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Poblikávající santové nás provedli adventními nákupními zónami, vlhký a nevlídný prosinec 
překvapivě vyústil do mrazivého silvestra, stromeček pomalu opadává a kosti z kapra již dávno 
skončily na některé z předměstských skládek… 

Tak ne – znovu a jinak: jitřní roráty nás ztišily a současně nabudily očekáváním Toho, jenž při-
jde, temnota ranních ulic přešla v záři slavnostně vyzdobených kostelů a obývacích pokojů, vytrže-
ni z pravidelného kolotoče prožili jsme dny pokoje a radosti se svými rodiči, manželi/manželkami, 
dětmi, vnoučaty, přáteli a příbuznými, ve ztichlém kostele poděkovali jsme při podvečerní adoraci 
za radosti i strasti roku 2008… 

Nebo snad spíše: nuceni dohnat v práci ještě tohle a zase ono či dokonce utahaní 
z nekončících davů zákazníků kupujících vše, co jsme před chvílí urovnali do regálů, padli jsme na 
Štědrý den na židli a prospali všechny televizní programy od slavného papežského požehnání měs-
tu a světu až k nejnovější televizní pohádce… 

A také: ruce sedřené od mytí oken a dveří, klepání koberců či utírání prachu jsme obalili střída-
vě v lineckém a ořechovém těstě, oloupavše dva hrnce brambor na salát a obalivše nesčetně porcí 
kapra jsme zahnali děti (a celý zbytek rodiny) pod sprchu, pak do kostela, pak ke stolu (polévka 
zase vystydne… a oberte někdo tomu nejmenšímu porci, přece víte, že ještě neumí jíst rybu 
sám…), ještě koleda, rozbalit dárky (nemohl by někdo dojít ještě do popelnice s těmi obaly?), umýt 
několik hromad nádobí – a ze zaslouženého odpočinku nás vytrhlo hromové řachání rachejtlí a 
slavnostní řev opilců zmožených třetí lahví laciného sektu… 

Ať už byly náš advent a naše Vánoce jakékoli (a třeba úplně jiné, třeba smutné nebo něžné, unave-
né nebo krásné, osamělé nebo společné…), ať jsme konec roku trávili na kolenou nebo pod stolem, na 
diskotéce nebo v klášteře, je tady nakonec leden, skončily oslavy i odpočinek, vyprchala kocovina (jen 
ta přebytečná kila si asi dají chvilku načas) i dovolená – a před námi se rozprostřel širý lán všedních 
dnů dalšího z nekončící řady let, které vyměřil Hospodin našemu světu, naší zemi i našim životům. To, 
na co jsme se těšili a připravovali, se změnilo ve vzpomínku, a novoroční předsevzetí už nevypadají 
zdaleka tak lákavě jako ve chvíli prvního nadšení z vlastního odhodlání. A co teď? 

Ano, to je ta pravá otázka pro tuto chvíli. Co teď? Máme před sebou všechno to, z čeho jsme 
na chvíli unikli k štědrovečerní tabuli, k jesličkám a koledám, k radosti z narození Božího Syna. 
Jsme bohatší o něco prožitků jazyka, oka i srdce, těla i ducha – a teď se máme vrátit do všedního 
zápřahu, znovu den za dnem roztáčet ten kolotoč, jako kdyby se nechumelilo (a vůbec nám nepo-
může, že právě začalo hustě sněžit). Jako kdyby se nic zvláštního nestalo… 

Ale to je právě ten omyl. Ono se totiž stalo. My jsme totiž něco prožili. Něco jsme dostali.  
Něčím jsme se naplnili a nasytili… 

Pokud jsme prožili svátky rybí polévky či vanilkových rohlíčků, tak to asi moc dlouho nevydrží 
(neboť, jak poznamenal Ježíš v jedné ze svých promluv, to, co do člověka vejde ústy, zase vyjde 
ven a člověka to nepoznamená). Pokud jsme ale o svátcích prožili krásné společenství rodiny či 
přátel, tak máme na čem stavět. Protože Ježíš se narodil právě proto – abychom všichni byli jedno. 

A člověk musí přece někde začít. 6 miliard lidí, pobývajících právě teď na tomto kulatém objek-
tu letícím kolem jisté žluté hvězdy v okrajové části nepříliš výrazné galaxie, asi najednou neobsáh-
nu. Ale těch pár členů vlastní rodiny, těch několik přátel, těch několik desítek známých … 

A to je to, co mne – a nás všechny – čeká právě teď. Dny, které se na nás valí s neúprosností 
kyvadla hodin, nemusí být všední a už vůbec nemusí být stejné jako ty, které už máme za sebou. 
Do těchto dnů se jednou provždy narodil Ježíš – a teď už je to na nás. 

Vladimír Koronthály 

A CO TEĎ? 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
… a byly Vánoce, svátky Božího narození, a také rozzářených dětských očí, pokoje v rodinách, 

plných stolů… alespoň doufám, že jste je prožili v pokoji a lásce. 

