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Když jsem byl ještě malý kluk, měl pro nás advent takový zvláštní nádech. Ne, nemohu říci, že 
bychom nějak zvlášť prožívali roráty, snad jsme na to byli ještě malí, a také se u nás Staročeské 
roráty nezpívaly… Ani si nevzpomínám, že bychom měli doma adventní věnec. 

Ale peklo se cukroví, také oplatky (kdo z vás ví, jak chutnají pravé domácí vánoční oplatky?) – a 
taky byl ovšem obávaný velký úklid… a těšili jsme se na stromeček na dárky, na koledy… A věděli 
jsme, že to nebude Děda Mráz, ale Ježíšek. 

Jo, Děda Mráz byl ovšem přesto favorit – byly ho plné výlohy, také vánočních ozdob, řetězů, 
zvonečků, ba i větví… To byla nádhera. Chodili jsme do hudebky a zpět s vyvalenýma očima a bo-
dovali jsme výlohy: tahle je úžasná, tahle za moc nestojí… ovšem že ne podle obsahu, ale podle 
výzdoby. A všude voněly pečené kaštany… 

Čas oponou trhnul – nejdříve zmizely pečené kaštany, pak živé větve, nakonec se poroučel  
i Děda Mráz. Nastoupila éra Santa Clause, který ovšem zdobí obchody již od poloviny října. Kouzlo 
mého dětského adventu je definitivně pryč – marně se snažím si vzpomenout, na co jsem to tak 
vášnivě čekal… 

Ano, v pozadí jistě bylo očekávání narození dítěte Ježíše; snad jsem to ve své dětské víře neuměl 
tak nějak vyslovit, ale bylo to tam… nakonec, o svátcích jsme prošli drahně kostelů a shlédli řadu betlé-
mů, u každého se trochu pomodlili, trochu pokoukali, penízek zazvonil do kasičky a šlo se dál… 

I dnešní doba je těhotná očekáváním. Nevím, na co čekají děti, zda třeba taky nebodují různé 
výlohy… Zato noviny jsou plné očekávání kohokoli, kdo přijde a udělá pořádek v Litvínově či Afghá-
nistánu, kdo odvrátí nedávno propuknuvší světovou finanční krizi, rozetne gordický úhel českého 
zdravotnictví či dovede Spartu zpět do čela ligové tabulky… A jakmile se objeví alespoň trochu 
charismatická osobnost (no dobře, tak alespoň trochu osobnost, nebo alespoň trochu celebrita…), 
hned se na ni sesype očekávání celého světa… 

Zdá se, že očekávání spasitele je nám všem jaksi vlastní – jen se bojím, že jsme na tom tak 
trochu jako naši židovští bratři: tak dlouho již čekáme na Mesiáše, a přitom jsme si vůbec nevšimli, 
že už dávno přišel. Bez koně a bez meče, bez vánočního stromku a kapra, bez rolniček a Sněguroč-
ky, bez sobů a nůše plné dárků, bez červené čepičky s bambulí… 

Přišel s plnou náručí lásky – k tobě, k ní, … ke mně… 

A já se ptám: je to to, na co čekáme? Ta plná náruč Boží lásky, Boží milosti, to vysvobození 
z otroctví hříchu? Kolik z těch, kdo přicházeli za Ježíšem či kdo byli za ním přinášeni, toužilo po 
odpuštění hříchů? Kolik z nich si vůbec dokázalo představit, co to je „odpuštění hříchů“? Nehledali 
ho spíše proto, že chtěli znovu vidět, slyšet, chodit? Že chtěli zažít rozmnožení chlebů? Že se chtěli 
zadarmo najíst? 

A co my? Kdyby teď tady najednou stál vedle mne a zeptal by se: Tak co bys teď chtěl? Co si 
opravdu přeješ? Dokázal bych se povznést nad dosluhující pračku, porouchávající se auto, mrňavý 
a pomalý počítač? Dokázal bych si nevzpomenout na bolavá kolena či nespolehlivou paměť? 

A kdyby ano – dokázal bych neradit? Dokázal bych říci: ty jediný víš, co je opravdu potřeba, ty 
jediný mi stačíš? 

A i kdyby: Dokázal bych pak z toho celý zbytek života žít? I v nemoci? I v chudobě? 
V nedostatku? Obklopený nesnesitelnými sousedy, závistivými kolegy? Kolikrát by mi napadlo: ty 
vole, proč sis mu neřekl alespoň o zdraví, o dobré partnery pro děti, o peníze na tu zoufale zatéka-
jící střechu, vždyť on by to jistě pochopil! A co je to pro něho jedna střecha, když mu patří celé 
nebe a celá země?! 

JIŽ PŘIŠEL 
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V RODINNÉM KRUHU 
bez krále 

bez vlajek 

bez bubnů 

bez čepobití 
 

a zase sněží 
 

bez oken 

bez vody 

bez lesa 

bez zpěvu 
 

a bílá opět vítězí 
 

bez ticha 

bez sebe 

bez tebe 
 

mrzne pod jedličkou 
 

a na betlémských pastvinách tančí andělská křídla stříbrojasnou čtverylku 
 

podívej, vyšlo slunce  
Sa Ze-Č‘ 2008 

Snad právě proto se Ježíš musel narodit v jeskyni za vesnicí, v chlévě pro dobytek. Bez porodního 
sálu, bez lékařské péče, bez teplé vody, bez postýlky, bez dudlíku… To jediné, co měl, když přišel, byla 
láska. Láska k němu (byl tam Josef, byla tam Maria, nakonec přišli i pastýři) – a jeho láska k nám. 

Až to jednou pochopíme (a přijmeme), tak teprve budou ty pravé Vánoce. Pak teprve budeme 
moci poznat do hloubi srdce, že Mesiáš skutečně přišel.  

Vladimír Koronthály 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
jak psát editorial o poezii předvánoční doby, když venku není po sněhu ani stopy? Jak se 

nadchnout pro rozzářená dětská očka, když jsou z nich už dávno dospělí lidé, žijící vlastními životy? 
Jak držet na uzdě strach z nejisté budoucnosti, ze zvyšování cen a činží, z hrozící krize a nezaměst-
nanosti? Jak naplnit svá srdce důvěrou v Toho, jenž ve studené noci poprvé otevřel oči? 

Na konci roku se na člověka hrnou samé otázky. Chtělo by se bilancovat a vidět všechno to 
dobré, co je za námi, co nás potěšilo, čím jsme byli obdařeni… Snad je to naše české povaha, která 
vždy přidává nějaké „ale“… a tak si sypeme do kávy sůl, do čaje pelyněk, do radosti obavy, do oče-
kávání netrpělivost… 

Ale On přišel – a nikdy neodešel. Je stále s námi, jen ho nemůžeme vidět. Ale smíme mu věřit. 

A o tom jsou Vánoce. 

Přeji Vám ticho, klid, mír a důvěru – to vše ať se vám (i mně) vtěsná do srdce, vyplní každý jeho 
koutek a vytěsní vše, co tam nepatří. A pak nebudeme potřebovat ani sníh, ani rolničky, ba obejdeme 
se (bude-li to nutné) i bez stromečku. Protože to všechno je jen na chvilku – ale Ježíš přišel navždy. 

VKor 
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MEZI MNOU A BOHEM – DEJTE MI BOHA  
Kdybych si měl vybrat, zda se budu soudit sám, nebo zda budu souzen Bohem, zvolím Boha. 

