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I pravil sobě císař: „Konečně jsem na to přišel. Říši mám, že pomalu nevím, kde končí a kde 
začíná, lidí plný Řím, o provinciích nemluvě, silnice nestačí, lodě praskají ve švech, na východě 
otravují Parthové, na západě Germáni, na jihu libyjské kmeny… Chtělo by to další legie, další 
úředníky, další otroky, ale kolik a kde – a kde je brát? Ale ten můj nápad je skvělý: sečteme je! 
Všechny!“ 

Tak vypadá naděje císařská; opírá se o fakta, o statistiky, o úřady, o vojáky a o ty, kdo nako-
nec všechno odpracují. Tak se císař stává bohem – nebo alespoň jeho sochou… 

I pravil sobě prokurátor: „Jemu se to řekne: sečteme je. Ale kdo to všechno odedře? No 
přece já. Vždycky jsem to nakonec já, kdo musí všechno odedřít. Úředníky mám líné a neschop-
né, vojáci jsou hloupí a ti děsní Judejci se pořád bouří… Ale já jim zatnu tipec. Poradím se 
s místními hlavouny – však se jim pode mnou nevede špatně. Určitě na něco přijdou – a císař si 
mne třeba konečně všimne a dá mi postavení, které skutečně odpovídá mým schopnostem.“ 

Tak vypadá naděje římského prokurátora: opírá se o jistotu vlastních schopností a konexí. 
Tak se prokurátor stává slavným – a třeba jednou jeden z nich vstoupí i do kréda… 

Co sobě pravili členové velerady, nevíme. Snad si vzpomněli, jak si po celé generace jejich 
otcové i praotcové znovu a znovu opakovali velkou násobilku dvanácti kmenů, jejich větví, rodů, 
rodin, tu úžasnou dějepravu otců a synů, dědů a vnuků, vždyť do ní byla ukryta jejich naděje, 
jejich příští král, jejich věčná vláda po boku hrozného a přísného Hospodina, který jim jednou 
položí celý svět k nohám. Už aby to bylo. 

Tak vypadá naděje, která si je jista sama sebou a svým vlastním učením. Tak se člověk stává 
učením, zákonem, normou – nebo alespoň tlustospisem… 

Ale prostý obchodník nemá čas něco si 
říkat, něco sobě pravit. Takových lidí sem 
táhne, a všichni by chtěli někde přespat – to 
budou jistě potřebovat chléb, vodu, zeleninu, 
pokrývky, oheň, lůžko, střechu nad hlavou, 
otop, slámu, píci pro zvířata… a nějaký ten 
džbánek se jim po cestě třeba rozbil, taky ten 
plášť už nese vážné stopy pouštních trnitých 
křovisek, koni upadla podkova a na sedle se 
přetrhl ten nejdůležitější řemínek … ale 
všechno máme, přijďte, posloužíme, dodáme, 
prodáme, opravíme, nakrmíme, napojíme, 
zaplatíte… 

Tak vypadá naděje, která umí počítat, 
která večer co večer zlatě cinká v truhle, která 
se zakopává pod hrušeň nebo do sklepa, kte-
rá se bojí zlodějů a konce turistické sezony. 
Tak se člověk stává bohatým – až dokud mu 
někdo ten jeho krásný poklad neukradne, až 
dokud mu kov nezrezne, nádoby se nerozbijí 
a látky nesežerou moli… 

TAK VYPADÁ NADĚJE 
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V RODINNÉM KRUHU 

 UŢ NESLYŠÍM KEJHÁNÍ DIVOKÝCH HUSÍ  

 

Uţ neslyším kejhání divokých husí táhnoucích za sluncem do vzdálených krajů 

 snad jen zabloudily na svých dlouhých cestách 

 snad jen vyletěly výš neţ kam dohlédne lidské oko 

 snad jen sněhem těhotná mračna vymazala jejich stopy z chundelatých hřbetů 
nebeských beránků 

 a poslední pírko uţ dávno zapadlo někam mezi osiřelé ostruţiní 

 kdesi na pomezí mezí a lesních palouků 

Uţ nezapadá večerní slunce do zlatavých peřin 

 snad jen lampář potkává na své bludné pouti předvečerními uličkami jeho svit 

 snad jen plynové lucerny zachytily poslední paprsky léta 

 snad jen reflektory diskoték mrzačí tichou temnotu nepromrzlých ještě stínů 
mikulášských nocí 

 a poslední záchvěvy tepla zlátnou na okrajích dosud čistých kaluţí 

 kdesi mezi chodníkem a silnicí 

A země nabobtnalá vzrušeným očekáváním tiše zpívá Zdrávas Královno 

 doufajíc v rosu zhůry 

 v tu trochu jehličí a pár rybích šupin 

 v něhu podpatků kozaček prohýbajících se pod tíhou pestrobarevných obalů 
všechnostejných balíčků 

 bez sobů jelenů prasat vlků zajíců sněhurek sněhuláků mrazů bambulí saní 

 doufajíc v něhu sněhu 

 a jinudy přece vchází On 
 

Sa Ze-Č‘ 2009   

A prostý lid? Ale prosím vás, jakápak tam turistika, to jen páni si cosi vymysleli a našinec aby 
se trmácel v zimě po horách kamsi ke všem čertům, taky jsme mohli pocházet z nějaké bližší 
vesnice… těch peněz co to cestování stojí… No, ale už tam budeme, jen ještě sehnat nějaké tep-
lé místečko někde v hospodě, alespoň na dvorku, aby tam bylo alespoň závětří a ohniště, něco si 
uvaříme a pak si schrupnem… 

Tak vypadá naděje těch, na které si každý otevře hubu, každý je někam žene, něco po nich 
chce, jednou jsou to daně, jindy další formulář, jednou z toho kouká vojenská služba, jindy nud-
né veřejně prospěšné práce – dejte nám s tím pokoj, dáme si něco co žaludku, něčím to splách-
nem – škoda, že ještě nevynalezli televizi… 

Jen pastýři se nikam nehonili, na nic neaspirovali, prostě si dělali svou práci, bez řečí a bez 
zbytečných myšlenek, co se má stát, to se stane, kdyby přišel vlk, tak s tím budeme něco dělat, 
když přijde lev, bude to horší… 

A tak v době, kdy jedni doufali ve světovládu, jiní v plné truhly a další v plná břicha, jen pas-
týři otevřeli oči a spatřili rozzářené nebe, rozjásané anděly a naději Izraele. Naději celého světa. 
Naději nás všech. I mou naději. 

Vladimír Koronthály 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
rok se s rokem sešel, listopad zavřel za sebou dveře a ve výlohách se blýská jak nad Tatrou. 