Ale Vánoce jsou také o tom, že všichni jsou s rodinou, hrají si s dětmi, navštěvují se … a dopis 
z Anglie nedorazil, žádná rodina se nepředstavila, nikdo neposlal nový báječný vtip, nesedl k počítači, 
aby dal k lepšímu něco zpod štědrovečerního stolu… A tak je za námi již několik dnů roku 2009 a 
Zpravodaj ne a ne zaplnit. Holt se budeme muset smířit s tím, že toto číslo je takové hubenější… 

Ne, nechci si stýskat ani stěžovat – prostě tomu tak je. To jen na omluvu, že třeba nenajdete 
v tomto čísle vše, co byste tam rádi četli. Nezoufejte: příští číslo se třeba zaplní lépe. A třeba zrov-
na Vám napadne něco, co byste do něho rádi poslali… 

A pokud ne, taky to nebude tragédie. Ještě stále máme co jíst, máme kde bydlet, máme co na 
sebe… A co víc – ještě stále si pamatujeme, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna… zrovna včera jsem svému vnukovi opět ukazoval celou tu scénku v Betlémě: byly tam oveč-
ky, slon, dva velbloudi (to spočítal sám), kravička, oslík, světýlka, a také Maria a Josef a malý Ježí-
šek. A ovšem mlýnské kolo… 

Jak krásný je svět viděný očima malého dítěte, které si ještě nepřipouští naše dospělé starosti a za 
každým rohem očekává nějaký zázrak – třeba že pojedou popeláři… A v Božích očích jsme všichni vlast-
ně malé děti, protože: co my vlastně víme? Něco o počítačích, o vaření nebo o spalovacích motorech, 
ale to přece není to podstatné – stejně jako v Betlémě jistě nebyli podstatní ti velbloudi… To podstatné 
vidí a ví jen Hospodin: my máme očekávat jeho zázraky – a tím největším je naše vzájemná láska. 

Přeji Vám krásné posvátky – a radost z nepřetržité přítomnosti zázraku.  
VKor 

V RODINNÉM KRUHU 
vysoko nad návsí lucerna 

vysoko nad lucernou měsíc 

vysoko nad měsícem obloha 

vysoko nad oblohou sen 

vysoko nad snem ticho 

vysoko nad tichem radost 

vysoko nad radostí touha 
 

a zase zpátky mezi mravence hledající okoralé zbytky vánočního cukroví  
 

být na cestě 

vyjít na náves 

vyhlížet vlastní myšlenky 
 

a zase zpátky do bludiště přemrzlé trávy  
 

jitro bodající do zamrzlého okna 

zapomenutá noc 

na malovaném chodském talířku čeká chléb s medem  
 

a tiše voní ranní káva  

Sa Ze-Č‘ 2009 
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TEOLOGIE VTĚLENÍ   
Pokaždé, když jako katolíci slavíme Eucharistii, vezmeme něco z této 

země, z tohoto světa, a říkáme – směle, neuvěřitelně – že toto je Bůh. Ne-
znám žádné jiné náboženství, které by tohle dělalo. Většina světových nábo-
ženství (hinduismus, buddhismus a mnoho podob protestantismu) se vždy 
snaží vás přivést k transcendentálnímu svatému přemýšlení: myšlenky, vy-
světlování, principy, vize. Katolický pohled na svět vždycky říká: „Sestup do 
dějin, do těla, do chleba a vína, do hmoty.“ Vyjdi do tohoto světa, a tento 
svět vždy bude prostředkovat svědectví o duchovní dimenzi. 

V tom je naše největší síla. Elegantním výrazem pro to je „inkarnační 
křesťanství“. Nejpopulárnějším svátkem nejsou Velikonoce. Pokud jste ně-
kdy byli v Evropě nebo v některých zemích, kde měl katolicismus velkou 
moc, nebudete o tom pochybovat. Největší svátek jsou Vánoce – svátek 
Vtělení, prohlášení, že Bůh se stal v malém děťátku tělem. Velikonoční vy-
koupení je jenom logický důsledek. 

Z knihy Richarda Rohra „Why Be Catholic?“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

EKOLOGICKÉ DESATERO 
1. Pamatuj, že nejsi svrchovaným pánem světa. Uvědom si a respektuj, že nad tebou existuje 

vyšší autorita, jíž jsi nějakým způsobem odpovědný nejen za svůj život, ale i za druhé lidi a za 
přírodu i prostředí, které tě obklopuje a jež spoluvytváříš. 

2. Nezneužívej přírodu a veškeré tvorstvo ke svému sobeckému prospěchu, neboť je chrámem 
Nejvyššího. 

3. Vnímej přírodu a všechny tvory jako dílo vznešeného Stvořitele, tedy jako něco svátečního. 
Dotýkej se Jeho díla s patřičným respektem, neboť jde o obrovský dar, nezasloužený, ale přes-
to svěřený tvým rukám. 

4. Važ si přírody, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi, chraň ji, neboť podle Boží vůle 
z ní čerpáš podmínky pro svůj život a vše, co ti po materiální stránce umožňuje prožívat jej 
důstojným způsobem. 

5. Respektuj a cti život ve všech jeho formách a vývojových stádiích. Nenadužívej práv, které ti 
vůči živočichům a rostlinám dal Stvořitel. 