Dejte mi Boha, který vidí celý obraz a který je mým otcem i matkou. Bůh mi pak řekne to, co říká-
vají rodiče: „Neobtěžujte mne fakty, tohle je moje dítě!“ My sami se odsuzujeme fakty, ale ve 
vztazích fakta příliš mnoho neznamenají. 

Když za vámi bude vaše dcera stále běhat a volat „tatínku!“, bude vás opravdu tak znepokojo-
vat, zda na své cestě několikrát nezaškobrtla? „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat 
dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,11) 

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

DOPIS JEŽÍŠKOVI 
 

Milý Ježíšku! 

Já vím, že bych se měl stydět, že Ti píšu zase až teď – na Vánoce a na poslední chvíli, i když 
dobře vím, že bych Ti mejla mohl poslat občas i přes rok. Jenže Ty sám dobře víš, jak je toho každý 
den tolik, že vždycky něco ještě nestíhám. 

Třeba předevčírem – na seznamu byly kromě běžného nákupu ještě granule pro kočky, beruš-
ky pro Terezku do vlasů, nová baterka do starého Vaškova mobilu, aktivace kreditky s úvěrem, aby 
byly letos ještě šťastnější a ještě veselejší, do sklepa pasti na myši a v drogerii Lybar, no ten fialový 
sprej, říkala žena. Nevím jak, ale nakonec se mi to podařilo všechno zvládnout nakoupit a ještě 
jsem stihnul osprchovat auto v myčce, protože to vyjde pořád levněji, když ho vyleští kartáče než 
bundy a kabátky našich dětí. 

Tak jsem si sám sebe vážil, milý Ježíšku, jak jsem dobrý, jen ten fialový sprej Lybar neměli, tak 
jsem vzal jiný fialový sprej, snad bude ženě jedno, kdo to vyrábí, hlavně že je fialový. Ještě, že jsem 
se stihl pochválit sám, milý Ježíšku, protože doma jsem se toho nedočkal. Nebudu Ti líčit, co jsem 
se dozvěděl o své hlavě. Ale nakonec, Ty jsi přece vševědoucí, tak jestli jsi zrovna nebyl u jiného 
případu, tak to musíš vědět, že? 

No a právě kvůli tomu Ti teď píšu, milý Ježíšku. Původně jsem Ti chtěl napsat, že bych chtěl 
pod stromeček televizor s plazmovou obrazovkou a lepší paměť do počítače. Já vím, já vím, že zase 
dostanu pitralon a papuče, ale stejně: co kdyby? A tak jsem 
to teda přehodnotil, Ježíšku a toho televizoru s plazmovou 
obrazovkou se zřeknu. Ano, je to ode mě hezké, že jsem tak 
skromný. Ale přece jenom bych Tě o jedno moc prosil, milý 
Ježíšku; kdybys mohl udělat něco s tou pamětí. Onehdy jsem 
totiž zase dostal upozornění, že mejl, který jsem poslal, už 
adresát jednou dostal. Naštěstí byl slušný. Ten adresát. 
Ostatně ten mejl taky. 

Ale po včerejšku už si definitivně nepřeju pod stromeček 
nic jiného, než tu paměť. Na seznamu věcí s úkolem nakoupit 
a přivézt domů, jsem měl, milý Ježíšku, krom jiného knížku 
Krajky a výšivky. To jako dárek. Když jsem zoufale bloudil 
mezi regály, asi se mě zželelo prodavači a zeptal se, co hle-
dám. Řekl jsem Krajky a výšivky, ten dobrý muž sáhl do druhé 
řady a podal mi. Vzal jsem a četl si dál v seznamu věcí, co 
jsem měl ještě koupit. 
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No a když se prodavač zeptal, jestli mám ještě nějaké další přání, vzpomněl jsem si v té chvíli, 
že jsem ženě slíbil do Vánoc koupit zimní pneumatiky a přemýšlel, jak to stihnu. A prodavači jsem 
bezmyšlenkovitě přečetl další položku v seznamu – Budapešť. „Ano, máme taky,“ řekl a něco mi 
dal do košíku, zatímco já se pokoušel si vzpomenout na rozměr pneumatiky pro Pandu. 

Nebudu to prodlužovat, milý Ježíšku, ale já to večer měl zase na talíři. A tentokrát doslova. Na 
talíři jsem měl krajíc chleba a na něm Budapešť. Když jsem nechápavě hleděl, kdo z nás se zbláznil, 
žena mi řekla: „Tu Budapešť jsem myslela jako pomazánku a ne plán města.“ 

No, a to je teda ten důvod, proč Tě prosím, milý Ježíšku, o tu paměť. Já vím, že Ty můžeš všech-
no. Ale já chci přece jen docela málo. Zlepšit paměť. Aspoň trošku. No řekni, co to pro Tebe je. 

Moc Ti už dopředu děkuju, milý Ježíšku a přeju Tobě i Tvé mamince Marušce hezké Vánoce.  
A samozřejmě bohatého Ježíška.  

 Luboš Nágl. Převzato z http://www.rodina.cz. Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
 

JACÍ JSME TO MY MUŽI ALE SILÁCI  
Kdo by se nezasnil při pohledu na statná a mužná těla Discobola, Davida, S. Stallona či vyvole-

ných chlapců z vily. Ideál mužské krásy. 

A ta síla, skrytá za nenápadnou fasádou rozehraných svalů. To člověka přímo fascinuje. Svatý 
Jiří lehce přibodne kopím draka k zemi, David zatočí prakem a bác!, Goliáš leží v prachu a rekord-
man Guinessovy knihy zvedá v zubech motocykl. Úžasné. Jací jsme to my muži ale siláci. 

Nevím, podle jakého klíče se to tenkrát rozdělovalo – mužům hrubá síla, ženám křehká krása. 
Mužům necitelnost, ženám soucítění. Mužům široké plece, ženám široké srdce. Mužům soutěži-
vost, ženám sdílení. Tedy obecně. Jisté výjimky se připouštějí. I ženy dnes hrají fotbal. A muži jim 
to pískají. Ale většinou se pořád některé činnosti a nahlížení života dají označit za mužské a žen-
ské. Vím, že bych nejspíš znejistěl, kdyby mi při návratu domů Terezka s hasákem v zašmírovaných 
rukách ukazovala rozmontované čerpadlo a přesvědčovala mě, že šnek má příliš velkou vůli a ne-
tlakuje, zatímco Vašík by v tichosti a zasněně maloval temperami poetický obrázek rozkvetlé višně. 
Normálně tomu tak nebývá, role jsou rozděleny a kostky vrženy, ale přiznám se, že jsou okamžiky, 
kdy bych na tom zase až tak zásadně netrval. 

Jednou z činností, které u nás doma dělíme na ženské a mužské, je muzika a výtvarno. Máma umí 
líp čarovat s barvičkami a pozná, že tahle modrá s tamtou zelenou prostě neladí a nedá se na to dívat. 
Já zase pro změnu poznám, že tohle es v tom C dur prostě taky neladí a nedá se to vážně poslouchat. 

