetu jsme ovšem zjistili, že zrovna dnes je opatství pro veřejnost zavřené, a tak 
jsme, k velké radosti některých členů rodiny, změnili plán. Navštívíme Tower of London. Mně 
osobně se tam vůbec nechtělo, nemám ráda vězení. Obloha byla olověná, vál ledový vítr a na-
vzdory teplému oblečení se do mne vkrádal chlad. Měli jsme štěstí, hned za bránou jsme nara-
zili na skupinu turistů, nad kterými se tyčil yeoman, tradiční strážce Toweru v uniformě,  
a zrovna začínal výklad. Yeomani, zvaní též beefeaters, střeží Tower od nepaměti. Dnes spíš 
provádějí turisty. Čekala bych, že prohlídka bude vážná až pochmurná, vzhledem k tomu,  
o čem byla řeč. Opak byl pravdou. Beefeateři mají zřejmě v popisu práce udržet turisty veselé 
za každou cenu. Ten „náš“ byl vyloženě žoviální, místy až poklesle. Když žertoval o popravě 
Jane Greyové (které bylo 17 a byla v tom úplně nevinně), tak jsem ho přestala poslouchat. Ale i 
tak se bylo nač dívat, Bílá věž v centru Toweru mne ohromila. Klukům se zase velice líbila ex-
pozice královských klenotů, zejména koruna, která má v kříži na vrcholu zasazen safír z prste-
nu Eduarda Vyznavače. Tom probírá ve škole zrovna obsazení Anglie Normany, tak se mu to 
všechno hezky skládalo dohromady…  Prohlídka Bílé věže byla zajímavá a nekonečná a úplně 
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nás odrovnala. Mně se nejvíce líbila románská kaple sv. Jana, celá z bílého kamene, který si dal 
na její stavbu Vilém Dobyvatel dovézt až z Francie. Kluci zase trochu ožili v podkroví paláce, 
kde je dětské oddělení. Mohli si zkusit šermovat opravdovým mečem, sledovat středověkou 
bitvu atd., zkrátka něco pro chlapečky. Pak si ještě zaběhli s Josefem do jiné, menší věže na 
program „Obyčejný středověký život“, kde byli, považte, pán a paní v renesančních šatech, 
paní zrovna předla. Ale když kluci přišli, tak oba vstali a zatancovali si renesanční taneček, 
všichni dohromady. Ještě bychom byli rádi pobyli, ale světlo na konci listopadu tak rychle utí-
ká. Poslední loď do Greenwiche jsme dramaticky doběhli taktak. Eli to celé spokojeně prospal. 

Další výlet jsme uskutečnili na Isle of Grain. Cestou tam mi Josef vyprávěl, že se na tomto 
území vyskytovala ještě koncem 19. stol. malárie, protože tam jsou rozsáhlé bažiny, ve kterých 
se daří moskytům. Musela jsem myslet na Davida Livingstona, ten také vláčel celou rodinu  
po územích zamořených malárií. Bylo to sice v Africe, ale já zase doufám neskončím jako  
Mrs. Livingstonová. 

Historie ostrova je prastará. Nachází se v místě, kde se slévají řeky Temže a Medway 
(Sladká voda), vtékají do Severního moře a svorně vytvářejí zvláštní území sladkoslaných čili 
brakických vod. Hlavně je ale možno z ostrova kontrolovat, které lodi vjíždějí jednou nebo 
druhou řekou do vnitrozemí. Proto se zde usadili už Římané. Z doby normanské okupace se 
zachovaly památky, z nichž jsme dvě navštívili, a to kostel sv. Jamese v obci Grain a kostel 
Všech svatých v obci Allhallow (pěkná ukázka mluvícího jména, není-liž pravda?). 

Ale ještě k zajímavé historii ostrova. Na přelomu 19. a 20. stol. kvetla v Anglii přímořská 
turistika, prostě na neděli se jezdilo k moři. Spíše se projít, než se koupat. Naše známá paní 
Shirley mi jednou vyprávěla o své výstřední tetě, která ve 30. letech 20. století vzbuzovala roz-
ruch v přímořském letovisku Ramsgate. Koupala se ve vlněných plavkách, ale jako pohledné 
mladici jí to společensky prošlo. Vda-
né paní a stydlivější dívky se neobešly 
bez klobouku a dlouhých šatů, a to 
ještě před 2. svět. válkou, tvrdí ona. 
Pro Isle of Grain byla v této době plá-
nována velká budoucnost. Postavili 
zde rozsáhlou železniční stanici, aby 
zvládla nápor turistů. V plánu byla 
stavba bazénu s umělými vlnami 
(největšího v Anglii), neboť koupati se 
ve vodě z Temže bylo nemožno. 
Všechny plány ovšem zhatila 1. světo-
vá válka. Turistický ruch se nekonal, 
nádraží zavřeli. Ostrov se ponořil do klidu. S vyčištěnými vodami Temže se na ostrově usídlilo 
mnoho druhů ptáků a začali zde úspěšně hnízdit. Když jsme se procházeli po břehu, pozorova-
li jsme dalekohledem oysterchatchera (zvaného Myškou ojstr-kačer), velikého ptáka s předlou-
hým tenkým zobákem. Postával v bahně a užíval si vzácného sluníčka. Jeho hlava nám připo-
mínala benátské karnevalové masky. Se zájmem jsem pozorovala i anglického venkovského 
strýce, který v důkladných holinách, asi 50 m od břehu (byl odliv) za pomoci vidlí dobýval  
z bahna ústřice. Pak naložil kyblík s úlovkem na svou ukrajinu a spokojeně odjel. Některé náro-
dy chodí na houby a na borůvky, jiné na ústřice a ostatní mořskou havěť. 
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V roce 2004 někoho napadlo, že by se dal ostrov využít jako další letiště pro Londýn. Ke 
stavbě letiště však nedošlo (dík protestům ochranářů), takže je to tam stále jako v zakleté po-
hádce. Silnice je velice klikatá, protože kopíruje starou cestu (ta vedla po nejsušších místech 
mezi močály). Jedinou velikou stavbou je elektrárna, viditelná i z oken Tomášova pokoje. 

Posledním velkým podnikem byla návštěva Mikuláše minulou neděli. Předcházel jí dopo-
ledne Toy Service v našem kostele. Děti si v nedělní škole odhlasovaly, že se dostaví přestroje-
ny za vánoční stromečky. Vyrobili jsme jednoduché, ale pěkné převleky z krepáku, zejména 
Modroočko bylo velice roztomilé. Podstatou akce bylo ale rozdělit se s chudými dětmi z Gillin-
gamu – přinesli jsme všichni zabalené dárky, které tyto děti dostanou na vánoce. 

Pak už jsme ale ujížděli deštivým dnem k našim milým příbuzným Janě a Johnovi do Lon-
dýna, však už jsem o nich psala. Letos opět byli hostiteli mikulášské besídky. Obdivovali jsme 
se jejich novému bydlení – mají pravý anglický dům, úplně jako z filmu, se schodišti a pokojí-
ky, prostě romantika. Dostavilo se několik českých rodin s dětmi, probíhalo vyrábění lampiček 
a zdobení perníkových mužíčků, také se hrálo Pass-the-Parcel. Místo reprodukované hudby 
ovšem zněl duet houslí a violy (hrál Josef a jeden z tatínků, který je povoláním houslař). Tak se 
nám všem jejich hudba líbila, že jsme zpívali lidové písně. Avšak náhle zhaslo světlo a do pa-
rádního pokoje, ve kterém jsme seděli, vběhl malý, ale strašlivý čert a předvedl děsuplný tanec. 
Všichni jsme se báli, ale naštěstí zanedlouho vstoupil i Mikuláš, doprovázený andělem. Znělo 
aleluja z Handelova Mesiáše a smutky a strachy zmizely. Všechny děti krásně zpívaly a recito-
valy a dostalo se jim zasloužené odměny – punčoch s dobrotkami. Někteří jedinci našli ovšem 
také brambory a cibuli. 

Tak takhle se máme. Moc vás zdravím, loučím se a těším se na vaše dopisy!  
Blanka 

 

CO MI POVĚDĚLA HOUBA – ANEB PODOBENSTVÍ BEZ KONCE  
Musím uvést, že tohle i to druhé podobenství (o několik stránek dál – pozn. sazeče) se narodilo 

v koupelně – takže si nebudeme povídat o houbě, která roste v lese – muchomůrce, bedle nebo 
suchohříbku. Mám samozřejmě na mysli houbu, která slouží k mytí. Původně byly používány 
více houby mořské. Možná nevíte, že se nejedná o rostlinu, ale o mořského živočicha, který do 
velikosti průměrné pomůcky k umývání roste dva až tří roky. Lov těchto živočichů je částečně 
zakázán, proto je mořská houba čím dál vzácnější a je spíše nahrazována houbami syntetický-
mi. Každý z nás důvěrně zná ty molitanové, v různých barvách a tvarech, hebké či drsnější – 
jenom si vybrat. 