6. Pamatuj, že smyslem tvého života není rozkoš vykupovaná nelegitimním drancováním přírod-
ních zdrojů násilím a útiskem. Jsi stvořen k vyšším věcem. 

7. Nepřivlastňuj si z darů přírody a lidské civilizace nic, co nezbytně nepotřebuješ k důstojnému a 
střídmě spokojenému životu. Vše, co se ti nabízí, považuj za velkorysý dar a zamýšlej se nad 
tím, kým a proč ti byl dán. 

8. Byla ti Bohem svěřena velká role být korunou a reprezentantem tvorstva. Snaž se být této 
úloze věren, nevydávej v ní křivé svědectví, aby živočichové a rostliny spolu s veškerým stvoře-
ním se proti tobě nedovolávali u Tvůrce spravedlnosti. 

9. Varuj se dychtivosti po nadměrném pohodlí. Střízlivě uvažuj o svých možnostech, schopnos-
tech a úkolech, nedostatcích i přednostech. Uvědom si, že za každé materiální potěšení je 
třeba platit spotřebou nějakých zdrojů, které jsou božským darem. 

10. Respektuj práva přírody jako Božího díla. Nebaž po ničem z jejího bohatství, co nutně nepotře-
buješ k důstojnému životu svému nebo těch, kteří jsou svěřeni tvé péči. 

 Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
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PŘEDSEVZETÍ 
TÉMA Z PÍSMA 

Židům, kteří v něho uvěřili, Ježíš řekl: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými 
učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ /Jan 8,31-32/ 

VARIACE 
Známe to buď ze své zkušenosti, nebo z vyprávění okolí. Jednou potřebujeme přidat ve škole, 

podruhé ubrat na váze, jednou potřebujeme začít se cvičením, podruhé přestat s kouřením. Přidat – 
ubrat, začít – přestat. 

A když už má dojít k tak zásadnímu rozhodnutí, nelze jej uskutečnit v obyčejný den. Hledá se 
tedy den slavnostní. Například Nový rok. To je den, který má v sobě příchuť začátku, tajemství nadě-
je a kouzlo čehosi nového. A tak i my od tohoto dne budeme novými lidmi. 

Je to snad jediný den v roce, kdy si lidé dávají nejvíce předsevzetí. Už od podzimu se vyznavači 
nikotinu a nositelé nadbytečných kilogramů připravují na tento den, aby ti první přestali s odporným 
kuřáckým zlozvykem a ti druzí začali držet dietu. 

Pokud hodnotím osobně všechna ta novoroční předsevzetí, vychází mi, že nejčastěji se lidé zříka-
jí právě nikotinu a nadváhy. Je zajímavé, že podobná předsevzetí si nedávají alkoholici. 

Ale ono to má svoji logiku. Nikotin a přebytečné kilogramy totiž nezatemňují mozkovou kůru a 
kuřák i tlouštík dobře vědí, že s tím musí něco dělat. Alkoholik se ovšem nikdy za alkoholika nepovažu-
je a dochází u něho k paradoxní situaci. Čím více a častěji se opíjí, tím méně je mu jasné, že je opilec. 

Mezi další – a bohužel velice často opomíjená – novoroční předsevzetí patří náprava mezilid-
ských vztahů. Ještě jsem se nesetkal s nevěrnicí, která si dala závazek, že bude od 1. ledna svému 
muži věrná, nebo nedbalým otcem, který se rozhodl od Nového roku více se věnovat svým dětem a 
manželce. Neznám tchyni, která si jako novoroční předsevzetí dává závazek, že nebude mladým 
manželům mluvit do života, a neznám ani špatného studenta, který se rozhodne – po probdělé sil-
vestrovské noci – denně se poctivě věnovat studiu. 

Řada lidí si novoroční závazky nedává žádné. Nikoli proto, že by byli dokonalí a neměli už na sobě 
co zlepšovat. Ale proto, aby sebe a své okolí už na Tři krále nezklamali. Mají z minulosti zkušenost, že 
svá předsevzetí nedotáhli k vítěznému konci. 

A je tedy na místě položit si otázku: Mám, či nemám si nějaké předsevzetí dávat? 

Doporučuji ano, ale … Ale jen předsevzetí malá, drobná a málo hurónská. Poučil mne v tomto 
směru nápis na jedné vesnické kampeličce, kde stálo: Šetřit se dá i z mála. Jen začni a vytrvej. 

Jde o to, zůstat i v malém vytrvalý. Na duchovní cestě především. 

PROSBY 
Bože, my oba víme, že bych toho měl hodně změnit.  
– Dej mi proto sílu, abych nečekal na svůj velký den. I tato chvíle se mi nabízí. 

Pane, vždyť v mém životě nejsou jen nadbytečné kilogramy, které mne tíží…, ale i jiné věci, 
kterých se s tvojí pomocí a s tvým milosrdenstvím potřebuji zbavit.  

– Prosím tě, ať už nejlépe dnes dojdu k předsevzetí, že tak udělám hned zítra. 

Ty víš, kolikrát už jsem se pokoušel začít dělat dobré a užitečné věci. A kolikrát mi to nevyšlo.   
– Prosím tě, Bože, nedej mi podlehnout znechucení. 