Včera navečer to bylo zase podle zaběhnutého scénáře. Menší holčičky obrušovaly na výkresy 
pastelky, které manželka trpělivě ostrouhávala a z pokoje starších synů se ozývalo troubení na 
trumpetu, přerušované občas kvílením na tento nástroj a naopak. Většinou podává Vojta tyto 
výkony standardně v obráceném gardu, protože počítač nebo motorka a fotbal jsou silnější afrodi-
ziakum a na výkonu malého Armstronga se to pak pozná. Protože se ale blíží besídky a absolvent-
ské koncerty, prská Vojta do nátrubku vytrvaleji a déle. Přece jen budou sedět mezi posluchači 
potenciální obdivovatelky zlatého plechu a kudrnatého, hezky rostlého a svalnatého trumpetisty, 
a tak je třeba podat patřičný výkon a oslnit. Ten křehký, blýskavý nástroj se pěkně vyjímá v těch 
jeho velkých a silných rukách. 

Když trumpeta dohrála všechny chóry a etudy, které pan profesor předepsal, nevěnoval jsem 
příliš pozornosti tomu, že Vojta vyměnil jemně tepaný hudební nástroj za hrubý železný fran-
couzák. Nebylo by to poprvé. Když holčičkám nejde povolit víčko na sklenici od marmelády, při-
jdou a bez ostychu řeknou: „Tati, nejde to otevřít, pomoz, prosím.“ Když chlapcům nejde něco 
povolit, zatnou zuby, vezmou kladívečko, pak kladivo, pak palici. To by bylo, aby to nepovolilo. 
Však já už si s tím sám nějak poradím, víme? 
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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. 

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, připravené 
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 Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Mohlo mě to napadnout, ale nenapadlo. Až 
když za mnou do světnice přišel Vašík, že já mám 
přijít za Vojtou, zbystřil jsem. Obvykle když syn 
něco potřebuje, zakřičí a neposílá místo sebe cere-
monáře. Přišel jsem tedy, viděl, ale nezvítězil. Jen 
jsem němě zíral a bylo mi jasné, že bitva je sice 
dobojována, ale vítězství nepatří našim barvám. 

Soupeři v tom nerovném boji byli půjčená kon-
certní trumpeta a statný synek Vojta. Boj se vedl  
o nátrubek, který Vojta chtěl vytáhnout, aby mohl 
dát trumpetu do pouzdra, ale trumpeta nechtěla 
svůj oblíbený nátrubek přenechat někomu jinému  
a držela a držela, takže by se dalo říci, že byli doslo-
va jedno tělo. Kdyby foukala na trumpetu Bětka, 
jsem si jist, že by přišla a řekla: „Tati, nejde to, pro-
sím, pomoz.“ Jenže tady byl mladý muž a typická 
mužská zásada: kde nepomůže síla, musí se užít 
ještě větší síla. Věren této zásadě, vzal Vojta fran-
couzák a jednal. „Kde nepomůže síla, musí se užít 
ještě větší síla.“ 

A před výsledkem tohoto nerovného souboje jsem teď bezmocně stál a trhal v duchu hamle-
tovskou kopretinu: zabít či nezabít? Hned nebo až za chvíli? Přede mnou seděl v troskách nešťast-
ný šafářův dvoreček mého jindy sebevědomého syna a v rukách držel stříbrnou koncertní trumpe-
tu. Na dvě části. V té chvíli se vidina naší letošní dovolené nenávratně rozplývala kdesi na obzoru  
a já věděl, co manželka v téhle chvíli ještě nevěděla: „Jací jsme to my muži ale siláci“ . 

 Luboš Nágl. Převzato z http://www.rodina.cz. Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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JAK SPRÁVNĚ UPÉCT CUKROVÍ   
Pusť troubu. 

Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů. 

Připrav mísu a suroviny. 

Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr. 

Vyndej z mouky puzzle. 

Odežeň děti a umyj z nich mouku. 

Vezmi vejce. 

Podej manželovi pivo. 

Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce. 

Vezmi jiná vejce a vyklepni je do mísy. 

Zvedni telefon. 

Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu. 

Vezmi jinou mísu. 

Zadělej nové těsto. 

Najdi rum. 

Odejmi rum manželovi. 

Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta. 

Plech vytři tukem. 

Podej manželovi tlačenku. 

Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky. 

Podej manželovi noviny. 

Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta. 

Zavolej veterináři. 

Vezmi si prášek. 

Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku. 

Jdi do cukrárny. 

Přines cukroví. 

Zaslala Petra Ryantová   

A PAK ŽE BLONDÝNKY NEMYSLÍ !!! 
Nedávno jsem strašně potřeboval na pár dní vypadnout z práce, ale věděl jsem, že šéf mi vol-

no jen tak nedá. Naštěstí mě napadlo, že kdybych ze sebe udělal blázna, tak mě na pár dní pustí. 
Tak jsem se zavěsil pod strop a začal vydávat podivné zvuky. Má kolegyně (blondýnka) se na mě 
udiveně dívala a pak se zeptala, co proboha dělám na tom stropě. Vysvětlil jsem jí, že představuji 
žárovku, aby si šéf myslel, že jsem se zbláznil a pustil mě na pár dní domů oddychnout si od práce. 

Po několika minutách se u nás v kanceláři šéf skutečně objevil, podíval se na mě, jak visím pod 
stropem a zeptal se: „Co tam, proboha, děláte?“ Řekl jsem mu, že jsem se stal žárovkou. Odpově-
děl, že jsem očividně přepracovaný a že si mám jít na pár dní domů odpočinout. Seskočil jsem dolů 
a odcházel domů. 

Moje spolupracovnice (blondýnka) se ovšem vydala za mnou. Šéf ji zastavil a zeptal se jí:  
„A kam jdete vy?“ Odpověděla mu: „Jdu domů taky. Přece nebudu dělat potmě!“ 

Ve své mailové schránce našel sazeč. 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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OD VYBITÍ K DOBITÍ, ANEB JAK DOBÍJÍME BATERKY  
 

Byl pátek 14. listopadu a já, Petra, jsem se spolu s manželem Pe-
trem chystala odjet na podzimní obnovu Manželských setkání na Seč. 
Přiběhnout z práce, pro děti do školy, školky a odvoz k babičce. Naházení nejpodstatnějších věcí 
do báglu, a už frčíme. Vydechnout jsme mohli až v autě, protože jsme jeli s přáteli, kteří řídili  
a s přehledem přijali, že vyjeli kvůli nám o hodinu později. Hlavou mi proběhla myšlenka: „Stojí ti 
to za to?“ 

Po příjezdu mě potěšilo mateřské objetí Lenky Tkáčové a vlastní pozorovací pohled na ostatní 
účastníky, který prozradil, že nejsme jediní, kdo na příjezd museli vynaložit větší úsilí. 

A pak už to šlo. Po dobré večeři jsme se všichni shromáždili v aule, zahájili modlitbou bratříků 
a shlédli originální pozvánku na ples MS od Arnošta Tomse. Večer jsme se sešli s nejbližšími lidmi 
z léta a věřte mi, je moc příjemné slyšet, že se jim dobře daří a jak velkým přínosem je, když spolu 
otevřeně mluví. 

A co bylo dál? První přednáška, kterou jsme vyslechli, byla od výborné psycholožky Lídy Bar-
tůškové na téma: „Jak být dobrým rodičem.“ Slyšeli jsme o důležitosti toho, aby rodiče byli důsled-
ní a drželi při sobě. O tom, že děti potřebují mít jasné pozitivní instrukce a především časté, neza-
sloužené ujištění o naší lásce. Mají rády společné plánování, těšení se na nové věci a touží s námi 
objevovat smysluplný svět. Všichni jsme nedokonalými rodiči, máme pochybnosti a je to zdravé. 