I my jednu houbu doma máme. Jednou jsem 
tak ležela ve vaně, nechala se tu kolébat hladinou 
jemně zčeřenou pěnivým olejíčkem, tu masírovat 
drsněji laděnými masážními tryskami, a užívala si 
blažený odpočinek. Jak na lázeňské kolonádě mi 
hlavou korzovaly myšlenky, loudavé a nespěšné. 
Jedna se zastavila u houby, která sklouzla na hla-
dinu, pěkně se napila a pomaloučku klesala dolů. 
Jak se nořila níž a níž, na hladinu s tichým prasko-
tem skákaly bublinky a já měla pocit, že mi něco 
říkají. A tak vzniklo dnešní podobenství. 
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Taková houba ledacos dokáže. Vytvořit pěnu, umýt, příjemně namasírovat. Má totiž jednu 
skvělou vlastnost, která to umožňuje – nasákavost. Namočím, nanesu gel nebo mýdlo, namyd-
lím se, vypláchnu, vymačkám, namočím… Tss – říkáte si, no a co, houba. Umyju se, utřu a jdu 
spát. Co na tom je? 

Tajemství vidím právě v tom banálním a zažitém tak, že už o tom ani nepřemýšlíme: na-
mydlit, vypláchnout, vymačkat, namočit… Aby houba mohla znovu nasáknout, musíme ji nej-
prve vymačkat. Napitá houba už vodu nepřijme – to je jasná zpráva. 

I naše duše je taková houba. Jak jdeme životem, saje a saje. Kolikrát býváme plní už docela 
kalné vody a přejeme si být znovu naplněni tou čistou, nezkalenou. Jde to, jistě to jde – On to 
slíbil – ale má to jednu podmínku: abychom mohli být naplněni něčím novým, musíme pro to 
uvolnit místo. Napitá duše nic nepřijímá. 

Jak často toužím po novém naplnění. V modlitbě, duchovním zpěvu, bohoslužbě. Přistupuji 
k Božímu trůnu a očekávám velké věci. A – k svému údivu neodcházím naplněna něčím no-
vým, nebo jen tak, že mi to vydrží pouze malou chvíli. A houba z naší koupelny mi pověděla, 
proč. Do mé nacucané duše se už nic nedostane. 

Vezměme si třeba nedělní bohoslužbu. Jaká příležitost k duchovnímu pozvednutí, nabrání 
nových sil. Jaké očekávání. Většinou však usedám do lavice k prasknutí plná starostí a myšle-
nek. Nedělní ráno totiž žel nebývá žádnou idylkou. Uvařit, nachystat na stůl, aby vše bylo při-
pravené, až se vrátíme z kostela. Doladit, co nepřinesla sobota – a už je čas na sebe něco hodit 
(„kde mám ty punčocháče – vždyť tu včera ještě jedny…“), podiskutovat s dcerami o tom, co je 
vhodné k oblečení do kostela a co ne, prohrábnout vlasy, zkrotit je trochou gelu a naskákat do 
připraveného auta rychlostí, za kterou by se nemuseli stydět hrdinové z čísla 112. Následuje 
raketový start a raketový návrat do výchozího bodu pro něco zapomenutého, cesta městem 
s nezbytnou kosmetickou úpravou mého zevnějšku (ještě že nemusím řídit) – a už jsme před 
kostelem. Naladím sváteční výraz No. 1 a s úsměvem sedám do lavice. Sváteční ladění je však 
jenom navenek. Vevnitř víří myšlenky, starosti, plány – s kým co domluvit, komu co předat, na 
co nezapomenout. Je těžké se jich zbavit. A tak si je odnáším zpět místo té nové, čisté, osvěžující 
vody. Jaká škoda. 

Možná, že se v tom mém přímém přenosu z našeho života poznáváte, možná ne (ano, je to 
trochu i básnická licence, ale někdy to tak opravdu je. „Vždycky!“ – řekl by můj muž). Každý 
má něco jiného, čím bývá naplňována jeho duše. A pro každého platí: vymačkat, vyprázdnit – 
to je podmínka nového naplnění. 

Jak? Už mi to docela jde. Musím na to ale myslet. Někdy mohu začít s delší přípravou, při-
pravovat svoji duši postupně, někdy to musí jít velmi rychle. Náš Hospodin má pro nás pocho-
pení a je připraven odpovědět na naše volání: „Tady jsem, Pane, odevzdávám Ti všechno, co si 
přináším, vylévám vše, čím je naplněna moje duše“. Je připraven vzít si naše starosti, plány, 
pocity viny. Nejenom připraven, ale dokonce na to i čeká. Cožpak neřekl: Pojďte ke mně všich-
ni, kdo jste obtíženi? A to platí pro každého člověka, pro každé břemeno, každou kalnou vodu, 
které je plná naše duše. 

Teď přijde něco pro holčičí uši – ty klučičí ale určitě neodháním. Žena je v hebrejštině neke-
va – což znamená vnitřní prostor, nádobu. Ženská duše má vyšší nasákavost, snadněji se naplní 
vším tím, co život přináší. Žena potřebuje vyprazdňování svého vnitřního prostoru, své duše, 
častěji než muž. Je potřeba na to více myslet, uvědomit si to, poskytnout si dostatek prostoru. 
V tom jí právě může být nápomocen muž – dát jí možnost, aby mohla být častěji sama se sebou, 
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se svým Bohem. Není to jenom pro ni – z toho, co dostane, bude dávat svému okolí. Vzpomíná-
te na Chanu, matku Samuela? O ní se píše, že vylila své srdce před Hospodinem. Z toho, čím 
byla pak nebeským Otcem naplněna, byla obdarována celá pokolení. 

No, to jsem se hezky rozepsala. Ani končit se mi nechce. Bylo by pořád o čem povídat. Ale – 
víte co? Tak já jako že vůbec neskončím a Vy si to můžete pro sebe dopsat sami. Svým životem, 
všedním i svátečním – v koupelně i v kostele. 

Bohunka Horská. Poprvé zveřejněno ve Zpravodaji Manželských setkání. 

 

O SV. VÁCLAVOVI, NEPOSLUŠNÉM JELÍNKOVI A ŽÁROVIČKÁCH 
JEŠTĚ JEDEN DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé, 
všechny vás moc zdravím a děkuji vám za mnoho dopisů, které jste mi napsali! My se má-

me dobře, všichni mají sice rýmu a kašlou, ale provoz je normální. Program je nabitý předvá-
nočními besídkami a oslavami, o kterých vám napíšu. Nejprve ale o tom, kterak jsem českého 
knížete svatého Václava brániti musela. 

Každý pátek chodíme do místní knihovny na tzv. „Bounce and Rhymes“, program pro 
nejmenší děti a jejich matky. Zpívají se písničky a říkají básničky, většina je ukazovacích, jak 
jsme tomu říkali v Sokole. Jsou jednoduché a hezké, společnost je dobrá, po básničkách dosta-

nou děti krabici s hračkami a matky kafe a sušenky, a 
to vše prosím zdarma. Není divu, že je doslova našla-
páno. Jenže minulý pátek bylo naše setkání tak trochu 
„christmasy“, jak tady říkají. Ale nezpívaly jsme kole-
dy, nýbrž anglo-americké vánoční písně, třeba že 
Santa Claus přichází do města, o sněhulákovi (v míst-
ních klimatických podmínkách je sněhulák nadpřiro-
zenou bytostí) atd. Vše se neslo v duchu sezónních 
svátků, jak se tady říká taky vánocům. Jenže potom 
došlo na koledu o svatém Václavovi. Určitě ji všichni 
znáte, pod názvem Good King Wenceslas bývala i  
v komunistických učebnicích angličtiny. Je to prastará 
píseň, ve které to jiskří sněhem a mrazem a projeví se 
soucit a lidskost. Nevím proč, ale paní knihovnice 
vyhodnotila slova koledy jako zastaralá a příliš nábo-
ženská. A protože my jsme přece tolerantní, multikul-
turní a nechceme se dotknout menšin, tak se rozhodla 
nahradit původní text úplně pitomým novým. Jeho 
obsahem je, jak dobrý král Václav jel na kole nakupo-

vat a dostal smyk a skončil celý v sádře. Po přezpívání písně se paní knihovnice ptala, jestli 
někomu nevadí, že se zpívá jiný text, protože vloni si po podobných produkcích někdo stěžo-
val. Je to přece legrace, říkala, a dožadovala se našeho souhlasu. To už mi nezbylo, než se nebo-
hého knížete zastat. Zkoušela jsem vysvětlit, proč si myslím, že je škoda nahrazovat původní 
hezký text verši jinými (slabomyslnými, ale to jsem neřekla), a také jsem připomněla, že svatý 
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Václav je český národní svatý. K anglické královně Anně, která byla původem z Čech a za její-
hož přispění koleda vznikla, jsem se už nedostala. Paní knihovnice s rozpačitým smíchem 
utnula můj vstup s tím, že – ano, menšiny se mohou cítit dotčeny, to je jako, haha, jak ti musli-
mové chtěli uvěznit anglickou učitelku, která pojmenovala medvídka Muhammad (nebo jak to 
bylo, asi ta aféra v českém tisku prošla také). Ach jo. Po skončení programu jsme ještě s paní 
knihovnicí zapředly na toto téma rozhovor, říkala, vy v té východní Evropě jste ještě tak zbož-
ní, plní tradic, to o svatém Jiří můžete zpívat cokoliv a nikdo z Angličanů ani nemrkne. Vysvět-
lila jsem jí, že zbožní jsou hlavně Poláci a že je mi svatého Jiřího líto. Tohle je jen jedna ukázka 
většího problému – lidi tady jakoby dobrovolně odhazujou tradice a kořeny, asi víte, co se sna-
žím neohrabaně popsat. K tomu, abychom byli tolerantní k jiným kulturám a tradicím, přece 
nemusíme pošlapávat svoje vlastní. 