Ne, nebojte se, to není revoluce, bouřka ani fotografové, to jen obchodníci doufají, že vánoční 
prodeje přece jen vylepší jejich letošní obchodní bilanci. 

Správně – budou Vánoce. Bude stromeček, bude kapr (nebo řízek?), bude rybí polévka (nebo 
čočková?), budou i dárečky. Budou? Jen jestli jsme nezlobili…! Já bych si sebou nebyl tak jist… 

Kéž bychom byli jako děti – ty se už teď těší, nejdřív na Mikuláše a pak už na to, co bude pod 
stromečkem. A možná se těší i na těch pár tak vzácných chvilek, kdy otec nespěchá do práce či 
máma k plotně, ale všichni jsou tak nějak pohromadě, třeba si i něco povídají… 

Kéž bychom se dokázali těšit tak, jak se těší děti. Kéž bychom uměli doufat tak, jak doufaly 
izraelské matky (přece proroctví se nemohou mýlit, jedna z nás porodí Mesiáše…). Kéž bychom 
uměli doufat jako jedna statečná izraelská žena bez přístřeší v městě Davidově. Kéž bychom 
uměli přijímat dary od Hospodina – jako jedno dítě od mudrců z východu… Kéž bychom uměli 
s prostým srdcem dávat to málo, co máme – jako prostí, nemytí a nečesaní, drsní a ošlehaní, a 
přece tak laskaví pastýři. Kéž bychom dokázali volat s prvními křesťany: Přijď, Pane! 

Protože On přijde. K nám. 

VKor 
 

VÍŘE NELZE UČIT  
Víře nelze učit, víru lze pouze pochytit. Tam, kde lidé žijí život z víry, otevřeně důvěřují Bohu 

i sobě navzájem, je místo skutečné živé pulzující víry. Děti, které vyrůstají v takovém prostředí, 
kde víra živě pulzuje, kde se slaví vize víry a neviditelné se bere vážně, dar víry přirozeně přijímají. 

Skutečná víra je příliš reálná, než aby ji šlo ignorovat. Když někdo vyučuje náboženství, aniž 
nabídne kus své víry, kterou je možno pochytit, pak je výuka náboženství celkem vzato ztrátou 
času. Stává se dokonce imunizací proti této reálné věci. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

 

SOBĚŠICKÁ PODOBENSTVÍ 
Nudu nemám ráda – vlastně, já ji ani neznám. A tak jsem si říkala, že je potřeba na chvíli 

opustit vyjeté koleje soběšických podobenství a zkusit něco trochu jiného. Jen pro tentokrát. 
A Vánoce, Vánoce jako jiskřivé a hřejivé zastavení na konci roku, ty jsou pro něco neobyčejného 
jako stvořené. 

A tak jsem pro vás, pro nás všechny, připravila adventní kalendář. Má 24 zastavení, 24 malých 
podobenství. Je na vás, jestli je přikousnete najednou k nedělní kávě nebo si je rozdělíte a opravdu 
si přečtete každý den jedno (a protože Zpravodaj má jako obvykle zpoždění, asi vám nezbude než 
vzít si jich alespoň několik najednou, jinak by vám vydržela až do Tří králů – pozn. sazeče). 

 

1. Vánoční svíčky 

Znáte ten okamžik? Nevím, jak u vás, ale u nás stromeček rozsvěcujeme až v tu tajemnou 
chvíli Štědrého dne, kdy se den potkává s večerem, na nebi se objevují první hvězdy a vše se 
zabalí do hebkého šera. Zelený princ je již nazdobený, připravený, krásný a slavnostní. Moc mu 
to sluší. Byl by krásný i tak, ale bez světel to nějak není ono. Když se rozžehnou, teprve vidíme, 
„o čem to je“. Světlo mu dá duši, oživí ho. Samotná, nerozsvícená světýlka ovšem na stromku 
nemají žádný význam, smysl. 
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A co my? Nejsme někdy nerozžehnutými světly na stromku světa? Bůh nás na něj zavěsil, 
abychom svítili, přinášeli ducha, význam. Pokud zůstáváme zhasnutí, proč tam vlastně jsme? 
A když se rozsvítíme, tedy: když nás On rozsvítí, tak se všechno promění… 

2. Stromeček 

Na sváteční místo v obývacím pokoji si nedáváme javor, lípu nebo habr. Sice mají svoji  
poezii, ale opadané větve neskýtají tak útěšný pohled jako větve se zeleným jehličím. Proto si je 
lidé odedávna na Vánoce zdobí a krášlí. Napadá mi, že my lidé jsme jako ty opadavé dřeviny, 
pomíjivé, vadnoucí. A On, Králů Král, je stále zelený, neměnný a stálý. Když se podíváte na svůj 
letošní stromeček, radujte se, že je tomu tak…  

3. Hvězda 

Tak, jak nosí král svou korunu, nosí stromeček svou špici. Častokrát vídám namísto špice 
hvězdu. Majestátní vlasatice, připomínající putování mudrců za Ježíšem, stromečku vévodí 
a stává se jeho dominantou. A hned je jasné, proč se zelený krasavec vyhřívá v našem obýváku – 
aby připomněl narození Krista. Ne jenom pro to, abychom si užili slavnostní chvíle, poradovali se 
z dárků, které schová do svého klína, ale pro to, že se narodil Ježíš. 

I náš život má mít dominantu, znamení, aby bylo jasné, proč tu jsme. Má ji? 

4. O svíčkách, těch elektrických 

Povídali jsme si o svíčkách. Miluji vůni voskových svíček, které jsme mívali doma u rodičů. 
Pokrok přinesl světlo elektrické. Nevoní, nehřeje, zato ale svítí a svítí a taky od něj nechytnou 
záclony. Co je na elektrických svíčkách ovšem pozoruhodné, že nehoří samy o sobě, ale musí mít  
zdroj, musí být zapojeny do elektřiny. Jakmile nejsou, okamžitě pohasnou. Tak jako my – svítí-
me, jen když jsme napojeni na zdroj…  

5. O tom správném zašmodrchání 

Vánoční mašle, červené, zelené, fialové, zlaté – jaké chcete. Krásná ozdoba. Není to ale nic 
jiného než zauzlovaný kousek tkaniny. nebýváme rádi, když se nám život zasukuje a zašmodrchá, 
bráníme se tomu, je nám milejší rovný, hladký úsek. Ale někdy je to přesně ono. Jak krásnou 
ozdobou našeho žití můžou být správně zašmodrchané okamžiky, situace a stavy. Jen hledat 
smysl a ten správný směr a nebránit se, když se naše cesty kroutí. 