Spolu s vývojem dětí nám vyvstávají nesčetné otázky a mnohé z nich nám objasní pohled do 
našeho dětství. 

Debata ve skupinkách na toto 
téma byla také podnětná, hlava 
byla plná a tak jsme podnikli po-
malejší výběh na blízkou zříceninu 
Oheb. A odpoledne se nenechalo 
zahanbit. P. Vacek nás inspiroval 
velice živou přednáškou: „Bůh o 
nás pečuje a my pečujeme o naše 
děti.“ Myslím, že u tohoto výkonu 
nikdo nespal a nadchl se tím, ja-
kým borcem Bůh je. Jak velkou 
pozornost nám věnuje a když si 
toho budeme všímat, tak budeme 
plní – máme co dát. Dozvěděli 
jsme se, co znamená biblické slovo 
„otročit“. Že se ho nemusíme bát, ale dokonce ho chceme ve vztahu k dětem i partnerovi žít. 

Co s dětmi udělá, když jim dokážeme žehnat a muž bude za svou ženu (před nimi) pravidelně 
Boha chválit. O tom, že Bůh nám dovoluje dělat chyby, a o dalších věcech se ve skupince opravdu 
nedalo povídat krátce. 

Jako třešničku na dortu jsem vnímala prožití mše svaté. Bez dětí, se svým mužem a společně 
smýšlejícími lidmi, kteří touží být připraveni a mít olej v zásobě. (Určitě jste pochopili, že bylo čtení 
o svatbě a družičkách). 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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V neděli ráno sluníčko sice nesvítilo, na rozdíl od soboty, ale to vůbec nevadilo. Většina z nás 
ho už měla v srdci. 

Třetí přednáška byla od vedoucího páru MS, manželů Tkáčových: „Od porodu k porodu, aneb 
naše cesta táty a mámy.“ Ač název zní neobvykle, obsah byl trefný. Podělili se s námi o zkušenosti 
ze vztahu ke svým 7 dětem a o teorii sociální dělohy od Chvály a Trapkové. 

Věřte, že je velkým přínosem, když víte, v kterém věku dívky a synové nejvíce tíhnou k otci  
a kdy k matce. Co od koho potřebují k tomu, aby z nich vyrostli zdravé osobnosti. 

Nás to uklidnilo a vneslo nám chuť a nápady, co pro které dítě pozitivního vymyslet a vyjít mu vstříc. 

Konec MS byl neodvratný. Loučení bylo srdečné. 

Domů jsme si odváželi, kromě knížek zakoupených v improvizovaném knihkupectví Marty 
Tomsové, našetřená mýdlíčka a marmelády. Z toho se nedalo nevidět, jak se na své děti těšíme. 
Pookřáli jsme a necítili se ztrhaně. 

„Díky Bože za tuto možnost čerpat a brát. Už zase vím, že jakákoli snaha o poznání Tebe a lepší 
cesty se na 100 % vyplatí!“ 

Petra Kaplanová 

VANILKOVÉ ROHLÍČKY 
Možná je to nošení dříví do lesa, ale než jsem rohlíčky začala péct 

podle tohoto receptu, tak se mi kolikrát některé kousky při obalování 
v cukru rozpadly. Třeba máte podobnou zkušenost. Díky mé kamarád-
ce Simoně a jejímu vynikajícímu receptu od babičky se mi již nerozpadne ani jeden. 

 

Potřebujeme: 30 dkg hladké mouky, 15 dkg solamylu, 9 dkg mletých oříšků, 30 dkg másla,  
15 dkg cukru moučky, 2 žloutky, vanilku (není nutná). 

Vše zpracujeme a těsto necháme asi 1 hod odpočinout. 

Pečeme ve vyhřáté troubě do růžova. Ještě teplé obalíme vanilkovým cukrem. 

Radana Vášová 

ANANASOVÉ VÁLEČKY 
Potřebujeme: 3 tatranky, 100 g másla, 100 g ananasu, 6 kulatých piškotů, moučkový cukr, 

čokoládovou polevu, mletý kokos, rum. 

Ananasové kousky necháme okapat a rozemeleme je společně s tatrankami. Přidáme máslo, 
rum, ananasovou šťávu a rozmačkané piškoty. Vypracujeme hmotu, kterou podle chuti přisladíme. 
Dáme ztuhnout do lednice. Potom tvarujeme malé válečky, které máčíme v čokoládě. Některé 
obalujeme v kokosu, jiné pokapeme trochou světlé čokolády. 

Ze sbírky receptů Vánoční (knihovnické pečení), které shromáždila Městská knihovna Sokolov.  
Tento recept do ní zaslala J. Blažejová ze Žlutic. 

KRUPICOVÉ KULIČKY 
Potřebujeme: 250 g dětské krupice, 100 g másla, 200 g cukru moučka, 8 lžic rumu. 

Zpracovat hmotu, nechat do druhého dne uležet, tvarovat kuličky, obalit v čokoládě a kokosu 
nebo oříšcích. 

Z téže sbírky receptů. Autorkou tohoto receptu je V. Jirásková z Kynšperka. 
 

(No já se snad odstěhuji do západních Čech! A toho rumu!! – pozn. mlsného sazeče) 

RECEPTY NA PROSINEC 



 
12 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 12/2008 

ZE SEKRETARIÁTU 

CO SE DĚLO NA VÝBORU 3. LISTOPADU 2008: 
Výbor se dohodl na pořádání tří turnusů tábora rodin na Pavlátově louce. Správce 

rekreačního zařízení, p. Vacek, slíbil, že první turnus se může konat již 25. července – 

1. srpna 2009, druhý turnus 1. – 8. srpna 2009 a třetí turnus 8. – 15. srpna 2009. Jako 

vždy od soboty do soboty. Takže rozmýšlejte, který pro vás bude nejlepší. 

Výbor schválil připojení se k Prohlášení prorodinných organizací ke společenské diskusi na téma 

péče o děti nerodičovskou osobou. Byl zaslán dopis Národnímu centru pro rodinu v Brně. 

Jirka Ludvík informoval o práci organizace Home Start ČR (http://www.hostcz.org) a o případném 

navázání spolupráce. 

Termín dalších výborů je 1. prosince 2008 a 12. ledna 2009. 

Radana Vášová 

PŘEDSTAVUJÍ SE 

…Ševčíkovi 

Už je to delší dobu, co naši mamku požádali, abychom se před-

stavili, ale asi jako každá mamča má pořád co dělat, když má  

na starosti takovou rodinu, jako jsme my. 

Naše rodina má bydliště v bytovém domě, v malém městečku 

Krupka, na severu Čech. 

Naši rodiče se seznámili v roce 1993, a o rok později (1994) spojili svoje životy v malém kostele  

na Vysočině. 

Naše maminka pracuje jako učitelka na střední škole a vyučuje matematiku. Její záliby jsou zajíma-

vé. Ráda si odpoledne u kafíčka luští SUDOKU. Také se plně věnuje naší velké zahrádce. Má ráda hudbu, 

různé keramické výrobky a stará zapomenutá řemesla. 

Tatínek, hlava rodiny, je stavební inženýr ve velké firmě. Protože pracuje v Praze, firma mu zapůjčila 

byt. Domů jezdí na víkendy a  

ve středu. Jeho záliby jsou: kromě 

vinohradu, kterému se velmi 

pečlivě věnuje, také stará řemes-

la. Má rád výlety a akce s celou 

rodinou. 