Proběhly také vánoční hry – jedna u kluků ve škole, kde Myška ztvárnil vojáka. Všechny 
děti hrály a zpívaly jako o život, nervy byly napjaty k prasknutí, několik jedinců se trémou 
rozplakalo. Druhá hra byla v kostele. Tentokrát děti nacvičily vánoční hru z prostředí severoa-
merických indiánů. Hra byla inscenována minulou neděli při mši. Je o tom, jak tři sourozenci – 

Big One, Middle One a Little One jdou večer k dědečko-
vi do jeho vigvamu, nesou mu dárky a cestou si vyprá-
vějí, co se stalo před mnoha lety o vánocích. Děti samy 
vyráběly kulisy a části kostýmů. Modroočko dostalo 
roli jelínka, Myška byl Big Chief s pérovou čelenkou až 
na paty a Tom byl Big One, veliká role se spoustou tex-
tu. Roli nastudoval poctivě a dokázal vystoupit jako 
jediný bez papírku s nápovědou, takže sklidil velký 
úspěch a pochvalu od pana faráře. Myška si byl také 
vědom závažnosti své role a ačkoliv nemluvil, byl veli-
ce důstojný a bez potíží. Na rozdíl od zdivočelého jelín-

ka. Jelínků bylo celé stádo – pět malých holčiček, jedna velká v roli vedoucího jelínka a naše 
Modroočko. Zatímco ostatní jelínci trpělivě a klidně čekali na svoje výstupy, které pak správně 
a spořádaně předvedli, náš jelen se stavěl v zákulisí na hlavu, popichoval ostatní jeleny, na 
scéně pak běhal, kam se mu zamanulo. Ale pro svou roztomilost a pohlaví (That´s what boys 
do, říkali farníci) byl omluven. 

Jinak se připravujeme na vánoce stejně jako vy, dokonce jsem se vzchopila k pečení. Ale je 
to marné, co upeču, hned mizí jako očarované. Perníkovou chaloupku jsem nechala rozloženou 
a mám ji schovanou na tajném místě, jinak by mi ji Jeníčkové celou snědli! Naše přítelkyně a 
dobrodinec paní Shirley nám přinesla barevné žárovičky (už se jí nehodí), abychom si mohli 
vytvořit vánoční pohodu. Chtěla jsem je hned vyvěsit, třeba na okno, v naději, že zklidní divo-
kou atmosféru v domě. Ale Josef se postavil rázně proti s tím, že takové dekorace, když už teda 
musí být, až na Štědrý večer. Je to konzervativec, má rád stromek s opravdickými svíčkami, ale 
já se příliš obávám požáru. Děti nacvičují ve škole anglické koledy, už se těším, až mi je přezpí-
vají. Hlavně Myška zná slova, inu šestiletá hlava je otevřená. Máme výhodu, že naše děti chodí 
do katolické školy, kde je zpěv koled košer, prozatím. 

Loučím se s vámi, přeji vám všem krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce a 
pořád! Těším se na viděnou v lednu, kdy se chystáme do Prahy. 

Blanka 
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Manželský pár cestoval na víkend k jezeru, kde bylo možné lovit ryby. Manžel miloval 
rybaření za úsvitu a jeho žena zase velmi ráda četla. Jedno ráno se manžel po několika hodi-
nách rybaření vrátil a chtěl si na pár hodin oddechnout. 

I když se jeho žena v tomto okolí nevyznala, rozhodla 
se vyplout s loďkou na jezero. Kousek veslovala, zakotvi-
la a vzala si knihu na čtení. 

Za chvilku se na motorovém člunu objevil strážník 
parku, v kterém se jezero nacházelo. Oslovil ji: 

„Dobré ráno, milostivá paní. Co tu děláte?“ 
„Čtu,“ odpověděla a pomyslela si pro sebe: není to 

snad vidět? 
„Nacházíte se ale v zóně, kde je zakázáno lovit ryby.“ 
„Ale já přece ryby nelovím, to přece vidíte.“ 
„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj. Musím Vás odvést a dát Vám pokutu!“ 
„Když to uděláte, obviním Vás ze znásilnění!“ odpověděla rozzlobená žena. 
„Ale já jsem se Vás ani nedotknul!“ 
„Hmmm, ale máte s sebou kompletní výstroj!“ 

Poslala Marta Tomsová 

SEBEÚCTA  
Nemůžete se sebe zbavit, dokud sami sebe nemáte. Proto bylo evange-

lium zamýšleno předně pro dospělé. Dětem můžeme dávat svou lásku a 
něhu; můžeme se s nimi mazlit, objímat je, důvěřovat jim. Nemůžete jim 
naplno kázat evangelium, neboť vše v jejich duši nabádá k růstu, zkušenosti, vývoji, běhu, sebe-
prosazování a ambicím. Dětská psyché nemůže pochopit cestu kříže. 

Na evangelium jsou připraveni pouze dospělí. Nejsme-li na ně připraveni kolem třicítky, 
pak jsme nedospěli. Třicet let života by nás mělo naučit, že život je jak spojování, tak i oddělo-
vání, milování i opouštění, ano i ne. Obojí je posvátné a potřebné. Zdá se mi, že lidé, kteří mají 
velmi dobré vědomí sebe sama, kteří nepotřebují být stále potvrzováni nebo hlazeni, jsou lidé, 
kteří mají vytyčeny hranice sebeúcty. Jsou to vždy lidé, kteří tím či oním způsobem umějí dát 
svým životů hranice a dovedou si říci ne. Mají odpovídající smysl pro hranice a instinktivní 
vědomí svého vlastního centra. 

To je přesně způsob, jak formovat své ego: nikoli vyhovováním sobě samému, ale faktic-
kým stanovením hranic svým choutkám. To poskytne egu hranice i střed, které potřebuje. Ty jsi 
něco, neboť existuje něco, čemu umíš říct ne. To posvátné ne nám paradoxně dává smysl pro 
sebeúctu. Neustálé přitakávání našemu já je ve skutečnosti ponižováním před egem. 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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� Kde je svobody málo, tam ji hlídá policie. 
� Satira se těžko píše a ještě hůře podepisuje. 
� Kdo řekne A, řekne taky AU. 
� Kdo hledá, toho si najdou. 
� Ve vědění je síla, v nevědění přesila. 
� Neschopnost je nemoc, která bolí druhé. 
� Zeptali se mě, proč píšu. Odpověděl jsem: „Protože se s perem nedá střílet.“ 
� Dej mi klíč od svého srdce. Chci pryč! 
� Člověk se učí, dokud má mladou učitelku. 
� Každý začátek je těžký, zejména začátek konce. 

Aforismy Žarko Petana na nás vypadly z e-mailové schránky H. Chvalové 

RADY A TRIKY PRO VAŠI DOMÁCNOST 
Tak jak se Vám osvědčily naše rady v posledním zpravodaji? Vyzkoušely jste nějakou? 
Přináším další várku a těším se, že se ozvete, jaké zaručené recepty máte Vy! Moc rádi je rozšíříme dál. 

Marta Tomsová 

NEVIDITELNÉ ŠKVÍRY 
Vytržený napínáček, hřebíček nebo hmoždinka zanechají na bílé stěně nepěknou stopu. 

Lehce zmizet ji můžete nechat pomoci papírového kapesníčku. Prostě kousek utrhněte a  
sežmoulejte do tvaru škvíry a pak strčte dovnitř. Co odstává víc než nějaké 2 mm, odtrhněte. 
Zbytek opatrně uhlaďte kladívkem a lehce navlhčete. 

ČISTÝ VZDUCH 
Když se návštěva zvedne a zbude po ní jen namodralý oblak v obýváku, vysypte popelní-

ky, umyjte je, vytřete dosucha a pak do nich nasypte trochu mleté kávy. Nepříjemný pach ciga-
retového kouře zmizí lépe, než kdybyste celou noc větrali. 

STOPY FIXU 
Fígl je velmi prostý. Na skvrnu nastříkejte obyčejný lak na vlasy, nechte asi čtvrt hodiny 

působit a pak vyperte v běžném prostředku, který používáte. 