6. Vánoční próza 

Mívali jsme doma krásný, litinový stojan na stromeček. Elegantně kroucené nožky, zelená 
barva, nastavitelná šířka, zato trochu horší stabilita. Ta hrůza, když jsme slyšeli zvuk lámajících 
se větviček a tříštících se ozdob. Dávno jsem takové stojany neviděla. Zato vídám jiné, na nic si 
nehrající, pevné, jednoznačné. Stromek v nich stojí jak doma v lese. Vánoční próza. A proč ne? 

Připomíná mi, že také potřebuju pevný a stabilní základ. Bez něj můžu leda padat a rozbíjet 
se. Občas z něj vypadnu svou neposedností, ale vrátím-li se, mohu pevně stát. Jako vánoční  
stromeček. 

7. Barborka 

Krásný vánoční zvyk, i když s pohanským základem, budit spící větve vlahou vodou, aby nám 
na Vánoce rozkvetly. Ale – budíme-li květy předčasně, nedočkáme se plodů. Potěšit se poupaty 
je lákavé a v zimě určitě osvěžující. Neděláme to však běžně. Někdy ale ve svých životech ano. 
Chtěli bychom urychlovat přirozený běh věcí, ale neuvědomujeme si, že se ochudíme o plody.  
A právě o ty, milí přátelé, jde. 
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8. Adventní věnec 

Máte ho taky na stole? Zapalujete svíčky, 
jednu po druhé, a slavíte blížící se vrchol 
roku, příchod Mesiáše? My taky, samozřej-
mě. A když se tak dívám na adventní věnec, 
vidím, že nemá ani konec, ani začátek. Jako 
bych slyšela, že On je Alfou i Omegou, nebo 
chceme-li, písmenem a i žet. V Něm se oba 
konce spojují a tvoří věčnost. Adventní věnec mi připomíná, že je tu něco nade mnou, co mě 
přesahuje, co dává mému životu nový rozměr. Jako bych tomu v těchto svátečních chvílích více 
rozuměla. 

9. O františku 

Ano, opravdu o františku, nikoliv o Františkovi. Nemám na mysli obyčejného Fandu, Frantu 
nebo Francka. Mluvím o vánočním františkovi, jehož vůni miluji a jehož si hojně ve vánočních 
dnech zapaluji. Však stopy po jeho horkých chodidlech „zdobí" náš barový pult i konferenční 
stolek. A tak si celý rok můžu připomínat jeho poselství. Jaké? Nezapálený františek voní, ale 
hodně slabě. Ale jakmile se zapálí, jeho vůně naplní vše okolo. 

My máme šířit vůni Kristovu – ale to můžeme, jen když nás On zažehne. Pokud jsme studení, 
nehoříme, nemůžeme vůni vydávat. A tak – nechme se zapálit, abychom voněli… 

10. V teple Lásky 

Loni v adventu jsme vyráběli svíčky ze včelího vosku. Připravili si plát, knot, vyřízli vhodný 
tvar, a hlavně – plát nahřáli. Na obráceném plechu na kamnech, na teplém hrnci nebo dokonce 
fénem. Svíčky se povedly a co víc – vyprávěly. O tom, že v teple lásky můžeme měnit svůj tvar, 
podobu, krásnět a stávat se užitečnými. V teple Lásky, kterou dostáváme a kterou máme dávat 
dál. A to, co je kolem nás, se může pozoruhodně proměňovat. 

11. Slyšíte to? 

Slyšíte? Zvonění. Jemné, něžné, křišťálové. A taky sladké, stříbrné a zlaté. Vánoční zvonečky, 
které ohlašují příchod Toho, na koho čekáme. Každý asi nějaký má, ať z kovu, skla či keramiky.  
A pokud nemá, stačí vyjít na adventní náves, náměstí a rynky, tam bývá zvonečků dost, od něž-
ných na krcích vánočních oslíků po ryčné zvonce Armády spásy. Jen se zaposlouchejte. Zvoní  
o Něm, o milosti, ale i o nás. Nevěříte? Mně jeden říkal, že já jsem taky takový zvonek, který má 
o Něm zvěstovat ostatním. Je jedno, jakým hlasem – hlavně, abych zvonila. Už to taky slyšíte? 

12. Co se stane, když si podáme ruce… 

Vánoční řetězy – tradiční ozdoba. Viděla jsem všelijaké – střapaté a blýskavé, neokázalé ze 
slámy, ze šípků, z křížal, z papíru, z korálků, ale i z natáček na vlasy nebo roliček od toaletního 
papíru. Ty poslední řetězy byly spíše recesí a vtipem, ale proč ne. To podstatné, co nám sdělují, 
je společenství. Šípek šípku podá ruku a obejmou celý stromek. Co nedokáže jeden, dokážou 
všichni ve vzájemném spojení. A tak se spojme, abychom dokázali obejmout náš svět. Znáte tu 
modlitbu: „Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás…" Na ni si vzpomenu, když vidím vánoční řetězení… 

13. Prskavé podobenství 

Taky Vás to napadne, když vidíte prskající, zářivé světlo, viditelné do daleka, ale pomíjivé a 
bloudivé. Prskavka. Jako my, jak náš život, zazáříme, prskneme a nejsme… Ale ta zář, přátelé. Ta 
stojí za to. Kvůli té tu jsme. Tak jen abychom zářili… 
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14. Křehká krása 

Šikovné ruce a pusy českých sklářů, skláři jimi byli známi po celém světě. Vánočními koulemi. 
Jsou krásné, jemné, lehounké jako pírko a taky křehké. Dnes můžeme stromeček ozdobit baňka-
mi z umělé hmoty, ale něžnost skleněných, foukaných nenahradí. Ale ta zranitelnost, křehkost. 

Kolik střípků a střepů jsem už zametala, nad kolika jsem už ronila slzy. Vždycky, když smetám 
střepy na lopatku, si uvědomuju, že podobně křehká je naše duše. Ano, jsme zranitelní, a taky 
víme, kdo chce nejvíc naši duši zranit. Ale, i když je zhola nemožné slepovat vánoční koule, naše 
duše obnovit jde. Je to opravdový zázrak… 

15. Jenom kousek drátu 

Další vánoční próza, zakroucený kousek drátku. Takové esíčko. Už víte? Háček na ozdoby. 
Vzpomínám na naše první opravdové manželské Vánoce. 24. prosince ráno, zdobíme stromeček, 
dochystáváme večeři. Stojan, svíčky, ozdoby. Ozdoby! Jak je pověsíme, když jsme zapomněli 
koupit háčky! 

Taková obyčejná věc, na nic důležitého jsme nezapomněli, jen tahle maličkost unikla naší 
bedlivé pozornosti. Naštěstí hodná sousedka, paní Stoklásková, háčky měla a ochotně nám je 
darovala. Stromek se mohl na večer vyparádit jako princezna na první ples. 