Dítě lásky č. 1 je dcera Klára, 

která se narodila rok a den po 

svatbě (1995), asi jako jedna 

z miliardy dětí má ráda školu. 

Vyhrála několik vědeckých olym-

piád a zajímá se o medicínu. Mi-

nulý rok dokončila 7 let hry na 

klavír a nyní se věnuje hře na 

kostelní varhany. Záliby má velice 

široké. Aerobic, malování, vědu a 

zvířata (delfíny, pandy a šneky). 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Dítě lásky č. 2 je dcera Anežka (1997), které doma říkáme Angelina [andželína] nebo Agnes. Tento 

rok nastoupila na jazykovou školu a studuje angličtinu a francouzštinu, kterou učí celou rodinu. Od škol-

ky se věnuje hře na různé flétny (zobcová, altová, příčná). Miluje koně, na kterých také velmi dobře 

jezdí. Má ráda jazyky, seriály s agenty a její vzor je agentka Sue Thomas (seriál). 

Dítě lásky č. 3 je opět dcera Johanka (2005). Je to velmi živé, učenlivé, jako opice opakující dítě. 

Nejraději se opičí po svých sestrách. Tento rok nastoupila do školky, kde se jí velice líbí. 

Jako rodina se snažíme co nejčastěji jezdit do přírody na výlety a rádi jezdíme na akce s Ymcou. 

Toto je naše povedená rodinka. Máme se velice rádi a děkujeme Bohu za to, že můžeme hlásat Boží 

poselství dál do světa. 

Mějte se hezky, hodně štěstí a Božího požehnání! To Vám přejí  

Ševčíkovi 

MICHELANGELOVY MALBY V SIXTINSKÉ KAPLI – PŘEDNÁŠKA  

Zveme všechny zájemce o dějiny umění na přednášku Tomáše Kučery spojenou s promítáním 
obrázků, kde si představíme Michelangelovy malby v Sixtinské kapli. Přednáška se bude konat 
v klubu „Mluvme spolu“ v přízemí paláce YMCA, Na Poříčí 12, ve středu 21. 1. 2009 od 19.00 hod.  

O čem to bude? Například o tomto: 

− Jedinečný příklad vzepjetí imaginace vrcholné renesance… 

− Úsilí muže, který nic nedělal na méně než 100%… 

− Michelangelův obraz novověkého smýšlení – člověk jako vrchol Božího stvoření… 

− Nejznámější nástěnná malba vytvořena sochařem… 

− Fascinující zdroj inspirace pro následující umělce… 

Tomáš Kučera vyučuje dějiny výtvarného umění a výtvarnou výchovu na Gymnáziu Jižní Město a 

kromě toho se pravidelně zúčastňuje Manželských setkání (ovšemže s manželkou). Na téma dějin umění 

již několikrát vyprávěl v chlapském společenství v Praze, a protože je škoda o to ochudit ženskou část 

populace, tak tato přednáška bude otevřena zcela všem. Přijďte, určitě to bude stát za to.  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2008/9 

termín akce kontakt 

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

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

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

1.12.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12. – 16.12.2008 lyžařský kurz Dolní Albeřice sekretariát � 224 872 421 

10.1.2009 ples Manželských setkání H. Pištorová � 606 745 048 

12.1.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

13.2. – 15.2.2009 
seminář o rituálech (pro muže) – 

Písečná u Letohradu 
H. Pištorová � 606 745 048 

15.3.2009 14.30 – 17.30 hod. sportovní sobota sekretariát � 224 872 421 
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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, a to v sobotu 20. prosince 2008 od 9.00 do 16.00 

hodin v kostele sv. Ignáce, Karlovo nám., Praha 2. Promluvy budou v místnosti č. 24  

v prvním patře „ve věži“, vchod z Ječné ul. č. 2, dveře v průjezdu po pravé straně. 

Program: 

9.00 1. promluva 

10.30 2. promluva 

12.00 oběd 

13.00 3. promluva 

14.15 sdílení (příspěvky, otázky, připomínky k tématu) 

15.00 adorace v kostele 

15.30 mše sv. v kostele (nedělní), zakončení 

Protože zde nelze zajistit oběd, připravíme si poled-

ní občerstvení formou agapé – dáme na společný stůl, 

co kdo přinese. Kávu a čaj je možno připravit na místě. 

Duchovním průvodcem nám tentokrát bude  

P. prof. Ludvík Armbruster SJ, děkan KTF. 
 

CELOROČNÍ VÁNOCE 
Y – Open zve na návštěvu vánočního divadla  

v neděli 14. prosince v 15 hodin do komořanského 

zámečku ČHMÚ, ulice Na Šabatce, Praha 4 – Komořany. 

Představení předvede dramatický kroužek LŠU v Mod-

řanech a bude s názvem Celoroční divadlo. Vstupné je 

dobrovolné. Zveme děti i dospělé. 
  

SENIORADVENT 2008 
Y – Open připravuje na polovinu prosince již šestým 

rokem tradiční adventní setkání pro seniory, zejména 

osamělé, kteří chtějí prožít příjemnou vánoční atmosféru 

u společného stolu. Protože se vždycky najde ještě místo 

pro „nově příchozího“, je možné se informovat v sekreta-

riátu Y – Open, tel. 241 760 985. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

INFORMACE PRO SNOUBENCE 

Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 20. ledna až 10. března 2009 v pražském 

Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají informační a zážit-

kovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, 

psychologem, jáhnem a knězem. 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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Snoubenci, hlaste se co nejdřív telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je 

omezena! Následující termín přípravy je 7. dubna – 26. května 2009. 

V sobotu 14. února 2009 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina, patro-

na zamilovaných, Pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek sv. 

Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce pro (předem přihlášené) snoubence od 9.00, kterou 

povede P. ThLic. Prokop Brož Th.D., a odpolední mše svatá ke cti sv. Valentina ve vyšehradské bazilice 

sv. Petra a Pavla. Aktuální informace o programu naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/valentin/. 

Během pouti snoubenců budeme informovat o různých formách příprav na manželství v diecézi. 

Tyto informace můžete získat také telefonicky přímo v Centru pro rodinu nebo na internetové adrese 

http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 
 

POHLED ÚČASTNICE SOBOTY PRO MANŽELKY 

Duchovní obnova s P. Kodetem na téma „Identita a poslání ženy“ byla pro mě krásným pohlazením. 

Asi nejvíc mi v hlavě utkvěla myšlenka: „Žena nemá číst jenom v bibli, ale také ve vlastním srdci.“ Také si 

myslím, že ty nejhlubší tužby jsou od Boha. 

Je moc hezké, když si je partneři pomáhají rozvíjet, když je nepošlapávají. Pro mě, ženu, která nemů-

že mít vlastní děti, bylo také přínosné slyšet o tom, že všechny ženy mají být matkami – mají dávat život 

v mnoha podobách. Ženu žádný jiný člověk nenaplní, v posledku nás naplní jedině Bůh. 

Myslím, že pro mnoho žen bylo přínosné, když slyšely, že mají před Bohem velkou hodnotu, že si mají 

být vědomy své důstojnosti. A od řeholníka je potěšující slyšet, že církev bez žen by byla smutná a nebyla 

by tak krásná. Sdílení ve skupinkách, aspoň v té naší, bylo velmi otevřené. Svátost smíření a bohoslužba 

slavená v klidu je také k nezaplacení. Odcházela jsem z obnovy s hlavou vztyčenou a se srdcem naplně-

ným radostí. 