ŽEHLIČKA JAKO NOVÁ 
Na příškvarky na žehlicí ploše skvěle platí sprej na čištění trouby. Z toho, co máme po ruce, 

také pomáhá sůl nebo zubní pasta. Naneseme na žehličku a vytřeme. Vápenatých usazenin se 
zbavíme tak, že do nádržky nalijeme roztok připravený ze dvou dílů vody a jednoho dílu octa. 
Žehličku rozehřejeme na plný výkon a necháme proudit páru, dokud není nádržka prázdná. 

MRKVIČKA NA TRIČKU 
Pokud se své dítko uvědoměle snažíte živit zdravě, pak se to stane raz dva. Něco mrkvičky 

přistane na oblečení a skvrna je tu. Vezměte na ni dětský olejíček a flíček pořádně vytřete. Zmi-
zí bez většího úsilí. Mastnotu dočistěte benzinem a pak tričko vyperte. 

BRAMBORY OPEČENÉ A KŘUPAVÉ 
Brambory pokrájejte na plátky a hoďte na rozpálený tuk na pánev. Poprašte trochou mou-

ky, obraťte a znovu poprašte. Osolte, přidejte cibuli nebo další přísady podle chuti. 
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DŽUS VYLEPŠÍ OMÁČKU 
Šťáva z pečínky dostane báječný šmak jednoduchým trikem: na pánvi necháme zezlátnout 

trochu cukru a zalijeme ho kapkou jablečného džusu. Rozmícháme, aby se cukr pořádně roz-
pustil, a pak přidáme k vypečené šťávě. 

NA MARCIPÁN SE STRUHADLEM 
Pokud chcete touto pochoutkou vylepšit těsto, nespoléhejte na to, že marcipán je měkký a 

snadno ho zapracujete. Tak se vám bude lépe hníst a v těstě bude rovnoměrněji rozdělen. 

VYČISTĚTE TERMOSKU 
Zázračně snadno a bez drhnutí to jde pomocí syrových brambor. Prostě je oloupejte, pokrá-

jejte nadrobno a nasypte do termosky. Pak ji uzavřete a pár minut s ní pěkně třeste, skoro jako 
byste připravovali koktejl. Brambory vysypte, termosku vypláchněte a kochejte se leskem 
uvnitř. 

A JEŠTĚ JI NAVOŇTE 
Také vám vadí, jak časem přijímá nepříjemné 

zápachy, kterých se nejde zbavit? Vezměte použitý 
filtr na kávu – stopy kávy jsou žádoucí – navlhčete 
ho a vložte do umyté termosky. Uzavřete a nechte 
dva dny působit. Pak termosku vyčistěte, bude po 
zápachu. 

CITRON DO MIKROVLNKY 
Nakrájejte citron na plátky, vložte do vhodné 

misky, přilijte z poloviny vodu a vložte do mikro-
vlnky. Na 5 až 7 minut ji zapněte. Pak misku zase 
vyndejte a můžete čistit. Díky citrónové páře  
jde špína z trouby lehce setřít hadříkem nebo hou-
bičkou. 

ŠKRÁBANCE NA SKLE 
Ať už jsou to skleněné výplně dveří nebo deska stolu, na mělké rýhy a škrábance platí oby-

čejná pasta na zuby. Poškozené místo jí několik minut důkladně třete pomocí hadříku a rýha 
zmizí. 

ODLEPUJEME PLAKÁT 
Ať už ho máte na bílé zdi nebo třeba na tapetách, vždycky hrozí, že kousky lepenky zane-

chají stopy. Což nemusí být, pokud popadnete fén a horkým vzduchem lepenku změkčíte. Pak 
se dá lehce sejmout.  

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

Letní kurz Manželských setkání se uskuteční 16. – 24. srpna 2008  
v Třešti. Bližší informace budou k dispozici v příštím čísle Zpravodaje. 

H. Pištorová 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Tak nám začíná další rok a s ním i povinnost platit členské příspěvky. Dle rozhodnutí 
Valného shromáždění činí členské příspěvky 400,- Kč na rodinu a rok, variabilní symbol 
uvádějte začátek rodného čísla některého člena rodiny. Členské příspěvky je možné 
platit složenkou nebo na účet č. 193506832/0300. Nemůžete-li z finančních důvodů 

členské příspěvky zaplatit, můžete si požádat o jejich prominutí, na sekretariátu vám rádi pomůžeme. 
Vzhledem k tomu, že se v novém roce zvýší ceny potravin, přineseme informace a přihlášku na tábor 
Pavlátova louka v příštím čísle. 

Termíny příštích výborů: 7. ledna, 11. února, 10. března 2008.  

Petra Ryantová 

Předpokládám, že po Vánocích máte sladkého dost a dost 
a oceníte něco slaného. Vzhledem k tomu, že jsem dostala asi 
50 stran receptů na kuře, můžete se těšit! Ale nebojte, příště 
zkusíme zase něco na zub pro mlsouny. 

 

PIKANTNÍ ŘÍZKY V TĚSTÍČKU 
Potřebujeme: 4 kuřecí řízky, 2 vejce, 3 lžíce solamylu, 3 stroužky česneku, 1 lžičku pálivé papri-

ky, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžičku majoránky, 1 lžičku kari. 
A na těstíčko: 1 ks vejce, 2 lžíce hladké mouky, 2-3 lžíce mléka, sůl. 
Postup: V hluboké misce smícháme vejce, solamyl, koření a prolisovaný česnek. Řízky naklepe-

me, osolíme a ponoříme na noc do marinády. Druhý den připravíme těstíčko smícháním 
vejce, mléka a mouky. Těsto musí být „patlavé“. Řízky namočíme do těstíčka a ihned sma-
žíme. 
 

BĚLOHORSKÉ KRŮTÍ ZÁVITKY 
Potřebujeme: 4 krůtí stehenní řízky, 4 plátky slaniny, 2 nožičky párku, 1 pórek, 1 kyselou okur-

ku, 1 papriku, sůl, pepř, 2 lžíce Rama Classic. 
Postup: Řízky naklepeme, osolíme a opepříme. Na každý řízek položíme 1 plátek slaniny, 1/2 

nožičky párku, plátek pórku, 1/4 kyselé okurky, proužek papriky – zavineme a omotáme 
nití. Závitky dáme do Ramou vymazané zapékací mísy. Maso průběžně podléváme vodou, 
aby se vytvořil dostatek šťávy. Podáváme s bramborami nebo houskovým knedlíkem. 
 

ZAJÍMAVÉ KUŘE 
Potřebujeme: 1 kg kuřete, 2 lžíce plnotučné hořčice, 2 dcl oleje, 3 stroužky česneku, 1 lžíce Aro-

mat Knorr, 3 dcl vody, pepř, sůl, cibule. 
Postup: Nejprve ušleháme olej, vodu, drcený česnek, pepř, vegetu, hořčici. Na dno pekáče na 

kolečka nakrájíme větší cibuli, poklademe kousky naporcovaného a osoleného kuřete, zali-
jeme nálevem a necháme 24 – 48 hod. v chladnu. Pečeme 20 min. přikryté poklicí. Poté ji 
sundáme a dopékáme volně. 

Dobrou chuť přeje Marta Tomsová 

RECEPTY NA LEDEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2008 17 

KONGRES RODIN BUDAPEŠŤ  
V Budapešti se v říjnu konal kongres rodin ku příležitosti 20. výročí založení NOE (maďarská proro-

dinná organizace) a výroční zasedání ELFAC (evropská asociace zastřešující prorodinné organizace v EU), 
jako člen ELFAC byla přijata italská organizace. ELFAC má návaznost na Evropský parlament. Jednalo se 
zejména o dvou otázkách, které chce ELFAC prosadit v jednotlivých zemích EU, a to, aby byla nižší sazba 
daně na zboží týkající se dětí (pleny, hygienické potřeby pro děti, hračky, dětské oblečení apod.) a aby 
bylo prosazováno volební právo dětí prostřednictvím rodičů (aby rodiče měli volební hlas za své děti).  
V příštím roce se bude konat prorodinný kongres ELFAC v Římě, měli bychom se také zúčastnit, o termí-
nu se zatím jedná. Kongres bude pro celé rodiny, bude trvat týden, tři dny kongresový program a tři dny 
prohlídka Říma. Ubytování bude zdarma. Až budeme vědět bližší informace, bude možné se na kongres 
přihlásit, zatím je vše v jednání. 

Konference v rámci projektu Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti 
– pořádal ji Evangelikální teologický seminář. J. Ludvík měl na konferenci přednášku Společnost přátel-
ská rodině – aby rodina byla živá. Je jenom škoda, že projekt končí a nemá další návaznost. 