Slyšeli jste o těle Kristově a jeho údech? Někdo je hlava, jiný noha, další třeba ucho. Někdo 
je hvězda na špičce stromku, někdo je baňka, někdo zase háček. Nikdo nesmí chybět, každý má 
svůj význam. Buďme tím, co jsme! 

16. Dáreček 

Tak tohle už jste někdy slyšeli, ale je to tak oslovující, že si dovolím o tom psát znovu. 

Dáváte rádi dárečky? Já ano, a taky je ráda dostávám. Je to jazyk lásky, kterým (taky) mlu-
vím. Dárky kupuju už v létě, promýšlím je, a představuju si, jak se bude obdarovaný radovat. Na 
okamžik předání se těším dlouho, dlouho dopředu. Ráda se dívám, jak se dárek vylupuje z papí-
rového kabátku, jak se obdarovanému rozsvítí světýlka v očích, jak nás pojí pouto společně pro-
žívaného okamžiku. 

Představte si, že byste někomu dali dárek, a on si ho ani nerozbalil. Nechal by ho pod stro-
mečkem. Přešel by Boží Hod, přešel by Štěpán, Tři králové a dokonce Hromnice, a dárek stále 
nerozbalený. Obdarovaný by neprojevil zájem. Jak by vám bylo? 

My lidé jsme dostali dárek, Dar. Nesrovnatelný s těmi, které kupujeme v supermarketech, ob-
chodních galeriích, v krámech a na trzích. Naprosto nesrovnatelný. Stál nesmírnou cenu. A  přesto  
–  pro  někoho  zůstává nerozbalený. Jak je asi Dárci, jak? Myslíte, že s tím můžete něco udělat? 

17. Abychom se nespletli… 

Abychom se nespletli, vážně… 

První Vánoce naší dcery se odehrávaly dávno v době, kdy se vánoce nesměly psát s velkým V. 
Sedmiměsíční Petruška dostala své první dárky. Flašku na pití, šatičky, látkovou knihu, důmysl-
nou hračku – vše import z blízkého, ale přesto dalekého Rakouska. Jakou jsme měli radost, že 
dostane kvalitní dárky, které v Prioru neseženeme ani pod pultem, natož na něm! Těšili jsme se, 
jak si Peťulka bude hrát s hračkami, pít z krásné, vzácně neskleněné lahvičky… Ale – ale! Naši 
dceru zajímal daleko víc papír. Trhala jej, hrála si s ním, stlala si kolem sebe a vypadala moc spo-
kojeně. Oči jí svítily, takový papír s tolika obrázky, to je něco! 

Mám pocit, že se taky pleteme, častokrát. Stromečky, cukroví, světýlka, vůně kadidla, jehličí 
a vanilky, tóny koled a smích zvonků, to všechno jsou Vánoce. Ale jenom ten obal, vánoční  
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papír. Jéje, jak často si užíváme toho obalu, místo, abychom se zabývali tím, co je uvnitř! Oprav-
du, věnujme pozornost tomu podstatnému. Abychom se nespletli. 

18. Koleda, koleda, Štěpáne… 

Zpívali jste někdy koledy v létě? Já ano, ale musím říci, není to ono. V době vánoční je to 
opravdu hodně, hodně jiné, hřejivější, aktuálnější, víc oslovující. Prostě – všechno má ten svůj 
čas, jak říká moudrý Kazatel. A tak je to i v životě. Zkusme vychytávat ten správný čas pro píseň 
povzbuzení, píseň napomenutí nebo píseň vděku, chvály – tak, aby to bylo v ten pravý čas, čas 
Kairos. Abychom nekoledovali v létě a nesklidili jen, v lepším případě, bohatou úrodu udivených 
pohledů. Aby se mohlo narodit něco, co se rodí právě v ten správný čas… 

19. Mňam 

Vánoční cukroví, to je fenomén. Někde se ho peče více, někde méně, ale linecká kolečka a 
vanilkové rohlíčky mají snad úplně všude. Cukroví mi tuhle povídalo tohle podobenství. 

„Víš, já nejlíp chutnám, když si nějakou chvíli poležím, třeba v nějaké krabici nebo plechovce. 
Pak se ve mně rozleží všechny chutě, nasáknu trochu vody z okolí a jsem lepší, než když vysko-
čím rovnou z trouby. I když i to má určitě své kouzlo… A vy lidi, hlavně ve svých vztazích, taky 
potřebujete občas uležet. Někdy to chvilku trvá, než se to, co vzájemně spojíte, propojí a prolne. 
Ale výsledek pak stojí za to. Dejte na mě, chce to svůj čas." 

Že by to bylo podobenství novomanželské? Nebo prostě, vztahové? Nevíte? Nechte to uležet… 

20. Svítí? Svítí! 

Miluju vánoční výzdobu, zářivý kabátek vánočního času, do kterého se halí naše pokoje, 
byty, domy, ulice, města. Brzy po Dušičkách pokukuju, jestli už někde montují vánoční výzdobu 
na pouliční osvětlení, doma chystám svícny a svíčky, zkouším, zda vše funguje. U nás v Soběši-
cích je to obzvlášť krásné – kolem Vánoc se skoro každý dům oblékne do svátečního, někdy stříz-
livě, jindy bohatě, ale výsledek je, aspoň pro mě, úchvatný. Tak jsem si říkala, co takový svícen 
nebo jiná výzdoba v okně znamená? Chceme říct, že i my slavíme, slavíme příchod Krista, zásad-
ní obrat v životě člověka. Přemýšlela jsem o tom. A proč slavíme, dáváme znamení o dobré zvěs-
ti jenom o Vánocích? Ne, nechci, abychom měli za oknem svícen ještě na svatou Annu. Ne. Ale 
svícen naší víry, ten nechávejme rozsvícený jako znamení našeho života po celý rok. A naplní se 
slova Proroka. 

21. Au 

Tak tohleto Au není citoslovce. Je to chemická značka, Aurum, zlato. Myslím, že zlatá je bar-
vou Vánoc, samozřejmě spolu s liturgickou fialovou a taky zelenou, červenou a dalšími. Zlatá je 
ale stálice. Proč? V našich lidských představách je odleskem toho Božského, vznešeného, odles-
kem nebes a jejich Krále. 

Víte, že se o někom říká, že je zlato nebo zlatíčko? Tak takoví máme být všichni. Odrážet to ne-
be, se kterým jsme se setkali v Něm. V Ježíši Vánočním, Velikonočním, v Ježíši, který přišel i pro mě. 