Ježíš doporučuje těm, kteří v něho uvěřili, aby vytrvali v jeho slovu.  
– Bože, dej mi vědomí, že vytrvalost na cestě tvého syna vede kromě poznané pravdy také 

k plné lidské svobodě. 

Z knihy Maxe Kašparů „Zápisník potulného kazatele“ vybrala Marta Tomsová. 
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SVATÁ RODINA 
Vánoce jsou tou nejvhodnější dobou, abychom si připomněli celou 

Svatou rodinu: Ježíše, Marii a Josefa. Vánoční svátky jsou tedy nejen osla-
vou narození Božího dítěte, ale svátkem celé jeho pozemské rodiny. Litur-
gickou oslavou chce církev vyzdvihnout hodnotu a význam každé lidské 
rodiny. Je to významné zvlášť dnes, kdy status a priorita přirozené rodiny jsou ve společnosti na-
bourávány a snižovány nejen veřejným míněním, ale dokonce i legislativně, to znamená ve smyslu 
přijímaných zákonů. 

Jako vzor je nám představena rodina nazaretská. Nikdo snad nebude pochybovat o tom, že 
tato rodina žila skutečně nádherným a plným životem. Vždyť přece sám Bůh byl v jejím středu. Tak 
by tomu mělo být i v každé křesťanské rodině. 

Běžně se představuje jako ideál křesťanských rodin pokojný a vydařený život, nerušený nena-
dálými a stresujícími událostmi. Možná kvůli domněnce, že právě pokojný život je znamením Boží-
ho požehnání. Jenomže když se podrobněji podíváme na to, jaký ideál nám 
ukazuje nazaretská rodina, budeme asi muset svůj sladkobolný obrázek ozáře-
né betlémské stáje přehodnotit. Uvidíme totiž, že život této rodiny nebyl vů-
bec jednoduchý a bez problémů. Už jen to „divné“ početí. Myslíte si, že když 
Josef zjistil, že Maria je v jiném stavu, že to přijal se stoickým klidem a ode-
vzdaností? Vůbec ne! Chtěl přece Marii propustit. Dnes bychom řekli: chtěl se 
ihned rozvést. A pak dramatické okolnosti Mariina porodu, úklady Dítěti, útěk 
do Egypta, návrat a pak opět starost o budoucnost. Skoro by se dalo říci, že 
problémy Svaté rodiny byly ještě větší, než byly a jsou běžné v mnoha jiných 
rodinách. Jak asi nesli Josef s Marií, když se jim dvanáctiletý Ježíš cestou z pouti do Jeruzaléma 
ztratil! Těžko se dokáže do takové situace vžít ten, komu se něco podobného nestalo. 

To, co je na těchto „infarktových“ situacích pro nás inspirujícím vzorem, je skutečnost, že přes 
tíhu lidsky neřešitelných potíží se Josef s Marií nenechali vyvést z míry, že dokázali i tehdy stát před 
Bohem a naslouchat mu. A nejen naslouchat, ale také přijímat jeho slovo do své konkrétní životní 
situace. To není vůbec samozřejmé. Z vlastní zkušenosti dobře víme, že řešení jakéhokoli problému 
chceme na prvním místě zvládnout vlastními silami, což je velmi svůdné, a Boha při tom necháváme 
často víceméně stranou. Když si pak nevíme rady, propadáme malomyslnost a zoufalství. 

Otevřenost Marie a Josefa vytvořila pro Boha prostor nejenom pasivním očekáváním, ale hlav-
ně jednoznačným postojem ochotné vůle ke spolupráci. Postavili Boha do středu své rodiny a ne-
chali si od něj nabourat i své vlastní plány. (Jistě počítali s normálním manželstvím a dětmi, určitě 
neplánovali nucený odchod z rodné země a pobyt coby exulanti v Egyptě.) Bůh nepřinesl vždycky 
„klídek“ do jejich života: ani na začátku, ani později. Vždyť které rodiče by nechalo klidnými, kdyby 
se jim ztratil syn a teprve po třech dnech ho našli? A koho by místo omluvy nezarazila trochu 
„hubatá“ odpověď: „Copak jste nevěděli, že musím být v tom, co je mého Otce?“ Kterou matku by 
potěšilo, že syn odchází z domova a upřednostňuje život s učedníky bez stálé střechy nad hlavou? 
A která matka by s nadšením viděla, jak její syn umírá bolestnou smrtí na kříži? 