Ludmila K. 
 

Příští sobota pro manželky je naplánována na 28. března v pražském 

Pastoračním středisku (sv. Vojtěch) od 9 do 17 hodin. Aktuální informace  

o programu průběžně doplňujeme na adrese http://cpr.apha.cz/manzelky/. 
 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek v novém roce začínají 

v sobotu 10. ledna od 14.00 do 17.00 v pražské rezidenci jezuitů, Ječná 2, 

Praha 2. Na setkání bude společná modlitba a sdílení radostí a starostí. Další 

termíny setkání jsou 7. února a 14. března 2009. Srdečně zveme vdovy, roz-

vedené a svobodné maminky! 
 

PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ 

Na závěr občanského roku bych rád srdečně poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce zapojovali 

do pastorační práce s rodinami v naší arcidiecézi. 

Zároveň bych chtěl již nyní předběžně pozvat všechny ty, kterým jde o dobro rodin, na sedmou Pouť 

rodin pražské arcidiecéze, která se uskuteční v sobotu 6. června 2009 na Svaté Hoře. 

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu 

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

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

Spolehlivá maminka na MD hledá místo účetní, s možností částečně pracovat doma, nejlépe 
Praha 4, 5, Zbraslav, Radotín. Informace a nabídky prosíme na: y.open.os@gmail.com 

Nabízíme celoročně příjemné rekreační či studijní ubytování na naší chalupě rodinného typu 
na okraji Smržovky (Jizerské hory, kolem 700 – 800 metrů nadmořské výšky). Kapacita chalupy je 
10 lidí + možnost dětských postýlek. 

Vybavení: V přízemí společenská místnost s krbem a TV, plně vybavená kuchyně nádobím + 
sporák, lednice, varná konev, mikrovlnka, …), předsíň a koupelna s WC, masážní sprchový kout, 
pračka, el. bojler, el. vytápění i podlahou. Dva vstupy: z velké terasy či přes balkon (z hřiště jen 
dva schody). V podkroví dvě ložnice (včetně lůžkovin a povlečení) a druhé WC s umyvadlem. 

Okolí: velký soukromý pozemek s možností snadného parkování, hřiště, pískoviště, ohniště, 
…soukromí. V blízkosti les (turistika, cyklistika, koně, rozhledny, koupání v Jablonci – přehrada i 
krytý bazén, v zimě vleky, běžkařské dráhy, sáňkařská dráha…). 

Nákupy: Auto nutné. Celý sortiment přímo ve Smržovce (2 km), supermarkety v Jablonci nad 
Nisou či v Tanvaldě (asi 7 km) 

Cena: Od 150 Kč na osobu/den (v případě plně využité kapacity objektu). Konkrétní cena 
záleží i na ročním období vzhledem k energiím. Možnost smluvení individuálních podmínek. 

Kontakt: tel. 602 662 600 nebo 233 344 368. K nahlédnutí: http://www.u.valasku.cz 

Přejeme hezké počasí i pobyt a spoléháme na slušné zacházení, aby chaloupka zůstala dlouho 
hezká a sloužila všem. Srdečně zdraví Marie Valášková  

Půjčovna bruslí 

Nabízíme k zapůjčení brusle in-line i brusle na led. V omezených číslech. Info: tel. 241 760 985 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

PRORODINNÝ BALÍČEK 
Dne 19. listopadu 2008 schválila vláda „Prorodinný balíček“, který obsahuje opatření na podporu 

rodin s dětmi. 

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Cílem není pasivní podpora rodiny, ale 

vytváření vlídnějšího prostředí rodičům pro snadnější sladění pracovního a rodinného života. Zároveň 

reagujeme na skutečnost, že na rozdíl od zahraničí u nás téměř neexistuje nabídka různých typů služeb 

péče o děti. 

Prvním schváleným opatřením se zavádí nová dávka: OTCOVSKÉ – účelem opatření je podpora aktiv-

ního otcovství. Otec může dočasně přerušit výkon své výdělečné činnosti, aby mohl společně s matkou 

dítěte pečovat o novorozené dítě. Po dobu této péče mu bude poskytována výše uvedená nová dávka 

nemocenského pojištění. 

Hlavní zásady: 

• otcovské náleží otci dítěte a osobě, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, 

• podmínkou nároku na otcovské je, že pojištěnec o dítě osobně pečuje, podmínka soužití v domác-

nosti se pro otcovské nevyžaduje, 
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• pojištěnec musí nastoupit na otcovské nejpozději do uplynutí šesti týdnů věku dítěte nebo  

do 6 týdnů ode dne svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů; otcovské náleží jen, bylo-li dítě pře-

vzato do takové péče do dosažení věku 7 let, 

• otcovské se poskytuje po dobu jednoho týdne ode dne nástupu na něj, 

• otcovské se stanoví stejným způsobem, jako peněžitá pomoc v mateřství poskytovaná muži, výše 

otcovského za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, 

• podmínkou nároku na otcovské pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu  

3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovské. 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ NEBOLI „SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA“ 

Vzhledem k tomu, že se rodí více dětí, je málo školek a matky malých dětí se chtějí dříve a intenziv-

něji realizovat v zaměstnání (tedy lepší umožnění „Sladění rodinného a pracovního života“), se MPSV 

snaží řešit tyto problémy několika způsoby: 

Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci – to znamená zjednodušeně, že bude mož-

né za určitých podmínek hlídat se svým vlastním dítětem ještě další dítě za úplatu nebo že si můžete ve 

svém sousedství nechat tímto způsobem hlídat dítě v domácnosti jiné maminky. 

Podpora služeb péče o děti v živnostenském podnikání – to znamená zjednodušeně, že můžete 

hlídat děti u sebe doma na živnostenský list nebo že si budete moci nechat hlídat dítě osobou, která má 

živnostenský list na hlídání dětí. 

MINIŠKOLKA 

Další možností v rozšíření nabídky péče o děti pro zaměstnané rodiče, kteří preferují individuální 

péči, nebo když v daném místě není jiná služba k dispozici, jsou „miniškolky“. Tato služba bude poskyto-

vána nejčastěji zaměstnavatelem na pracovišti rodiče nebo neziskovými subjekty, obcemi, kraji a církev-

ními právnickými osobami. 

Prorodinný balíček uvádí podmínky, za kterých je možno tyto služby provozovat. 

DAŇOVÉ VÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE 

Zákon o daních z příjmu bude novelizován tak, aby mezi daňově uznatelné náklady pro zaměstnava-

tele byly zařazeny také výdaje na zajištění péče o děti zaměstnanců, tj. výdaje na provoz vlastních zdra-

votnických zařízení – jeslí, provozoven pro výchovu a vzdělávání, miniškolek, příspěvků zaměstnavatele 

na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele. 