22. O sněhu, který nestudí 

Vídám ho v obchodě. Dá se totiž koupit. Je schovaný v plechovce, na zmáčknutí příslušného 
čudlíku poslušně vyskočí jako džin z lahve a zasněží celý stromek. Umělý sníh. Proč ne. Já dávám 
přednost tomu pravému, co studí a taje a zůstává jen venku, ale někdo třeba ocení právě 
tenhle. Říkám si ale, že často vyhledáváme zbytečně imitace, místo abychom si užili originál. Ve 
vztazích k lidem, k Bohu, k sobě. Nenechme se ukolébat napodobeninami, které jsou sice do-
stupné, ale to pravé nemohou nahradit. 
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23. Adventní kalendář 

Právě otvíráte předposlední okýnko. Každý den byl jeden dáreček, čokoládka, bonbon, čaj 
nebo třeba myšlenka jako tady. Mám pro Vás dobrou zprávu. Ani posledním okýnkem nic ne-
končí. Na každý den má pro nás dobrý Otec zabalené nějaké překvapení. Jenom pro mě, pečlivě 
vybrané a přichystané. Jen, jen otevřít okýnko. Tak šup! A hlavně, nezapomeňme poděkovat! 

24. Poslední podobenství 

Tak tohle podobenství, milí přátelé, nenapíšu. Zkuste si ho napsat sami. Určitě vás něco na-
padne. Podobenství jsou totiž všude kolem. A když už Vás napadne, tak se o něj rozdělte, třeba 
u štědrovečerního stolu či stromečku, nebo u Božíhodového oběda. Budu ráda, když se rozdělíte 
i se mnou. O čem asi bude? O rybí kosti, polámaném perníčku nebo třeba o svátečním ubrusu? 
Už se těším. Moc. 

Požehnané Vánoce Vám všem. Vaše, tentokrát vánoční, Bohunka 

Se souhlasem redakce převzato z bulletinu Manželská setkání  
 

PIŠ, BARDE, SKLÁDEJ… 
…až si našetříš, přijď, zúčtujeme spolu… 

Slavná věta z jedné slavné hry nejslavnějšího Čecha (Járy Cimrmana – vysvětlivka sazeče) – 
znalci jistě vědí, která hra to byla (Posel z Liptákova – znalecká pozn. sazeče) – mi tane na mysli 
v pozdní noční hodinu, kdy Zpravodaj pomaloučku kyne v bocích (už mám 14 stránek, ještě kou-
sek a bude to) a kdy zpoždění po uzávěrce místo na hodinách už sleduji spíše v kalendáři… 

Pamatuji dny, večery či týdny, kdy jsem se přehraboval hromadami článků, statí, příspěvků, 
ohlasů, slov do diskuse, mailů, receptů, vtipů a básní a říkal jsem si: tohle ano, tohle ne, tohle 
počká do příštího čísla, tohle by se jednou mohlo hodit… Pamatuji večery, kdy jsem se vracel 
ještě z koupelny, protože tohle přece nemohu nenapsat… A pamatuji také večery, dny či týdny, 
kdy jsem vyškraboval poslední adresáře v počítači, prohrabával znovu a znovu staré maily 
v naději, že jsem přece jen ještě nějaký šikovný příspěvek přehlídl… A také večery, kdy jsem 
v devět usedl ke klávesnici – a ve tři byla obrazovka stejně prázdná a bílá – jako teď… 

Považujte to za výzvu. Nejsem bard, nenašetřím si a nebudu kupovat důl Petr Bezruč, byť je 
to skvělá investice: on takový důl, to není peněženka, ten vám jen tak někdo neukradne, to je 
díra v zemi (konec citátu – sazeč). Jsem jen jeden z členů Živé rodiny, který ještě stále doufá, že 
není na světě jediný, kdo dokáže na klávesnici najít velké „K“ či malé „u“… 

Pište, bardi, bardky i barďata, skládejte… až mi to pošlete, bude i Zpravodaj lepší, plnější, 
radostnější. Pište, alespoň do doby, než Marta uklidí po stěhování, než anglická matka mezi 
kojením a přebalováním najde někde klávesnici, monitor a myš, než Sa Ze-Č‘ najde ztracenou 
inspiraci, potká nějaký ten padající list či kejhající hejno husí táhnoucích ze severu na jih nebo 
z jihu na sever nebo kam to vlastně ty relikty neporušené panenské divoké přírody každý rok 
táhnou… Pište a skládejte a vězte, že lepší je drzé čelo než poplužní dvůr, 
třeba si jednou našetříme ne sice na důl, ale alespoň na další tlusté a vypa-
sené číslo Zpravodaje, přetékající perlami ze školních lavic, vzpomínkami na 
Vlčici, malování bytu či připálený čaj, ohlasy ze setkání osamělých matek či 
zamyšleními nad smyslem politických aktivit ve světě, který nectí žádná 
pravidla, dokonce ani pravidlo, že žádná pravidla se nectí… 

A až si našetříte, přijďte, zúčtujeme spolu… 

Sazeč 
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MANŽELSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 
Milí přátelé, nevím, jak to chodí u Vás, ale u nás existuje adventní 

kalendář jen pro děti. 

Dokud jsme byli dětmi, rodiče nám vymysleli nebo koupili kalendář a 
my jsme se den po dni promlsávali do Štědrého dne. Začalo nám být líto, že pro dospělé žádný 
kalendář neexistuje (nebo o něm nevíme), a tak jsme jeden vymysleli. Speciálně pro Vás. 

Předkládáme Vám pro inspiraci 24 pozorností pro muže i pro ženu. Zkuste si dělat radost již 
celý advent, ne až pod stromečkem. 

Moje milovaná ženo, to je pro Tebe: 

 1. úterý Nabídnu pomoc při vymýšlení a nákupu dárků. 

 2. středa Pošlu hezkou SMS. 

 3. čtvrtek Převezmu kontrolu nad večerním uložením dětí (nebo třeba připravím večeři, nebo 
oboje). 

 4. pátek Podíváme se spolu na nějaký pěkný film. 

 5. sobota Nechám Tě ráno spát a postarám se o děti i snídani. 

 6. neděle Pomůžu Ti aktivně s obědem. 

 7. pondělí Vyloupu ořechy na cukroví (nebo jinak po-
mohu v domácnosti). 

 8. úterý Uvařím Ti kafíčko nebo čaj a budu se snažit 
naslouchat. 

 9. středa Vymyslím nějaké večerní překvapení. 

10. čtvrtek Vymyslím s dětmi pro Tebe nějaké vánoční 
překvapení. 

11. pátek Zajistím hlídání dětí a pozvu Tě na večeři. 

12. sobota Opravím JEDNU věc už dlouho čekající na opravu. 

13. neděle Nabídnu Ti masáž. 

14. pondělí Překvapím Tě kytkou. 