Také nám kolikrát nedělají naše děti zrovna dvakrát radost, když například vidíme, jak postup-
ně slábne jejich víra, jak nejprve přestávají přijímat svátosti, pak chodit do kostela a nakonec se i 
modlit. Nejsme kolikrát zrovna nadšeni společností, ve které se pohybují. Nelíbí se nám jejich za-
městnání, volba životního partnera atd. Těžce neseme jejich odchod z rodiny, nezájem o nás, a to 
zvlášť v době naší nemoci a stáří. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Ani sebelepší křesťanská manželství a rodiny se nevyhnou občasné krizi. Jsme přece také jen 
obyčejní lidé, kteří podléhají různým vlivům. Samotná víra není ještě zárukou ideálního manželské-
ho života. Znám řadu případů, kdy takzvaně „echt katolická manželství“ po čase totálně ztroskota-
la. Často to bývá i proto, že jeden z partnerů, případně i oba dva, si na začátku myslí, že toho dru-
hého s láskou předělají k obrazu svému. Nenamlouvejme si to, nepředělají. A když pak přijde vy-
střízlivění, tak na to, co jsme dříve byli ochotni tolerovat, začneme být dokonce alergičtí. Manžel-
ství není od začátku hotové, je to běh na dlouhou míli. Po čase společného soužití se totiž může 
úplně vytratit to, čím jsme si na začátku vztahu tolik imponovali. Žena po dětech ztrácí postavu 
ztepilé laně i snahu zůstat pro manžela stále přitažlivá a elegantní. Na druhé straně ani on už není 
tím věčně pozorným a galantním společníkem, v noci chrápe a všude po sobě nechává nepořádek. 

Pokud zůstaneme jen u nostalgických vzpomínek a začnou padat výčitky nebo se začnou dělat 
naschvály, jsme rázem s našim manželstvím a rodinou na nakloněné ploše. Ne, toho druhého sku-
tečně nikdy nepředělám. Jediným, koho mohu skutečně předělat, jsem já sám. A to právě z lásky 
k tomu druhému. Proto poroste-li moje láska, a to není jen věc nějakého citu a pocitu, ale přede-
vším vůle, budu se současně také měnit. Pokud ne, budu stagnovat a brzy vznikne „zákopová vál-
ka“. Poroste-li ale moje láska, budu uznalejší a tolerantnější, protože si lépe uvědomím i své vlast-
ní chyby a nedostatky. A ty mám přece ve své moci. V jednom křesťanském songu, který zpívá 
Sváťa Karásek, se říká: 

„Stárne láska jako víno, časem mívá lepší chuť. Kráčíš dál a dny jdou mimo, i ty lepším vínem buď.“ 

I když nám církev předkládá nazaretskou rodinu jako vzor křesťanského života, býváme v jeho 
přijetí poněkud rezervovaní. Možná právě proto, že pořád před sebou vidíme jenom ty ozářené 
jesličky s darovníky a třemi králi. A tak si myslíme: je to hezké, ale pro náš život jaksi nepoužitelné. 
Chceme-li ale vidět skutečný vzor, nedívejme se jenom do Betléma. Pohleďme na dalších třicet let 
života této rodiny. Svaté rodině nebyl zdaleka přisouzen lehký život, ale byl to život Bohem požeh-
naný. Byl to život v neustálé Boží přítomnosti. Už na začátku samotná Maria v chvalozpěvu Magni-
ficat chválí Boha za jeho působení ve svém životě a za veliké věci, které s ní udělal. Bylo to právě 
vědomí neustálé Boží blízkosti a naprostá důvěra, které dodávaly této rodině sílu přestát všechny 
nepříjemnosti. Ve všech těžkostech se Bůh osvědčil jako Emanuel – Bůh s námi, jako Bůh, který 
nenechá utopit se v bahně problémů, ale podá svoji pomocnou ruku, aby je pomohl řešit. 

Jenomže jaké místo má fakticky Bůh v našem rodinném středu? Není jen tu a tam „vzácným” 
hostem, jako třeba jen při nedělní bohoslužbě? Zveme jej společně do všech záležitostí našeho 
rodinného života? A pokud ne, proč se divíme, že nám to nějak skřípe? 

Je třeba si znovu uvědomit, že Bůh – Emanuel – je stejný pro nazaretskou rodinu jako pro nás: 
včera i dnes i navěky. Tak, jako byl neustále uprostřed nazaretské rodiny, chce stát uprostřed nás, 
za námi a s námi. Chce být neustále nablízku. Neslibuje nám bezproblémový a pohodlný život, ale 
chce jít v tom životě s námi. Jen je potřeba dovolit mu, aby do něho mohl skutečně vstoupit; aby 
mohl osobně vstoupit do našich lidských vztahů. Musíme se naučit reálně s ním počítat. Ježíš říká: 
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ To neplatí jenom 
o kostele a o modlitbě, ale především o našich rodinách! Žijme tedy náš každodenní život 
s Pánem. Pak už nikdy nebudeme na naše problémy a těžkosti sami a zakusíme jeho vedení a jeho 
záštitu. Za všech situací budeme mít v sobě jeho pokoj, který svět dát nemůže. 

Proto Svatá rodina není nepoužitelným ideálem, ke kterému budeme jen zbožně vzhlížet, ale 
skutečným a také velmi praktickým vzorem i pro naše manželství, pro naše křesťanské rodiny. 

Jáhen Jan Pečený, kázání na svátek Svaté rodiny, Český Brod, 28.12.2008. 
 Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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JAK TO CHODÍ U KRÝSŮ 
Děti občas donesou ze školy listy se svými školními pracemi. Z jednoho takového listu jsem se 

dozvěděla holou pravdu o tom, jak to u nás doma chodí.  