Veletrh pro rodinu – veletrhu jsme se zúčastnili v rámci YMCA (spolu s YMCA Praha a YMCA Setká-
ní). Veletrh zahajoval M. Hošek. V rámci zahájení bylo vyhodnocení výtvarné soutěže Moje rodina a pře-
dání cen dětem, které soutěž vyhrály. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník a že organizátoři měli 
málo finančních prostředků na propagaci, zúčastnilo se ho poměrně málo lidí. V rámci veletrhu se promí-
tal v prostorách Center pro rodinu také film z Manželských setkání. Přínos byl také v tom, že jsme se se-
známili s jinými organizacemi a jejich činností (Centra pro rodinu, Aperio, Dům rodin apod.). 

I podle informací J. Ludvíka zapsala Petra Ryantová 

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 již v lednu. Podrobnosti a termín sledujte 
na mailové adrese rodinec@seznam.cz (heslo – rodina).  

Na všechny se těší Kubínovi 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2008 

termín akce kontakt 

7.1.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

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

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 

16. - 24.8.2008 Letní kurs Manželských setkání – Třešť Pištorová � 606 745 048 

28. - 30.3.2008 Jarní obnova Manželských setkání – Seč (?) Pištorová � 606 745 048 

10.3.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

11.2.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 
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JARNÍ PRÁZDNINY S Y – OPEN 
Y – OPEN zve na týdenní jarní prázdniny do Krušných Hor (Pernink) v termínu 24. února – 2. března 

2008. Ubytování na nově rekonstruované faře s ústředním topením a možností vlastního vaření. Mohou 
se zúčastnit rodiny s dětmi i mládež, která bude ubytována separátně. Velký výběr sjezdovek, vhodné i 
pro malé děti. V případě zájmu kontaktujte J. Běťákovou – e-mail: betakp@volny.cz, tel.: 241 760 985. 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Jarní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 8. dubna – 27. května 2008 opět 

v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají informační a 
zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými 
páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem 
v Centru pro rodinu. 

CO NÁM NESTIHLI PŘI PŘÍPRAVĚ NA MANŽELSTVÍ ŘÍCI 
Programy pro „mladé manžele 3. tisíciletí“ jsou určeny bývalým účastníkům příprav na život v man-

želství, ale přijít mohou i další mladí manželé, kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu 23. února 
2008 od 9 do 13 hodin bude setkání na volné téma v Praze-Nových Butovicích v Komunitním centru  
sv. Prokopa, které povede Dr. Michael Chytrý, rodinný psychoterapeut. Vzhledem k omezené kapacitě 
setkání je nutné, aby se mladí manželé přihlašovali telefonicky na čísle 220 181 777 nebo mailem. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
se koná vždy v sobotu 9. února, 23. února a 15. března 2008 od 9 do 17 hodin v Komunitním centru 

sv. Prokopa v Praze-Nových Butovicích. Kurz je určen především rodičům předškolních dětí, kterým nabí-
zí 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 obsahuje přednášky, diskuze, případové 
studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Doporučený účastnický poplatek je 800 Kč na osobu.  
V loňském roce prošla tímto programem stovka rodičů z naší diecéze. Program pořádá občanské sdruže-
ní Rodinné centrum Praha. Přihlášky a bližší informace je možné si vyžádat na telefonním čísle 
220 181 777 nebo na mailu info@rodinnecentrum.cz. Pozor – kapacita kurzu je omezena! 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 
Pravidelné sekání osamělých maminek se uskuteční 12. ledna v sobotu od 14 do 17 hodin v Komu-

nitním centru sv. Prokopa v Praze-Nových Butovicích. Na setkání bude vedle společné modlitby a sdílení 
probíhat přednáška MUDr. Ludmily Bartůškové na téma „Stres v životě dítěte“. Další termíny setkání jsou 
9. února a 1. března. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

PŘEDBĚŽNĚ OZNAMUJEME TERMÍNY VÝZNAMNÝCH AKCÍ V ROCE 2008: 
7. – 11. května: Exercicie pro rozvedené (i znovu sezdané) na Svaté Hoře (Mons. Aleš Opatrný) 
17. května: Sobota pro manželky s dr. Kateřinou Lachmanovou v Komunitním centru sv. Prokopa 

v Praze-Nových Butovicích 
31. května: Pouť rodin pražské arcidiecéze na Tetín 
17. – 23. srpna: Exercicie pro manželské páry ve Štěkni (P. Petr Hruška a manželé Fenclovi) 
17. – 21. srpna: Exercicie pro mladé manžele na Svaté Hoře (P. MUDr. Zdeněk Králík a P. Ing. Ladislav 

Štefek) 
Bližší informace k těmto programům naleznete na webových stránkách Centra pro rodinu.  

NABÍDKA I PRO VÁS…  

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 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2008 19 

JINÝ POSTOJ K UMÍRÁNÍ 
… Je jisté, že o našem vlastním chování při umírání si přes to všechno nemůžeme dělat iluze. Kdo si 

dnes hraje na statečného, může, až bude umírat, strachem oněmět. Kdo stojí, nechť hledí nepadnout – a 
nejvíc ze všech teologové. Každý musí zemřít svou vlastní, zcela osobní smrtí, se svými břemeny, úzkost-
mi a nadějemi. Je opravdu hanba pro lidstvo na konci 20. století, že každoročně umírají miliony lidí hla-
dem, ve válkách, kvůli sociální nerovnosti a násilím všeho druhu, často strašlivě pomalu, často strašlivě 
náhle. 

V naší blahobytné společnosti se ale spojuje umírání ještě s docela jinou problematikou: Je to umělé 
prodlužování života, které mnoho současníků začíná pociťovat nikoli jako požehnání, ale jako břímě. 
Vzhledem k této dříve nepředstavitelné možnosti udržovat člověka při životě, i když často nejde o víc 
než o pouhé vegetování, si v rostoucí míře uvědomujeme zcela novou dimenzi lidské odpovědnosti: že 
naše odpovědnost za život zahrnuje také odpo-
vědnost za naše umírání! Lidský život je jistě 
boží dar, avšak podle boží vůle je také úkolem 
člověka. Lidský život je jistě božím „stvořením“, 
ale podle Stvořitelova pověření je rovněž lid-
skou odpovědností. Člověk musí jistě vydržet 
až do „vyměřeného konce“, ale který konec je 
vyměřený? A jistě je „předčasné odmítnutí“ 
života lidským zavržením božského daru, avšak 
co znamená vzhledem k fyzicky či psychicky 
zničenému životu „předčasné“? 

Otázka pomoci umírajícím se neklade pro-
to, že by život těžce postiženého kojence, nevy-
léčitelně nemocného člověka nebo toho, kdo 
upadl definitivně do bezvědomí, byl „života 
nedůstojným“ nebo dokonce „nelidským“, ale 
právě naopak: Protože je člověk člověkem  
a zůstává jím vždy, má právo na lidsky důstojný 
život a rovněž právo na lidsky důstojné umí-
rání! Toto právo je mu podle okolností upíráno 
nekonečným zapojením na přístroje nebo  
závislostí na medikamentech, existuje-li mož-
nost byť jen vegetování, pouhé vegetativní 
existence. 

Čím více dokážeme řídit životní procesy, 
tím víc odpovědnosti spočívá v lidských rukou, 
a to přináší důsledky zejména pro společensky 
patrnou změnu hodnotového a normativního 
vědomí ohledně začátku a konce lidského živo-
ta. Dříve interpretovali morální teologové aktivní, „umělou“ regulaci početí jako vzpouru proti suverenitě 
Boha nad životem a zavrhovali ji, až museli uznat, že také počátek lidského života vložil Bůh do rukou 
lidské odpovědnosti (ne lidské svévole!). Dnes si na základě fantastického rozvoje medicíny uvědomuje-
me stále víc, že i konec lidského života byl vložen do lidské odpovědnosti (nikoli svévole!) týmž Bohem, 
který nechce, abychom na něj přesouvali odpovědnost za něco, co můžeme a také máme nést sami. 

Proto se musí diskuse o pomoci umírajícím přesunout alespoň mezi věřícími lidmi na novou úroveň. 
Právě ten, kdo je přesvědčen o tom, že člověk neumírá do nicoty, ale do první a poslední skutečnosti, 
právě ten, kdo je přesvědčen, že umírání není absurdní odchod a zánik, nýbrž vchod a návrat domů, ten 
převezme svou osobní odpovědnost – ať již jako pacient nebo jako lékař – s menší úzkostí a nervozitou. 
Stát (nacistická eutanazie je varováním jednou provždy) zde ovšem nemá co pohledávat; neexistuje 
taková světská moc, jež by měla právo rozhodovat o tom, zda je lidský život „hodný života“ nebo 

ČETLI 
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„nehodný života“. V této otázce nejde o nic jiného, než o respektování kvalifikovaného rozhodnutí 
svědomí dotyčného nevyléčitelně nemocného člověka (či, jestliže je neschopen rozhodovat se, jeho 
rodinných příslušníků, případně lékařů). A to znamená: 

♦ Lékař má udělat všechno, aby člověka uzdravil, ne však všechno, aby s pomocí umělých technic-
kých prostředků odsouval smrt za často nevýslovného utrpení o hodiny, dny, dokonce roky. 