15. úterý Napustím Ti vanu s vůní, umyji Ti večer záda. 

16. středa Dám Ti peníze, ať si jdeš koupit dárek jen podle sebe. 

17. čtvrtek Večer Ti pošeptám, co všechno pro mě znamenáš. 

18. pátek Nabídnu se, že zajedu na vánoční nákup. 

19. sobota Opravím další věc čekající na opravu. 

20. neděle Navrhnu, že půjdeme na procházku. 

21. pondělí Upřímně ocením veškeré přípravy na Vánoce. 

22. úterý Umyji večer nádobí (naskládám myčku), vynesu koš. 

23. středa Až budou děti spát, vyzvu Tě k tanci a budeme se těšit na zítřek. 

24. čtvrtek Budu příjemně naladěný celý den a aktivně se zapojím do činností celého Štědrého 
dne, abychom si jej oba užili, nebyli večer utahaní, ale naopak si vychutnali příchod 
Jezulátka. 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Můj milovaný muži, to je pro Tebe: 

 1. úterý Po Tvém příchodu z práce budu 20 minut mlčet. 

 2. středa Večer Tě v ložnici překvapím svým aktivním přístupem. 

 3. čtvrtek Dám Ti do kapsy nějaké překvapení, 
vzkaz nebo dobrotu. 

 4. pátek Skočím Ti do džbánku pro pivko. 

 5. sobota Ocením Tě, jaký jsi úžasný manžel  
a otec. 

 6. neděle Nechám Tě po obědě v klidu schrup-
nout. 

 7. pondělí Vymyslím pro Tebe dárek podporující 
Tvou mužskost. 

 8. úterý Budu Ti dobrým naslouchajícím kamarádem. 

 9. středa Nabídnu Ti pobyt v jeskyni (tzn., že budu s dětmi, abys měl celé odpoledne ticho). 

10. čtvrtek Vyznám Ti lásku Tvým jazykem lásky. 

11. pátek Po dobré večeři budu přítulná a aktivní. 

12. sobota Nechám Tě ráno spát. 

13. neděle Dopřeji Ti s radostí sledování politické debaty nebo sportu v TV. 

14. pondělí Nachystám Ti dobrou svačinu do práce. 

15. úterý Vymyslím s dětmi pro Tebe nějaké vánoční překvapení. 

16. středa Pošlu hezkou SMS. 

17. čtvrtek Po příchodu z práce Tě nechám schrupnout a nebudu mluvit. 

18. pátek Pošlu Tě na pivko s kamarádem. 

19. sobota Uvařím Tvé oblíbené jídlo. 

20. neděle Nechám Tě ráno dlouho spát. 

21. pondělí Nechám Tě v klidu přečíst noviny nebo oblíbený časopis. 

22. úterý Vymyslím nějaké večerní překvapení. 

23. středa Budu tancem naladěná na krásné milování. 

24. čtvrtek Budu příjemně naladěná celý den, abychom si jej oba užili, nebyli večer utahaní, 
ale naopak si vychutnali příchod Jezulátka. 

Se souhlasem redakce převzato z bulletinu Manželská setkání  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

„Venkovský pan farář přeruší kázání a promluví ke shromáždě-
ným: „Sousedé tam vzadu, kdybyste si nechali řeči o vrzích selat a 
zabíjačkách až do hospody, slečny tam uprostřed, kdybyste se bavi-
ly o přednostech a záporech mládenců také trochu tišeji, tak by se 
našim stařečkům tady v předních řadách spalo o hodně lépe!“ 

 

Říká učitelka žákům: 

„Musíte si zvykat na větší samostatnost v učení. Už jste ve třetí 
třídě a vaši rodiče už brzy nebudou na probíranou látku stačit!“ 

zaslala Eva Petrusová 
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Mojše jede podzemkou a čte arabské noviny. Přistoupí Jojne 
a strne: 

„Mojše, oni jsou úplnej mešuge! Oni čtou arabské noviny! 
Proč??“ 

Mojše s ledovým klidem odpoví: 

„Nerozčilujou se, Jojne, to je úplně jednoduché. Když čtu 
naše noviny, tak je to imrvére samý pogrom a persekuce našin-
ců, útoky na Israel, ztráta židovské identity asimilací a smíšenými sňatky a samá mizérie. Ale 
když čtu arabské noviny, tak co? Židi vlastní všechny banky, židi ovládají všechny noviny a televi-
ze, židi jsou bohatí a mocní, židi vládnou světu. Neráčej se zlobit, ale není to lepší čtení?“ 

 

Blíží se potopa a Noe smlouvá s Bohem. Ten ale varovně zvedne prst a kárá ho: 

„Nic takového, Noe, nezkoušej to na mě! Manželku hezky s sebou!“ 
 

… a na závěr motto hospodářské krize: 

Peníze přicházejí a odcházejí… a odcházejí… a odcházejí… a odcházejí… 

zaslala Petra Ryantová 
 

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍ LAVIČKY…  

O potravě 
 

Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne. 

Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. 

Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky. 

Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy. 

Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši 
brejle než žízeň. 

Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví, kde. 

Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snída-
ně, oběd a večeře. 

Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my 
hádáme, co to je. 

Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, 
který je smrtelně jedovatý. 

Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po 
ostatních lidech. 

Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací. 

Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují 
hodně železa. 

Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí. 

Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí. 

Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá. 

Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší. 

zaslala Helena Chvalová 
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

PODZIMNÍ OBNOVA 2009 
Po letním kurzu Manželských setkání v Třešti jsme se ženou zavíta-

li na podzimní obnovu na Seči. Přednášky volně navazovaly na letní 
téma – „Milosrdenství chci…“ a na téma rozdílů mezi manžely, kteří jsou zároveň jedním tělem. 

Obnovy mají osvědčený scénář, který naplňovali zajímaví přednášející (tentokráte Zdena 
Hegrlíková, P. Tomáš Roule a manželé Doubkovi). Ti také připravili témata na diskusi pro man-
želské páry ve skupinkách. Organizace jako obvykle běžela hladce, čímž jako by nebyla vidět, 
právě proto všem, kteří se na chodu kurzu podíleli, patří velký dík. Pro obsah mého příspěvku je 
rovněž důležité, že jsme se se ženou zapojili jako zpěváci do kapely, která program doprovázela. 
Velkým obohacením pro mne bylo poznat prostřednictvím párů z jiných církví jiné pojetí pohle-
du na člověka, na jeho poslání a vztah ke světu. 