Jednalo se o cvičení z češtiny pro pátou třídu. Žáci měli doplňovat koncovky š – ž, s – z, ť – ď. 
Dokud se jednalo o věty typu: smaž tabuli nebo vzbuď se, docela to šlo. Průšvih nastal při doplnění 
do věty: Nepra_ tady. Můj desetiletý syn bez mrknutí oka doplnil: Nepras tady. Inu, jak se do lesa 
volá, tak se z něho ozývá. 

Do Zpravodaje zaslala Daniela Krýsová 

RECEPTY NA LEDEN 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Dnes Vám nabízím jeden recept na lahůdku z drůbežích jater. Sice 
to není po Vánocích kdovíjak dietní, představu, co dám do receptáře, 
jsem měla úplně jinou. Chtěla jsem Vám sem dát „jáhlovou polévku“. 
Ale napadlo mne, že někdo z Vás má lepší recept než já, a tak nám ho 
možná do Zpravodaje pošle!? 

 

POMAZÁNKA Z DRŮBEŽÍCH JATER 
Tuhle dobrotu už jsem mnohokrát jedla, ale abych to poprvé vyzkoušela, na to mám játra při-

pravená v tuto chvíli teprve v lednici. Naučil nás jí vychutnat náš kamarád Honza. Dělá jí s oblibou 
na naše setkání u vína, kdy se sejdeme jako skupinka přátel a každý přinese něco dobrého. Ne 
nedůležitou součástí takových večerů je samozřejmě víno. 

Potřebujeme: 0,5 kg sádla, 0,5 kg cibule, 0,5 kg syrových drůbežích jater, sůl, koření, může být 
česnek. 

Ty dávky se mi zdály neuvěřitelné, ale Honza se dušuje, že to z takových množství opravdu 
dělá. No, zkuste posoudit sami. 

Na sádle zpěníte cibuli, přidáte játra a dusíte. Ke konci již můžete osolit. Když jsou kusy jater 
měkké, necháte vychladnout, játra vyndáte a rozkrájíte na menší kousky, případně rozmačkáte, 
vrátíte vše do cibule a sádla, dochutíte a uložíte do lednice ztuhnout. Případně můžete přebytečné 
sádlo na poslední chvíli slít mimo do hrnečku… Mezitím nakrájíte chleba. Pak otevřete první láhev 
vína, druhou a pak už Vám s přáteli nic moc chybět nebude. 

P.S. Ještě poznámku: Ten kamarád se jmenuje příjmením Mazánek a tak téhle jeho dobrotě 
nikdo neříká pomazánka, ale jen a jen „Mazánka“. 

Marta Tomsová 
 

Letos prvně a s úspěchem vyzkoušený recept na 

ŠLEHAČKOVÉ VELMI RYCHLÉ CUKROVÍ 
Potřebujeme: 500 g polohrubé mouky, 1 x Omega 250 g, l x šlehačka 0,25 l. 

Vše smícháme, vyválíme na vále, vykrajujeme drobnější tvary formičkami, dáme péct a po 
upečení obalíme v cukru (moučkový + vanilkový cukr na obalování). Tvary se trochu nafouknou a 
vypadají jako podvodnice. Ale klasické podvodnice to nejsou. 

Marie Krejbichová 
 

(Ach jo… Původně jsem doufal, že bych mohl po Vánocích trochu zhubnout… – povzdech sazeče.) 
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MICHELANGELOVY MALBY 
Zveme všechny zájemce o dějiny umění na přednášku Tomáše Kučery spoje-

nou 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. ledna 2009 od 19.00 hod. 

ZE SEKRETARIÁTU 
Byl pořádán zimní adventní pobyt v Domě setkání v Albeřicích (12. – 16. prosince 
2008), který se nad očekávání velmi vydařil. Dokonce napadl i sníh. K velké pohodě 
přispěl kněz a psycholog P. Jan Vyhnálek, který vedl večerní debaty. Všichni zúčastně-
ní, dle slov Jirky Ludvíka, byli spokojeni a těší se na další adventní pobyt v roce 2009. 

Jinak dny v sekretariátu probíhají v duchu vyúčtování dotací a plánování letních táborů. 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2009 

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  

12.1.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

17.1.2009 ples Manželských setkání H. Pištorová � 606 745 048 

21.1.2009 
přednáška „Michelangelovy malby  
v Sixtinské kapli“ 

sekretariát � 224 872 421 

7. – 8.2.2009 Kroměříž: Konference k 20. výročí MS H. Pištorová � 606 745 048 

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 

20. – 22.3.2009 Seč: Jarní obnova MS H. Pištorová � 606 745 048 

25.7. – 1.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin I. sekretariát � 224 872 421 

1.8. – 8.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin II. sekretariát � 224 872 421 

8.8. – 15.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin III. sekretariát � 224 872 421 

15. – 23.8.2009 Třešť: Letní kurs MS H. Pištorová � 606 745 048 
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LETNÍ TÁBORY RODIN 
Jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. Tábory se 

budou konat v těchto termínech (vždy od soboty do soboty): 

    25. července – 1. srpna 

    1. – 8. srpna 

    8. – 15. srpna 

na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. 