♦ Terapie má smysl jen potud, dokud nevede k pouhému vegetování, ale k rehabilitaci, tedy 
k restituci životně důležitých tělesných funkcí, a tak k obnově celé lidské osoby. 

♦ Nemocný člověk má sám právo odmítnout péči, která prodlužuje život. 
♦ Úloha vůči umírajícím lidem by se však neměla vyčerpávat pouze v lékařských opatřeních, nýbrž 

by měla spočívat – závisle na situaci – současně v lidském přístupu ze strany lékařů, zdravotních 
sester, psychologů, rodinných příslušníků a přátel. 

Tím se dostáváme k ústřednímu bodu: Neměla by dnes opět vzniknout – byť jinak než v dřívějších 
dobách – jakási „ars moriendi“, „kultura umírání“, „umění umírání“? Nemělo by být na základě víry 
v Boha, z víry v Boha věčného života, našeho, mého věčného života, možné usilovat o zcela jiné, vskutku 
lidsky důstojné, tedy křesťana důstojné umírání? Slovo „křesťanské“ zde není myšleno jako dodatek, 
jako vyšší droga, nadstavba, mystifikace. Myslí se jím naopak prohloubení, hlubší vyměření lidskosti, 
která je s to unést i propastné hlubiny negace, temnoty, smrti. 

Ne, jestliže umírá křesťan, nemusí stoicky potlačovat emoce, zapírat vášně, předstírat emocionální 
chlad a lhostejnost. Ježíš z Nazareta nezemřel jako stoik, v cituprázdné vytříbenosti, co možná bezbolest-
ně, ale naopak uprostřed nesmírných muk s křikem Bohem opuštěného člověka. Pamětliv této smrti 
nemusí ani křesťan popírat strach, bázeň, avšak může – v zádech se smrtelným strachem Ježíše, v uších 
s jeho doznívajícím křikem – si být jist, že také tento strach a tuto bázeň objímá Bůh, jenž je láskou, a že 
bude proměněn ve svobodu dítek božích. Postoj křesťana ke smrti bude pak postojem ke změněné 
smrti, jíž byl „ulomen osten“, která pozbyla moci. 

A vskutku, od chvíle, kdy vzkříšení Ježíše Krista ulomilo smrti osten, neutichlo poselství o věčném 
životě v Bohu, jenž prokázal v Ježíši Kristu svou věrnost. Od té doby se mohou věřící lidé s důvěrou spo-
lehnout na to, že neexistuje jediná propast lidského bytí, jediná vina, bída, smrtelný strach a opuštěnost, 
které by neobjímal Bůh, který člověka předchází vždy, i ve smrti. Od té doby můžeme s důvěrou vycházet 
z toho, že nezemřeme do tmy, do prázdnoty a do nicoty, nýbrž do nového bytí, do plnosti, pléromatu,  
do světla úplně nového dne. A že přitom nemusíme vykonat něco nového, pouze se necháme povolat, 
vést a nést. 

Z této teologické perspektivy dostává smrt pro věřícího, doufajícího člověka jiný význam. Smrt již 
není pouze brutální zničující mocí, zrušením a ukončením lidských možností. Přestává být lidským nepří-
telem, jenž nad člověkem nakonec triumfuje. Nikoli, naším vykupitelem není smrt, naším vykupitelem je 
Bůh – vykupitelem i ze smrti. 

Nemá to snad důsledky pro zcela jiný vztah k umírání? Přesněji řečeno: neukazuje to, že by mohlo 
dokonce být možné jiné umírání, alespoň tehdy, je-li nám darován čas k umírání a smrt nás nezasáhne 
neočekávaně? Nemohlo by být možné – jistě s podporou celého lékařského umění a všech možných 
léků, a také doufejme s podporou a pomocí dobrých lidí – zemřít ne sice bez bolesti a strasti, ale přesto 
bez smrtelného strachu? Tím, že se spolehneme při celém tomto pomalém rozchodu s lidskými svazky a 
s věcmi plně na jednu vazbu, na „znovu-navázání“, re-ligio: přes veškeré loučení – může být, že vědomé, 
posílené svátostmi umírajících – v naději na nový začátek, s vědomím, že umírání bylo rovněž vždy sou-
částí křesťanského života. Mám zkušenost, že takové jiné umírání je možné: myslím umírání v klidném 
usebrání a s nadějeplnou jistotou, ba dokonce – poté, co bylo dáno do pořádku všechno, co ještě zbýva-
lo zařídit – v pokoji a s vděkem za život v tomto čase, bohatý přes všechno špatné. Za život, který  
se nyní v trojím hegelovském smyslu ruší a povyšuje do věčnosti. Ruší v negativním smyslu: je ničen 
smrtí. Ale současně povyšuje v pozitivním smyslu: je uchován tím, že smrt podléhá smrti. A tak je nako-
nec povýšen v transcendentním smyslu: vyvýšen nad život a smrt do nekonečnosti věčného života 
v jeho božské, nikoli časoprostorové dimenzi. „Vita mutantur non tollitur. Život se mění, nezaniká“  
(z preface při zádušní mši). Zemřít v pokoji a vděčnosti – to bych považoval za lidsky důstojné, křesťansky 
důstojné umírání… 

Z knihy Hanse Künga Krédo – Apoštolské vyznání víry dnes?, která vyšla v prosinci 2007 
v nakladatelství Vyšehrad, vybral a pro Zpravodaj zaslal František Jakubec. 
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Z DISKUSNÍHO KLUBU 
PROČ? 

Přemýšlel jsem, proč je tak snadné podlehnout hří-
chu. Co je to v nás, co nás k tomu vede? 

Hřích je prázdnota, touha po naplnění. Není to nepří-
tomnost Boha – ten je tady pořád. 

Když Lucifer odmítl Boha, nezbavil se Boží stopy 
v sobě. Má ji v sobě navěky a nepředstavitelně trpí. Je to 
nekonečná prázdnota a uprostřed je žhavý bod – tam, 
kde byl Bůh. Oko na Hoře – Mordor. Toto podobenství je 
základem příběhu Pána prstenů. Jeden Prsten je hřích, 
který musí být zničen – jediný oheň, který zlo spálí, je 
v Hoře Osudu. Jen Bůh má moc odpustit a ukončit zlo. 

A Lucifer se snaží zapomenout, že byl Světlonošem – 
a chce tuto prázdnotu zaplnit. Čímkoli. Jako Boha naplňu-
je láska a jeho spojení s námi je v lásce, Lucifer nachází 
naplnění ve zlu a prázdný prostor kolem Božího plamene 
naplňuje zlem a bere si ho od nás. Jsou snad války také 
důsledkem tohoto hladu, erupcí zla, kdy na chvíli je Luci-
fer naplněn – na čas? Protože zlo pak řídne, oheň prozáří 
temnotu a peklo pocítí nové zoufalství… 

A my jednáme stejně – poškozeni dědičným hříchem 
v sobě neseme část této prázdnoty. To je ta část naši 
bytosti, která tak snadno podléhá zlu. Svatí dokázali toto zranění naplnit láskou – a to je vlastně smysl a 
cíl Kristova učení. 

My zaplňujeme čímkoli. Alkohol. Sex. Drogy. Televize. Peníze. Věci. Cokoli na chvíli poslouží. Je to 
dynamika hříchu – touha naplnit se, i když logika varuje, že je to špatné. Ten hlad je příliš silný – a vzápětí 
přichází vystřízlivění a zhnusení. Ďábel nás to učí dělat šikovně, po troškách. To stačí „udržet hladinku“. 
Od všeho trochu, jen aby člověk v sobě cosi přehlušil… 

Pořád tam něco chybí. Hřích je jen berlička, která je vždycky po ruce. Blackdonalds. Pekelný fastfood. 
Ber – máš to tady a teď, hned a bez námahy… 

Snad je tohle největší Boží tajemství. Naučit se přijímat víc ze světla než ze tmy. Zbavit se toho hladu. 
Jít těžší cestou. 

Neumím to. Beru všechno kolem. Ale díky Bohu – v Bohu je tady naděje. 
Poznávání Boha bolí – snad právě proto nás tak rychle nenaplňuje a neodměňuje, učí nás trpělivosti. 

Úzká cesta do nebe – a vedle plný stůl světa, který nabízí všechno. Proto je ta cesta k Bohu tak strašně 
těžká. Je to popření sama sebe, své podstaty, základních instinktů 
těla a smyslů, které touží být naplněny, nasyceny a hledají snazší 
cestu. Prázdnota děsí. V přírodě vakuum není – to dokáže vytvořit 
jen člověk pomocí strojů. Dokážeme postavit počítače a létat do 
vesmíru, mluví se o nanorobotech a termojaderné fúzi… Jen to mís-
to v sobě je tak nedosažitelné. 
A tak hřešíme a trpíme tím. 
Tolkien toto podobenství úžasně rozvíjí a přivádí k dokonalosti. Hora 
Osudu uprostřed Mordoru s očistným ohněm – Bůh uprostřed světa 
plného hříchu. Je třeba dojít až tam a Prsten, pevný kruh zla, který 
nelze nijak zničit, spálit ve věčném Božím ohni. 
Tady je na místě i častá otázka – proč hobit Frodo prostě nenasedl na 
orla, nevzal Jeden prsten a nenechal se pohodlně odnést 
k Orodruině a nevhodil ho do ní. Místo toho se složitě a těžce probí-
jel a plahočil k Mordoru a Hoře pěšky. 
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Proč nás Bůh nevezme rovnou do nebe, nechá nás žít a bojovat se hříchem tady na zemi? Vítězství 
není snadné, nedá se k němu doletět ale dojít a dobojovat. 