Mě osobně zaujalo několik myšlenek a diskusí, o které bych se rád podělil. To, že jsem jako 
každý člověk originál, stvořený Bohem jako neopakovatelný „kus“ – to se často opakuje. Má to 
však také své důsledky pro manželský život i pro osobní vztah s Bohem. To, že je život dřina a 
cestu jí kříží sestra bolest, znamená, že nejen chléb je nutné dobývat v potu tváře, ale i plody 
manželství. Nejen, že bolesti a zranění jsou trápením, ale že skrze ně se rodí život do našich vzta-
hů. Moc toho dostávám nezaslouženě a z lásky, ale o ten zbytek se musím poprat já. Naštěstí 
v manželství a ve víře na žádnou věc nejsem sám. 

Než houslista zahraje skladbu, která se dá poslouchat, je to dlouhá cesta, hodně cvičení a 
práce. Stejně tak na manželství a vztahu je nutno pracovat, aby vznikla libá harmonie. Pokud 
bych do svého manželství nevložil úsilí, bude nám to vrzat jako housle v rukou začátečníka. Zají-
mavá a názorná demonstrace Zdeny Hegrlíkové mně připomněla okřídlená slova jednoho mého 
dřívějšího sbormistra – „Snaha nezní.“ Není žádný fígl ani grif, jak se stát virtuosem rychle a „na 
počkání“ – ani v manželství. Těžkosti a překážky nám pomáhají v růstu. Bez překonávání gravita-
ce by strom nevyrostl do výšky. A manželská setkání a obnovy vytvářejí právě ten prostor pro 
práci na sobě, mém manželství a partnerství – navíc v milé a příjemné společnosti dalších po-
dobně odhodlaných párů. Byl to pro nás požehaný čas. 

Otázku „Kdo jsem?“ si obvykle v každodenním životě nekladu. Intuitivně cítím, že odpověď 
by měla být jasná. Pokud však zde na obnově mám možnost si tuto otázku položit a pokud si na 
tuto otázku upřímně odpovím, nemělo by mně znepokojit, že moje odpověď je jiná, než u mojí 
ženy, dokonce že je v rozporu s tím, co očekává mé okolí. Poslání, které cítím a které do mne 
vložil Pán tím, že mi dal nějaké nadání a schopnosti, je mé a originální a souvisí přímo s místem 
ve světě, které mi Otec nabízí. A jsem vděčný, že jiným nadáním a schopnostmi mne nezatěžo-
val. Že je dal zase někomu jinému. 

Ač jsme s mou ženou rozdílní, můžeme tvořit dohromady jednotu. Kde jednomu něco chybí, 
tam je prostor pro druhého. Kde má jeden něco navíc, tam druhý může vytvořit prostor pro 
seberealizaci partnera. Pokud bychom navzájem usilovali o stejnost, obrušovali rozdíly, zvlášt-
nosti a zajímavosti a usilovali o změnu partnera k „obrazu svému“, připravili bychom se navzá-
jem o svou svobodu, nenaplnili bychom úctu k jedinečnosti druhého, láska by se proměnila na 
sebelásku. 

Co ve mně ještě uvízlo z prožitého víkendu? Je to také ochota účastníků a organizátorů vy-
tvářet „to okolo“. Celá řada lidí se podílí na chodu těchto kurzů bez očekávání nějaké odměny. 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 12/2009 

Věnují svůj volný čas vymýšlení a přípravě a nakonec jdou se svou kůží na trh. Podle toho, jak 
jsem některé z nich poznal, není to pro ně oběť. Je to i kus seberealizace a realizace určitého 
potenciálu či poslání. I když by pohodlnější bylo třeba číst si knížku v posteli, jít na procházku 
nebo si prostě jen říci, že si to chci sám užít. Být ochoten věnovat nějaký svůj vklad pro druhé – 
to je určitě ten kus poslání, který s sebou nesou. 

Dále píseň „Spoj nás v jedno, Pane…“. Tahle píseň je upravena tak, že úvodní slova prosby 
„Spoj nás“ je rozepsaná do čtyřhlasu, jakoby ukazovala, že prosí rozdílní originální lidé – každý 
ve své poloze a jiným tónem. Následující slova „v jedno, Pane“ jsou upravena jako jednohlas, 
kdy se opravdu stáváme jedním hlasem, jako by naše prosba již byla vyslyšena. Vyznání, že je jen 
jeden Pán a jen jedno tělo, zpívá opět vícehlas – jakoby opět promlouvala výlučnost každého a 
jeho specifický vztah. A i když vícehlasů volá svým hlasem, pokud se modlí za jedno, může vznik-
nout krásná harmonie. Věřte, že pro mne hodně znamenalo, když se z publika nesla tahle krásná 
modlitba za naše společenství i za nás manžele. 

Poslední přednášku jsem vnímal jako 
obrovské svědectví o naději. I když je někdy 
jen málo věcí, které mají manželé společné, 
lze po letech vytvořit harmonickou dvojici. 
Myslím, že poslední přednáška byla plná 
naděje pro každého, kdo v manželství naráží 
na rozdíly mezi sebou navzájem. Pokud se 
budu snažit pracovat sám na sobě, na svém 
vztahu k partnerovi, tak se mi s Boží pomocí 
může podařit i zázrak. 

Jestli může něco držet pohromadě dva 
rozdílné lidi, kteří toho jako individuality 
mají společného někdy více, někdy málo 
(koníčky, duchovní cestu apod.), co drží pohromadě celý náš svět s jeho rozdíly, s jeho proměna-
mi a s originalitou, se zvláštností a zajímavostí každé chvíle? Je to darování svobody a úcty lidem 
kolem sebe a láska – jako v životě dvou lidí? 

František Sobotka s láskyplnou podporou ženy Hanky  

SVÁTEČNÍ TVAROHOVÁ ŠTOLA 
Těsto: Na vále smícháme 370 g hladké mouky s 1,5 bal. kypřícího 

prášku do pečiva, přidáme 150 g rozpuštěného tuku, 120 g cukru 
moučky, 1 vanilínový cukr, 250 g měkkého tvarohu a 2 vejce. Vše pečli-
vě prohněteme. Přidáme nahrubo pokrájené oříšky, mandle, popř. kandované ovoce, a ještě 
jednou prohněteme. 

Z těsta na pomoučeném vále vyválíme dvě obdélníkové placky asi 3 cm silné. A nyní vytvaru-
jeme štolu. Delší okraje složíme proti sobě tak, aby se dotýkaly. Podélnou stranou přehneme 
ještě na polovinu. Štolu přendáme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme v předehřáté 
troubě 30-35 minut při teplotě asi 180°C. Ještě teplou štolu potřeme rozpuštěným máslem a 
posypeme moučkovým cukrem. 

Radana Vášová 

RECEPT NA PROSINEC 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Byly dopsány a podány všechny žádosti o dotace na rok 2010 a začíná vyúčtování 

dotací za tento rok. 