Současně hledáme vedoucí na Tábor rodin, kteří budou zajišťovat do-
polední program pro děti a pomáhat při společných odpoledních a večer-
ních aktivitách. Vedoucím nabízíme pobyt a stravu zdarma. Můžeme po-
skytnout potvrzení o pedagogické praxi. Podmínkou je dosažení 16 let věku. 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
ŽENSKÁ SPIRITUALITA 

Unie katolických žen ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií zve na další přednášky cyklu 
„Ženská spiritualita“, a to: 

PhDr. Jaroslav Šturma: Otcové a matky – synové a dcery (ve středu 21. ledna 2009) 

JUDr. Marie Kolářová Th.D.: Rovnost a nerovnost křesťanů a křesťanek (ve středu 18. února 2009) 

Obě přednášky se konají od 18.00 hod. v učebně P 1, v budově KTF UK Thákurova 3, Praha 6. 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

POUŤ SNOUBENCŮ KE SV. VALENTINU 

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 do 
15.00 a poutní mše svatá v 15.30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. 

Na rekolekci, kterou povede P. Prokop Brož Th.D., se páry snoubenců přihlašují nejpozději do  
9. února telefonicky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu http://manzelstvi.cz/
valentin/, kde je možno nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita rekolekce je omezena! Doporuče-
ný příspěvek na občerstvení během obnovy je 100 Kč na pár. 

Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do man-
želství! Během pouti snoubenců budeme informovat o různých formách příprav na manželství v diecézi. 

PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 20. ledna – 10. března 2009 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, psy-
chologem, jáhnem a knězem. 

Snoubenci, hlaste se co nejdřív telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je 
omezena! Následující termíny příprav jsou 7. dubna – 26. května a 6. října – 1. prosince 2009. 

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. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2009 13 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY VE VLAŠIMI 17. A 18. LEDNA 2009  

Letošním mottem již tradiční vlašimské obnovy je verš „Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? 
Ano, říkám vám, více než na proroka.“ (Mt 11,9) Cílem je znovunalézt odvahu k naplnění Ježíšovy výzvy  
k životu v plnosti v konkrétních podmínkách křesťanského manželství. Na společné víkendové setkání ve 
Vlašimi jsou srdečně zváni všichni manžele, kteří se nebojí obětovat se jeden pro druhého, hledat a 
nalézat Ježíše tam, kde ho již nikdo nečeká. Účastníky čekají zajímavé přednášky, sdílení ve skupinkách  
i mše svatá s obnovou manželských slibů. Stravování a hlídání dětí je zajištěno! 

Bližší informace o programu a přihlášky lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi nebo na adrese: 
manželé Lenka a Roman Farionovi, Lidická 735, Vlašim, telefon: 317 846 213, 732 226 759, e-mail:  
farion.roman@tiscali.cz, a také na stránkách http://cpr.apha.cz.  

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 

Z DISKUSNÍHO STOLU 

DISKUSE NAD KŘESŤANSKOU POLITIKOU PRO RODINY S DĚTMI 
Již delší dobu jsem přemýšlel, že by bylo potřebné, aby se také křesťa-

né výrazněji vyslovili k současné politice státu pro rodiny s dětmi, zejména 
pro rodiny s více dětmi. Takovéto úvahy mě napadaly většinou nad výplat-
ní páskou, když jsem viděl, kolik z toho, co vydělám, spolkne stát na daních a odvodech sociálního pojiš-
tění, a kolik z toho nakonec zbyde pro rodinu a děti, nebo také když jsem v tisku a v televizi sledoval 
úvahy našich politiků o placení školného na vysokých školách a pokoušel se tyto jejich představy proná-
sobit počtem našich čtyř dětí. Nakonec to Bůh „zařídil“ tak, že mi poslal do cesty lidi z Živé rodiny a také 
z KDU-ČSL, kteří se touto problematikou zabývají. Jako výsledek společné práce pak KDU-ČSL v polovině 
prosince na své celostátní konferenci představila analýzu nerovného postavení rodin s dětmi vůči 
bezdětným občanům, zároveň spolu s konkrétními návrhy opatření. 

Analýza vychází z toho, že rodina tvoří jeden ekonomický celek a je zároveň, v souladu s národní 
koncepcí rodinné politiky – prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem 
tvorby lidského kapitálu. Upozorňuje na řadu zažitých mýtů v našem myšlení, například na mýtus, že 
všichni platí stejné daně a odvody, když odvádějí stejnou procentní daňovou sazbu. Analýza však ukáza-
la, že rodiny s dětmi jsou daněmi a odvody zatíženy mnohem více, protože výživou a výchovou dětí 
investují do lidského kapitálu a nemohou si náklady na tyto investice odečíst ze základu pro výpočet 
daně a odvodů sociálního pojištění podobným způsobem, jako si může náklady na své firemní investice 
odečíst například každý podnikatel. K tomu je potřeba dodat, že pokud chceme, aby daň byla spravedli-
vá pro všechny, nestačí hovořit pouze o stejné procentní sazbě, ale také o stejném základu pro výpočet 
této daně. A ten v tuto chvíli stejný není (alespoň ve srovnání s investicemi podnikatelů do jejich firem). 