Pro Boha má cenu naše úsilí – ale nechává nám svobodnou vůli. 
Pokud nechceme, nemusíme. Boha je možné odmítnout – je to možné a není to tak těžké… Kdo je 

však na cestě, má vždycky za zády toho, koho si vybral. 
Proto šel Frodo pěšky a proto jsou věci tak, jak jsou. 
A proto je Bůh. 
 

(Nikdo nejsme dokonalí. Výše uvedené zamyšlení mi někdo poslal na podzim r. 2006 – tehdy se mi 
nevešlo do čísla a pak jsem na něj zapomněl – a taky jsem si zapomněl zapsat, kdo mi to poslal. Autorovi 
se omlouvám, ostatní přispěvatele, zejména příležitostné, prosím, aby se pokud možno podepsali přímo 
do textu příspěvku. Sazeč.) 

NAPSALI…  
DVA V JEDNOM  

Heslo naší doby – hlavně rychle! Taky efektivně se tomu říká. Manažeři zase znají pojem synergie – 
součinnost, spolupůsobení; počítačový svět zase multitasking – zvládání více úkolů najednou. Různé 
výrobky dva nebo i tři v jednom nám přinášejí výhled na úsporu času i peněz a vyložení menšího úsilí za 
předpokladu stejného, ne-li lepšího účinku. 

Vzpomínám si na první polistopadové reklamy. Ó Lanza mia je dnes již klasikou, kterou zná téměř 
každý. Možná si někdo vzpomene i na Vidal Sasoon Wash and Go 2 v 1. Trochu ošuntěle vypadající mo-
delka se vynoří z obrazovky, následovaná poněkud protřele, leč kompetentně vypadajícím kadeřníkem. 
Ten použije jedinou lahvičku, raz dva tři, a do našich vykulených očí se vpíjí pohled oslnivé krásky, jejíž 
vlasy na nás blýskají tak, že podvědomě očekáváme zvuk hromu. 

Och, jaký vynález. Šampon s kondicionérem v jedné lahvičce! To vyzkouším! Do koupelny se vplíží 
unaveně a omšele vypadající mátoha, z koupelny vytančí rozzářená bytost s vlasy jako z pohádky. Nebo 
spíš z reklamy. Pořídila jsem si zázrač-
nou lahvičku, za peníz jistě ne nepatrný, 
ale s pocitem, že šetřím. Doma jsem 
nedočkavě vklouzla do koupelny, na-
močila vlasy, nanesla příjemně voňavou 
tekutinu a mydlila. Mydlila a mydlila, ale 
pěna nikde. Opláchla jsem vlasy a zkusi-
la to znovu – u prvního mytí je tento jev 
obvyklý, nejdříve je třeba odstranit 
špínu a maz, pak teprve dojde 
k pořádnému umytí. Tak napodruhé. 
Mnu si poctivě vlasy, a pořád nic. Při-
dám trochu šamponu, aha, už je to 
lepší, ale přece jenom žádná velká slá-
va. Nevadí, třeba je vtip právě v tom. 
Spláchnu si hlavu, vysuším a upravím 
obvyklým způsobem – no, neblýskám 
se tolik jako slečna z obrazovky, ale 
docela dobrý. Za dva dny však vlasy 
vypadaly, jak bych je nemyla čtrnáct dní 
– lehaly si v unavených pramenech a 
vůbec se jim nechtělo spolupracovat 
s hřebenem či kulmou. Použila jsem 
netelevizní postup – nejdříve šampon, 
potom kondicionér – a příjemně se překvapila výsledkem. Vidal pak pro svoji hezkou lahvičku zdobil 
poličku v koupelně, jeho obsah jsem ale už víckrát nepoužila. 
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Z REDAKČNÍHO KOŠE 

Později jsem se dočetla, že používání šamponu dva v jednom kadeřníci nedoporučují. Prý je to jako 
když bychom si chtěli umýt nohy a předtím si oblékli punčochy. Prostě pokud jsou obě složky – šampon i 
kondicionér – v přípravku najednou, navzájem své působení vylučují. Kondicionér vlasy zavře do ochran-
ného obalu, ty se umyjí – nedokonale, ale přesto tak, aby působení kondicionéru narušily. Výsledkem je 
to, co jsem popsala ze své zkušenosti. 

Jak rádi bychom často měli dva v jednom v našich životech! Jak rádi bychom si ušetřili práci, a zvládli 
něco rychleji, za kratší dobu, s menšími náklady, ať časovými, nebo finančními. Někdy to jde, určitě. Ale 
někdy to dopadne zrovna tak jako u šamponu dva v jednom. Třeba v mezilidských vztazích – tam je 
dobré odlišovat, co je šampon (orientace na řešení problémů, všedních záležitostí) a co kondicionér (být 
spolu „jen tak“, budování vztahu, sváteční setkání). Je potřeba obojího. A není dobré to zkoušet dva 
v jednom – vydat se třeba s partnerem na romantickou májovou procházku a celou dobu jenom řešit, jak 
zaplatit tu děravou střechu, a hádat se, jestli si půjčíme od Franty nebo Honzy. Nebo jít s potomkem na 
pohár a celu dobu mu místo naslouchání sdělovat, jak je důležité aby si uklízel skříň (myl nohy, učil se 
zeměpis). No, však si dosadíte svoje neznámé do této rovnice. A já mezitím skončím – jdu si umýt hlavu. 
Lahvičky – mám dvě. 

P.S.: Určeno klukům a mužům: 
Kondicionér je to, co se používá po umytí, aby se vlasy ještě ošetřily. Vetře se to do vlasů a většinou 

opláchne. Vlasy se snadněji rozčesávají a upravují. 
To jenom abychom si rozuměli. 

Bohunka Horská. Převzato ze Zpravodaje Manželských setkání. 

JAK SE (TAKY) DĚLÁ ZPRAVODAJ PŘED VÁNOCI 

ANEB STRUČNÝ PŘEHLED REDAKČNÍ KORESPONDENCE 
 

 

Od: Marta Tomsová 
Odesláno: čtvrtek, 20. 12. 2007 ve 22.57 hod. 
Komu: VKor 
Předmět: Re: vánoční přání je v příloze 
Děkujeme za přání! Opětujeme a přejeme požehnané svátky. 
Jinak prosím o zprávu, kdy je uzávěrka zpravodaje? Zítra? 
Marta 
 

Od: VKor 
Odesláno: čtvrtek, 20. 12. 2007 ve 23.16 hod. 
Komu: Marta Tomsová 
Předmět: Re: Re: vánoční přání je v příloze 
No, zítra. Ale nejsem si jist, že to do vánoc dám dohromady…  
Takže zítra, ale vánočka má přednost. :-) V. 

 

Od: Marta Tomsová 
Odesláno: pondělí, 24. 12. 2007 v 1.09 hod. 
Komu: VKor 
Předmět: Zpravodaj… 
00.10 Vzhledem k tomu, že jsi mi psal, že vánočka má přednost a já ji dala právě před chvílí do trouby, 
honem sedám k počítači a posílám, co jsem dala dohromady. 
00.32 Tak – zatím tři přílohy. Ještě připojím jeden recept s kuřetem, ale jdu napřed zkontrolovat vánočku. 
00.54 Dobrý, ještě mám chvilku. 
01.07 Připojuji Rybaření, protože vánočka je upečena. :o) 
Marta 
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Od: VKor 
Odesláno: pondělí 24. 12. 2007 11.40 
Komu: Marta Tomsová 
Předmět: Re: Zpravodaj… 
Ahoj, Marto. 
My jsme vánočku koupili, tak nevím, zda teď už smím začít dělat Zpravodaj nebo zda mám zdobit stro-
meček. :-) Ale asi nechám zdobení na klukách a půjdu rovnat cukroví na mísu. Ale Zpravodaj udělám – 
časem…  Pozdravuj všechny, zvláště pak Arnošta, a prožijte hezké a pokojné vánoce. 
V. 

 

Pointa: Jak jsem slyšel, Marta sice Arnošta skutečně pozdravovala, ale do vánočky jaksi v tom spěchu 
zapomněla přidat rozinky… Ještě že Arnošt je velkorysý a tolerantní a nezakázal jí další spolupráci na 
Zpravodaji. 