PODPORA ČÁSTEČNÝCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ 

Bude zavedena sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-

nosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby patřící do okruhu obtížně zaměstnavatelných, pokud 

budou zaměstnány na kratší pracovní úvazek (jeden zaměstnanec nejvýše 0,8 pracovního úvazku) 

Výše slevy činí až 1 500 Kč za kalendářní měsíc, v němž byly po celý měsíc splněny podmínky pro její 

poskytnutí. Zaměstnavatel může slevu uplatnit, jestliže uzavřel pracovní poměr se zaměstnancem, 

- který pečuje o dítě do 10 let věku, 

- který je osobou se zdravotním postižením, 

- který je starší 55 let, 

- který osobně pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, a je z tohoto 

důvodu veden v evidenci obecního úřadu s rozšířenou působností, 

- který je řádným studentem denního studia střední, vysoké či vyšší odborné školy. 

PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

Pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče (včetně SOS 

dětských vesniček) bude přiznán nárok na odměnu pěstouna jako dávku pěstounské péče za podmínek 
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upravených v zákoně o státní sociální podpoře. Rozšířením nároku na odměnu pěstouna ze systému 

dávek státní sociální podpory bude z hlediska dávek sjednoceno postavení pěstounů v zařízeních pro 

výkon pěstounské péče a pěstounů vykonávajících pěstounskou péči mimo zařízení (individuální pěs-

tounská péče). Výplatu odměny pěstounovi v zařízení by tak již neprováděl zřizovatel zařízení pro výkon 

pěstounské péče, ale příslušný úřad státní sociální podpory z prostředků státního rozpočtu určených na 

dávky státní sociální podpory. 
 

Toto je jen stručné seznámení s obsahem Prorodinného balíčku. Tiskovou zprávu MPSV (podmínky, 

zdůvodnění…) najdete na http://www.mpsv.cz/cs/5888. 

Pro Zpravodaj zkrátila Petra Ryantová 

JOSEF PAZDERKA Z MOSKVY 
Mnozí jistě sledujete večerní zprávy na ČT1. Zahraniční zpravodajství z Ruska pravidelně  

komentuje Josef Pazderka. Letos jsme se potkali se celou mladou rodinkou Pazderkových v Taizé, 
tak jsme mu poslali pozvánku na Slavnost světla. Přeposílám jeho odpověď, která nás potěšila: 

„…moc děkujem za pozvánku. Asi to z tý moskevský dálavy nestihnem, ale i tak to potěší. Bu-
dem v duchu s vámi. Navázali jsme tady kontakt s moskevskou farností sv. Kosmy a Damiána, čas-
to jezdí do Taizé a ten otevřený duch je z nich hned cítit. 

Jinak s tím Ruskem a nebezpečím je to jen mediální bublina, nenechte se zmást. Co není riziko-
vé povoláni? Byt zodpovědným a citlivým rodičem je možná často rizikovější a náročnější než jed-
na hloupá reportáž. Tak nám v tom všem držím palce a moc vás všechny zdravím. Josef, Moskva.“ 

Martina Hošková 

SVĚDECTVÍ 
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KONCERTY U SV. MIKULÁŠE V PRAZE 
Asi není těžké vymyslet vhodný dárek 

pod stromeček pro pětiletého kluka – 
v nejhorším to vždycky spraví autíčko – a  
u holčičky se dá zabalit a podložit pod 
stromeček třeba panenka. Daleko horší je 
vymyslet dárek pro manželku – aby to bylo 
překvapení, ale současně aby se to hodilo. 
Málokterá žena ocení nový smeták a trefit 
se do barvy rtěnky nebo do čísla noční 
košile může být opravdu obtížné. Ona i ta 
kniha bývá problémem – nejednou se nám 
stalo, že se pod stromečkem sešly dvě 
úplně stejné… 

Mnohé závisí od zájmu: vášnivý chovatel bílých myšek neocení kocourka, byť byl sebe roztomi-
lejší, vegetariána nepotěší báječně vyuzený uherák a abstinentovi nemá smysl kupovat dvanáctile-
tou whisky… Pokud však máte mezi svými blízkými někoho, kdo má rád varhany, chrámovou hud-
bu či alespoň obecně tzv. vážnou hudbu (podivné označení, neprávem navozující dojem něčeho 
děsně fousatého) a pro koho současně není obtížné zajít někdy do kostela sv. Mikuláše na Malé 
Straně v Praze, třeba by ho potěšila permanentka na deset koncertů dle vlastního výběru. Ano, 
stojí rovných tisíc korun, a to není málo (za to máte víc než tři lahve becherovky nebo polovinu 

bot), ale permanentka platí do konce roku 2009, takže obda-
řený si může vybrat celkem z asi 200 koncertů. Za jejich kvali-
tu ručím osobně… 

A pokud Váš drahý obdařený (či drahá obdařená) je tvorem 
společenským, tak na jednu permanentku mohou jít na kon-
cert až tři lidé najednou – samozřejmě ne desetkrát, pouze 
třikrát, a jednou půjde jeden sám; nebo taky mohou jít tři na 
dva koncerty a dva na další dva koncerty… prostě jde o to, že 
celkový součet osob a koncertů dává dohromady číslo deset – 
a to je koncert za stovku, ještě k tomu v nádherném prostředí 
kostela svatého Mikuláše… no nekupte to… 

Ale myslím to zcela vážně. Ty koncerty opravdu znám velmi 
dobře: většinou jsou to varhany a zpěv, někdy ale také sbor  
i s orchestrem nebo varhany s houslemi, trubkou či hobo-
jem… víc byste zjistili na http://www.psalterium.cz, kde 
v záložce koncerty najdete aktuální programy. Tak neváhejte: 
nejlepší příležitost ke koupi permanentky je přímo před kos-

telem vždy odpoledne v den, kdy se koná koncert. Teď do vánoc je to už jen o sobotách a nedělích 
(kromě zlaté soboty a neděle) – ale možná budete potřebovat dárek k narozeninám či výročí svat-
by… A výčet dní, kdy jsou koncerty (a tedy pohodlná a snadná možnost koupě permanentky), také 
najdete na výše uvedených stránkách. 

VKor 

DOPORUČUJEME 
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VÝSTAVA „SVATÝ VÁCLAV – OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ“ 
Unikátní výstavu artefaktů spojených s životem a kultem svatého Vác-
lava pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií. 

Výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem  
a kultem svatého Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomu-
to nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Návštěvníci budou 
mít jedinečnou příležitost vidět drahocenná díla předních umělců,  
která byla po desetiletí skryta v depozitářích a která reprezentují koře-

ny, hloubku a šíři jedenáct set let staré svatováclavské tradice. K vidění bude přilba sv. Václava, jež 
se za vlády Boleslava II. stala základem chrámového pokladu u sv. Víta, či svatováclavský meč, 
který hrál důležitou úlohu při korunovacích českých králů. Za největší skvost lze patrně označit 
palladium země České, které je legendicky spjato se sv. Václavem a jehož originál nebylo možné 
zhlédnout od roku 1949. Podle barokních legend darovala palladium sv. Václavu jeho babička  
sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže tento kovový 
reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil na celý život na prsou až do svého skonu. Po jeho 
smrti ho podle legendy zachránil jeho věrný sluha Podiven a zakopal do země. Později byl náhodně 
nalezen v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1648 se ho zmocnili 
Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo v průběhu srpna a září roku 1650 v triumfálním průvo-
du přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání 
v Čechách byl reliéf oslavován jako „Palladium země České“. 