Zároveň také není pravdou ani to, že bezdětní doplácejí na rodiny s dětmi. S výjimkou těch nejchud-
ších a nejpotřebnějších rodin, které mají nárok na dávky státní sociální podpory, doplácejí na výhody 
našeho „sociálního státu“ překvapivě především rodiny s dětmi. Lidský kapitál je přitom pro každý stát 
tou nejcennější hodnotou, a proto by měla každá společnost považovat rodiny s dětmi i z ekonomického 
hlediska za důležité investory a jejich investic si vážit alespoň stejně, jako každé jiné investice. KDU-ČSL 
touto prezentací zahájila veřejnou debatu o zrovnoprávnění rodin s dětmi s bezdětnými občany. Zkráce-
ný dokument analýzy, spolu s prezentací, jsou k dispozici na stránkách KDU-ČSL (http://www.kdu.cz/), 
případně mohu dokumenty zájemcům zaslat e-mailem. 
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DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ  
Za celý svůj život jsem jako katolický křesťan neslyšel kázání o desátém přikázání. Nelze kázat 

na téma „Nebudeš dychtit po majetku svého bližního“, protože západní společnost je na tom 
dychtění založena. Říká se tomu kapitalismus. Masová reklama nás přesvědčuje, že potřebujeme 
věci, které ve skutečnosti nikdo z nás nepotřebuje. Do představ o tom, co je pro život potřebné, 
zasévá zmatek. Úroveň potřeb narostla do takové úrovně iluze a rafinovanosti, že věci, které dříve 
byly naprostým luxusem, se staly nutností. V naší kultuře lidé nemají sami ze sebe dobrý pocit, 
pokud příští dovolená nebude luxusnější než ta loňská, pokud vše není vylepšováno – a to vše  
v době, kdy většina Božího lidu hladoví. 

Blahobytný Západ udělal štěstí čímsi nemožným. Vytvořili jsme pseudoštěstí, pseudoúspěch, 
pseudobezpečí, jež nikdy lidské srdce neuspokojí. Většina Božího lidu je nucena učit se hledat štěstí 
a svobodu na mnohem prostší úrovni. Evangelium říká, že právě tam je vždycky štěstí k nalezení. 

To je asi nejtradičnější, nejstaromódnější, nejkonzervativnější evangelium, a to se nikdy nezmě-
ní. Musíme si to stále opakovat: existuje desáté přikázání. 

Z knihy Richarda Rohra „Preparing for Christmas With Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Jsem toho názoru, že téma rodin s dětmi je jedno z témat, která jsou pro naši společnost zásadní (na 
rozdíl od řady jiných – uměle vytvářených různými lobbyistickými skupinami). Zároveň jsem přesvědčen, 
že smyslem křesťanské politiky je něco víc, než být jen někde „mezi pravicí a levicí“, že úkolem křesťan-
ské politiky je – mimo jiné – navrátit mnohým slovním pojmům, včetně těch ekonomických, jejich pů-
vodní význam. Různí lidé si totiž pod ekonomií představují různé věci. Podle některých přístupů je eko-
nomie věda o penězích, bankovnictví, kapitálu a bohatství. Ekonomii ale také můžeme chápat jako obec-
nou teorii volby, přičemž člověk nevolí jen mezi hmotnými věcmi a službami. Do hry pak vstupují všech-
ny lidské hodnoty – všechny cíle a všechny prostředky, hmotné i nehmotné, velkolepé i přízemní, vzne-
šené i prosté. Nic, po čem člověk touží nebo čemu se chce vyhnout, nezůstává vně tohoto ekonomické-
ho rozhodování (Ludwig von Mises). Myslím, že jako křesťané se pod tuto poslední definici můžeme 
klidně podepsat, i když s autorem samotným můžeme současně polemizovat. 

Ale nezapomínejme při tom, že i sám Ježíš Kristus hovoří o ekonomických pojmech poměrně dost 
jasně: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a … z radosti nad tím jde, pro-
dá všecko, co má, a koupí to pole.“ (Mt 13,44). A aby Ježíš potvrdil, že to myslí naprosto vážně, tak hned 
dodává: „Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu 
drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Mt 13,45-46). A dále také: „Ukládejte si po-
klady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.“ (Mt 6,20). Dnes by 
možná s ohledem na jiná ekonomická rizika řekl: „Diverzifikujte své investice do nebeských akcií, kde je 
inflace ani krize neznehodnotí…“. A abychom ty nebeské investice nehledali příliš daleko, tak říká: 
„Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (Lk 17,21). Nepochybně – našimi „nebeskými investicemi“ a naším 
„nebeským portfoliem“ jsou především společenství s Bohem a s lidmi. Tím „Božím královstvím“, které 
je mezi námi, jsou naši blízcí – a zejména naše děti a naši staří rodiče. A samozřejmě také naši přátelé, 
církevní společenství, kolegové v práci a ostatní lidé. 

Přeji všem hodně duchovního užitku z ekonomických úvah a modlitebního rozjímání nad Písmem 
svatým i nad jejich přímou realizací v konkrétním životě. Děkuji rovněž za případné názory, náměty a 
připomínky do diskuse k nastíněné problematice a také za modlitební podporu pro naše politiky. 

Otakar Hampl, o.hampl@karneval.cz  

NA OKRAJ 