 

No a teď je úterý 1. ledna 2008, 22.39 hod. Obávám se, že Zpravodaj ještě stále neodešel do tiskárny…  

Sazeč  

Milí přátelé, 
moc ráda bych Vás upozornila na jednu knížku, kterou jsem objevila na předvánočním 

trhu. Jistě mnozí z Vás znají bestseller: „Pět jazyků lásky“ – tentokrát ale vyšlo „Pět jazyků 
omluvy“. Pro lepší představu, co Vás v této novince čeká, jsem se rozhodla kousek Vám na 
stránkách Zpravodaje přiblížit. Takže se pohodlně usaďte a … . 

 

Gary Chapman a Jennifer Thomasová: Pět jazyků omluvy (Vydalo nakladatelství Návrat 
domů – 2007) 

… Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali. Protože však dokonalý 
není, bez omluv se neobejdeme. … Spravedlnost přináší poškozené straně určitý pocit zadosti-

učinění. Sama o sobě však nevede 
k nápravě vztahů. … Pokud se stane křivda 
a vztah je narušen, cosi v nás volá po smí-
ření. Touha po smíření je někdy mocnější, 
než touha po spravedlnosti. Čím je vztah 
důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. 
… V průběhu let jsem mnohokrát pozoro-
val rozvodová řízení, v nichž se soudce 
snažil rozhodnout, co je spravedlivé. Ne-
jednou jsem měl pocit, že upřímná omluva 
mohla smutný průběh celého řízení změnit. 
… Je lhostejné, zda jde o manželství, rodi-
čovství, známost či pracovní vztahy. Pokud 
omluva chybí, roste v nás hněv. … Skuteč-
né odpuštění odstraňuje bariéru, kterou 
prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po 
čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah 
před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se 

DOPORUČUJEME 
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Tak prý jsme národ, pro který jsou osmičkové letopočty fatální. A hned se připojuje výčet: 1848 
– nevím, co se tam stalo tak špatného, kromě toho, že nastoupil nový císař, který vstával v půl čtvr-
té ráno, což nám pak ještě stopadesát let zůstalo – sice jsme nevstávali povinně v půl čtvrté, ale 

do něj vrátit láska. Pokud šlo o 
pouhou povrchní známost, 
může se díky dynamickému 
procesu odpuštění prohloubit. 
… Omluvou přejímáme zod-
povědnost za své jednání a 
snažíme se dát zadostiučinění 
tomu, komu jsme ublížili. Sku-
tečná omluva umožňuje od-
puštění i smíření. … Dobré 
vztahy se vždy vyznačují 
ochotou omluvit se, odpustit a 
smířit se. Mnohé vztahy jsou 
chladné a odtažité, neboť chyběla ochota omluvit se. … Upřímná omluva rovněž přináší úlevu 
lidskému svědomí. Představte si svědomí jako 15litrovou nádrž, kterou nesete na zádech. Kdy-
koliv druhému ublížíte, jako kdyby do ní někdo nalil tři litry. Tři nebo čtyři křivdy – a vaše 
nádrž je pomalu plná. Pěkně vám na zádech ztěžkla … 

A co s tím? To se dál můžete dozvědět na stránkách knihy. 
Další kapitoly nesou názvy jako třeba: Nebyla to moje chyba! Neříkejte „Ale…“ Doufám, že 

mi to odpustíš! Poproste, ale nevyžadujte! Omluvím se, ale nezměním se! Co když se omlou-
vám až příliš? První až pátý jazyk omluvy, atd. 

Tak mne napadá, kolik lidí si stanoví na začátku roku různá předsevzetí ohledně redukce 
váhy – myslím vlastně spíš hmotnosti, kouření, životosprávy – ale co takhle si naplánovat, že si 
třeba přečtu knížku, která by mi mohla pomoci zdolat nějaký nevyřešený problém ve vztahu? 

Jestli jste právě usoudili, že na čtení nemáte čas, zamyslete se, prosím! Jezdíte do práce a 
můžete si po cestě číst? Čekáte na děti v hudebce? Sedíte v čekárně u doktora? Máte 20 minut, 
než přijdou děti ze školy? Nedávají večer nic v televizi, co by stálo za koukání? Potřebujete si 
natáhnout unavené nohy a chvilku si posedět? Popadněte knížku a čtěte a čtěte a pak to po 
kouskách uveďte do života. Třeba aspoň u jednoho jediného souseda, kolegy, bratra, manželky 
či třeba i dospělého syna. Ač mám o Vás pěkné mínění, možná by se dalo leckde něco vylepšit! 
Mne osobně nejvíc zaujala kapitola na konci knížky, kde si každý může malým orientačním 
testem vyzkoušet, jaký je jeho primární jazyk omluvy. Na co vaše zraněná duše nejvíc slyší. 
Jestli jsem raději, když se někdo omluví jednou větou, nebo mne poplácá po ramenou a řekne, 
že vlastně o nic nešlo, nebo mne obejme a přidá polibek a nemusí ani nic říkat, nebo se mi 
omluví a utrhne k tomu pampelišku, nebo začne vysvětlovat, jak to zvrtal… Překvapilo mne, co 
všechno lidé nevymyslí. 

Tak co? Nalákala jsem Vás aspoň trošku? 
Marta Tomsová  

NA OKRAJ 
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dělalo se od šesti – ach jo! Mimochodem, víte, že mnišky v cisterciáckém klášteře v Ostritz (Horní 
Lužice) vstávají po celý život v půl čtvrté? A to se některé dožily i devadesátky (ale ony zase chodí 
spát v půl osmé večer, snad proto, že nemají televizi). 

1918 – tak nevím, zda vznik ČSR (nebo zánik Rakouska) bylo štěstí nebo neštěstí. Ale rozhodně 
to není jednoznačný důvod k obavám. 

1938 – to byl ovšem malér. Ale 1939 taky – a bojí se někdo devítkových letopočtů? 
1948 – z mého pohledu opravdu malér, ale ten se zadělal v r. 1943 podpisem jakési obskurní 

smlouvy v Moskvě, znovu v r. 1945 vytvořením Národní fronty a (nejen) znárodňovacími dekrety 
a definitivně r. 1947 volbami. Že nevíte, kdo je vyhrál – a kdo byl premiérem, jehož někteří ministři 
pak chtěli v r. 1948 podat demisi? Ale vždyť jsme se o tom všichni učili… 

1968 – naděje až iracionální, zklamání (a proč tak nečekané?!) – ale normalizace začala až  
r. 1969 – opět devítka… 

1988 – se nestalo vůbec nic převratného (akorát se významně zmírnily normy pro povolení 
vycestování na západ – bylo to neštěstí nebo štěstí?). 

A zapomněl jsem ještě na 1348 – založení Karlovy university. To je jistě důvod spíše k radosti. 
1618 – bitva na Bílé hoře. Podle Palackého (nebo Jiráska?) to byl začátek doby temna. Podle 

jiných historiků to bylo vyhnání zimního krále, který neuměl ani slovo česky, a jeho dvora, který se 
rovněž češtiny štítil, z Prahy, v níž nestačil úplně zničit všechny sakrální památky (byť u katedrály 
byl hodně úspěšný). A oproti tomu 1648 – vestfálský mír. Mír – není to krásné slovo? Jakpak ho asi 
vnímali ti, kdo znali za celých třicet let svého života pouze válku? 

Všechna tato data mají na sebe navázány události, které můžeme hodnotit různě. Některá hod-
nocení jsou obecně známá a přijímaná, některá jsou více či méně kontroverzní (to máte jako se dveř-
mi od záchodu: minuta je dlouhá podle toho, na které straně dveří jste). Ale to podstatné je, že exis-
tuje nesčetněkrát více osmičkových letopočtů, v nichž se nic tak zásadního nestalo… 

… I když: co je zásadní? Dotkl se mého života na jaře 1968 více Alexander Dubček nebo fakt, že 
mi zemřel otec? Byl pro mne rok 1978 nezajímavý – nebo naopak, podstatný, vždyť jsem v něm šel 
na rok na vojnu… 

A platí to jen o osmičkových letopočtech? Upřímně: v dějepisu se dočteme, kdy byla založena 
Karlova universita – ale pro nějakého Jana Nováka či Františka Novotného bylo mnohem důležitěj-
ší, že v nějakém úplně jiném roce na téže univerzitě obhájil doktorát, třeba z práv či filosofie. Konec 
druhé světové války nemusel být nikterak důležitý pro mladého Papuánce, který v tom roce skolil 
svého prvního levharta (žijí vůbec na Nové Guinei levharti?). A o roku 
narození Ježíše Krista se vedou (a už navždy marně povedou)  
velmi zasvěcené a velmi marné diskuse (o roku ukřižování pak už jen 
spekulace). 

Nebojme se osmičky na konci letopočtu. Ani si od ní nic neslibujme. 
Nemá nad námi žádnou moc (snad jen nad některými honbou za senza-
cemi otupělými novinářskými mozky). Nad našimi životy má moc Ježíš 
Kristus (protože mu byla dána), leda bychom mu ji chtěli upřít. A nad 
tím máme zase moc my sami. 

VKor  