Vedle artefaktů spojených fakticky či prostřednictvím legend s historickou postavou knížete 
Václava se však představí také umělecká díla odrážející a formulující samu úctu českého lidu  
k národnímu světci. Mezi první taková 
díla, na nichž se ukazuje, jak mohutně 
je sv. Václav vrostlý do našich dějin, 
patří např. relikviáře různých forem. 
Nejpozoruhodnějším z nich je relikviá-
řová busta sv. Václava pocházející  
z doby kolem roku 1487. Lebka  
sv. Václava totiž přišla za husitských 
válek o stříbrnou bustu darovanou 
Karlem IV., a proto dal král Vladislav 
Jagellonský zhotovit toto poprsí. Z poz-
dějších uměleckých děl stojí určitě  
za pozornost obraz Sv. Václav jako 
ochránce Prahy proti Švédům od Karla 
Škréty. Je možné, že obraz byl pořízen  
k příležitosti desetiletého výročí osvo-
bození Nového Města ze švédského 
obležení. Zajímavým obrazem je také 
Vera effigies sv. Václava pocházející  
ze zrušeného kostela sv. Václava  
na Malé Straně. Jde o typ obrazu zvaný 
„Pravá podoba“, který se konstituuje  
v prostředí lucemburské Prahy od  
50. let 14. století. 
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Nedávné události kolem fotbalového utkání v Dunajské Stredě vyvolaly i v českém tisku vášně 
kolem dávného problematického vztahu Slováků a Maďarů. Ta historie je ovšem docela složitá – 
mám za to, že spíše než na podčárník vydala by na tlustospis – a jeho vyznění bylo by dáno nikoli 
fakty, jichž je nepřeberně, ale názorovým zaměřením jeho autora… 

Český tisk se nějakou tu chvíli rozvášňoval nad ubohými Slováky, kteří ještě po sto letech trpí 
různými útisky od svých někdejších maďarských spolubydlících v jednom státě… jistě by se tam 
našlo mnoho pravdy, nejvíce kolem vzpomínky na to, jak Masaryk a Beneš svévolně prohlásili exis-
tenci jednotného československého národa, aby jim vůbec prošla u Woodrowa Wilsona myšlenka 
národního státu pod názvem Československo. 

Je snadné se nadchnout a prohlásit je za génie – nakonec: svým způsobem zachránili existenci 
české státnosti – a zcela bezvýhradně zachránili existenci samostatného slovenského národa 
(možná jim o to nešlo, ale kdo může soudit bez znalostí všech faktů a kdo zná všechna fakta, ne-li 
jedině Hospodin). Je také snadné označit je za podvodníky – krátkodechost přijatého řešení proká-
zala druhá světová válka. 

Ale třeba opravdu věřili, že Češi a Slováci jsou jeden národ… Právě jsem znovu dočetl pohádky 
Boženy Němcové – ano, na Slovensku je v obdobné verzi vydal kdysi Pavol Dobšinský jako sloven-
ské národní pohádky. Vždy byly v českých čítankách – a vždy byly ve slovenských. 

Je rozdíl mezi Čechy a Slováky – mohu to posoudit, protože desetiletí jsem prožil jako Slovák na 
Slovensku a další desetiletí prožívám jako Čech v Česku – a Slováci to vědí. Češi již méně – snad 
v posledních letech. Opravdu je otázka, zda to Masaryk s Benešem věděli – nebo alespoň tušili… 

Jak je snadné posuzovat historii… Dnes vidíme důsledky řady rozhodnutí – a nevíme (nebo neu-
vědomujeme si), že současníci je vůbec nemuseli zahlédnout. Snad to je důvodem, proč Ježíš tak 
důrazně varoval před tím, abychom soudili: jen Bůh vidí a ví všechno. A (jak říká Karel Čapek) právě 
proto nemůže soudit, může ho jen bolet hlava… 

Nevím, co všechno bolelo Krista na kříži: nejspíš úplně všechno. Ale začínám chápat, proč řekl: 
Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí… 

Nevíme – a po celý smrtelný život nebudeme vědět. Ale můžeme to nechat na Hospodinu, jenž 
ví – a můžeme prostě otevřít svá srdce a přijímat… všechny ty, kdo nevědí, co činí. To je myslím 
poselství, které nám zanechal Ježíš, když ležel na kusu dřeva a několik pochopů se snažilo zatlouct 
do toho dřeva tupé hřeby přes Ježíšovy nohy a ruce… 

A události v Dunajské Stredě? Kdo chce vyvolat konfrontaci, ten ji má. Vždyť i Ježíš řekl, že „kdo 
mečem bojuje, mečem zahyne“. Ale kdo dnes ještě slyší Ježíšova slova?!…  

VKor 

Výstavu doplní katalog s úvodním slovem kardinála Miloslava Vlka. Ten tuto výstavu vnímá 
„také jako krásnou ukázku společného projektu církve a státních institucí, tedy subjektů spravují-
cích kulturní památky nedozírného rozsahu a výjimečné hodnoty“. Výstava podle pražského arci-
biskupa připomíná, jak důležité je „přijímat do svého osobního života a znovu vnášet do společ-
nosti tolik potřebné duchovní hodnoty, bez kterých se národní a společenský život nemůže zdárně 
rozvíjet k dobru každého jednotlivce ani národa jako celku“. 

Výstava se bude konat v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě (ul. U Milosrdných 
12) ve dnech 19. prosince 2008 do 8. března 2009 (kromě pondělí) vždy od 10.00 do 18.00 hod.  

Informace převzaty z http://www.apha.cz, redakčně upraveny a zkráceny.  

NA OKRAJ 
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Lid, který bloudí v temnotách, spatří velké světlo…Lid, který bloudí v temnotách, spatří velké světlo…Lid, který bloudí v temnotách, spatří velké světlo…Lid, který bloudí v temnotách, spatří velké světlo…    

Toto proroctví se mohlo vyplnit ve starověké Palestině – ale dnes?  

Jásavý optimismus reklam mění noc v den, hvězda září nad multikiny, 
obřími diskotékami a nákupními středisky… světlo velkoměst je zřetelně 
viditelné i z oběžné dráhy kolem Měsíce a hluk televizních seriálů se 
rychlostí světla šíří do hlubin vesmíru jako mor… 

A přece – uprostřed hektické snahy ještě něco výhodně zakoupit, ještě 
výhodněji prodat, a hlavně si užít, užít a ještě jednou užít, uprostřed zdi-
vočelého koloběhu politických pseudosporů a mediálních hrátek, pod 

oprýskávajícím pozlátkem 
rautů a mejdanů, plných 
celebrit a celebritek, pono-
řeno ve stínu senzačních 
odhalení, setkání, schůzek 
i rozchodů, ne nepodobno 
tichu genezaretského po-
břeží v závětří herodovské 
Tiberiady, znovu a znovu 
klíčí a vzchází malé hoř-
čičné semínko království, 
jež není z tohoto světa… 

A my stojíme ve vlastním 
tichu, v samotě davu,  
v osamělosti společenské-
ho života, a v hlubokém 
dojetí znovu a znovu sme-
káme ošuntělé klobouky 
lidské pýchy, abychom ne 
nepodobni urousaným, 
rozcuchaným, neholeným 
a rozespalým pastýřům 
vzdali hold Naději, která 
přichází, abychom už ni-
kdy nebyli sami. 

Pokojné Vánoce, prozářené láskou Toho, Jenž Je, Vám přejePokojné Vánoce, prozářené láskou Toho, Jenž Je, Vám přejePokojné Vánoce, prozářené láskou Toho, Jenž Je, Vám přejePokojné Vánoce, prozářené láskou Toho, Jenž Je, Vám přeje    
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