4. 11. 2009 jsme pořádali v paláci YMCA v Praze již třetí přednášku Tomáše Kuče-

ry. Vydařila se a ohlas si můžete přečíst o pár řádků níže. 

Všem díky za zaplacené členské příspěvky. Ti, kdo to ještě nestihli, mají poslední možnost vše 

napravit. Na zasedání výboru ŽR dne 9. 11. 2009 bylo rozhodnuto, že kdo nezaplatil za rok 2008 a za 

rok 2009, bude k 1. 12. 2009 vyškrtnut z členské databáze. 

Radana Vášová 

PROSBA O POMOC 
Příští rok bude česká (československá) YMCA slavit 20 let od obnovení činnosti. V rámci tohoto 

výročí se ústředí YMCA v ČR rozhodlo pro akci „Týden pro YMCA“ prostupující všemi regiony, která 

se uskuteční v Praze. Ještě se upřesní, jestli akce bude začátkem června či na konci září. Každý ko-

lektivní člen YMCA by se měl nějakým způsobem prezentovat. Takže i Živá rodina by měla přispět 

ke zdárnosti této akce. Tímto bych Vás chtěla poprosit o pomoc – kdo by měl nápad, jak uchopit 

prezentaci ŽR na akci, a kdo by byl ochoten pomoci s organizací nebo s programem, bude vítán. Za 

jakoukoli aktivitu z Vaší strany budeme jen rádi. 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE (Živé rodině) 

…Cesta domů 

Ne, cesta domů opravdu není členem Živé rodiny. Ale je to tak úžasná aktivita, že by se měla 
členům Živé rodiny představit (a pokud si myslíte, že tato rubrika je opravdu pouze pro členy Živé 
rodiny, tedy napište a představte se… – pozn. sazeče). 

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi 
a jejich blízké. Jen málo z nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přeje být. Cesta domů po-
máhá tuto situaci měnit: 

– založila a provozuje v Praze Domácí hospic Cesta domů, 

– poskytuje odborné poradenství jak osobně, tak telefonicky, tak i na inter-
netu (http://www.umirani.cz), 

– poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů, 

– pomáhá pozůstalým překonávat zármutek, 

– provozuje veřejnou paliativní knihovnu, 

– věnuje se ediční a edukační činnosti. 

To vše jde jen s pomocí dobrovolníků, spolupracujících odborníků, štědrých dárců a mnoha 
dobrých lidí, kteří vědí, že je důležité nebát se zbytečně závěru života a chápat jej naopak jako 
jeho důležitou součást. 

Cesta domů je neziskovou organizací, která existuje a pracuje právě díky této široké podpoře. 

Můžete nám v naší práci pomáhat? Chcete nám být nablízku? Staňte se členy Klubu přátel 
Cesty domů. Členem Klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně podporovat. Více infor-
mací najdete na http://www.cestadomu.cz/klub 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Jak se stanete členem Klubu? Vyplníte přihlášku (http://www.cestadomu.cz/klub), nebo si 
o ni řeknete mailem (info@cestadomu.cz) či telefonem (266 712 610). Pokud se stanete členem 
Klubu, budeme Vám posílat informace o naší práci i o akcích, které pořádáme, pozveme Vás na 
každoroční ples, obdržíte od nás Sphere Card Cesty domů, několikrát do roka budete zváni na 
snídani s Cestou domů, automaticky Vás zaregistrujeme v Knihovně Cesty domů, a hlavně: bude-
te vědět, že pomáháte důležité a dobré práci Cesty domů. 

A co víc: Na Cestě domů nakoupíte přání do obálky, misky, hračky, knihy a tisíc dalších  
drobností. Krámek Na cestě domů má otevřeno od úterý do čtvrtka 13 – 18, v pátek 11 – 15 
na adrese: Cesta domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, info@cestadomu.cz, tel.: 777 702 463, 
http://www.cestadomu.cz 

Nakupujte přes web: http://www.cestadomu.cz/obchod 

Krámek provozuje Domácí hospic Cesta domů na podporu péče o umírající lidi a jejich blízké, 
kteří se o ně doma starají. Jsme tu pro ty, kteří chtějí udělat radost hezkým originálním dárkem, 
a zároveň přispět na dobrou věc, na služby, které Cesta domů poskytuje. 

Ano, já vím, že je to reklama. Až mi ukážete něco, čemu by se měla dělat reklama spíš než 
Cestě domů, rád ji také vysázím – a klidně třeba i odpovědnému redaktorovi za zády. Sazeč. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

VYCHÁZKA PO MALÉ STRANĚ 
YMCA – Živá rodina Vás zve v sobotu 9. 1. 2010 na vycházku po 
Malé Straně. Sraz je ve 13.45 hod. u sochy TGM na Hradčanském 
náměstí. Projdeme Malou Stranu až k Vltavě, ale trasa bude zajíma-
vá a netradiční – vyhneme se hlavním turistickým trasám a projde-
me méně známá zákoutí, kde, jak doufáme, pocítíme jedinečné 
kouzlo Malé Strany a objevíme něco, co jste dosud neznali. Vycház-
ka bude trvat asi 2,5 hodiny, takže prosíme účastníky, aby si vzali 
teplé oblečení a dobré boty. Vycházka bude s historickým výkla-
dem, ale nebojte se, nebude to o záplavě letopočtů a jmen, spíše o 
zajímavých historických souvislostech dějin Malé Strany, Prahy a 
celých Čech. Vycházka je určena spíše pro dospělé, ale děti, pokud 
budou mít zájem, se mohou samozřejmě zúčastnit také. 

Na setkání se těší 

Hynek Krátký 
 

EGYPTSKÉ PYRAMIDY COBY PŘÍBYTKY VĚČNOSTI 
YMCA – Živá rodina pořádá již čtvrtou přednášku 

Tomáše Kučery spojenou s promítáním obrázků, kde 
si představíme egyptské pyramidy. Seznámíme se 
s důvody stavby pyramid, jejich účelem, vývojem 
tvaru, technickými zajímavostmi atd.) 

Přednáška se koná ve středu 13. 1. 2010 
od 19.00 hod. v zasedačce v 6. patře paláce YMCA, 
Na Poříčí 12, Praha 1. Kdo nepřijde, přijde o mnoho. 
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LAST MINUTE NABÍDKA NA TANEČNÍ 
Vzhledem k blížící se plesové sezóně pro vás máme nabídku. Během pokračovacích taneč-

ních kurzů pro dospělé, které nám nyní končí, jsme dostávali hodně dotazů, zda bychom ještě 
jednou neudělali kurz pro začátečníky (případně věčné začátečníky). Mnozí z uchazečů taneční-
mi kdysi prošli, ale už si nejsou jisti na parketě jako dřív. 

Vedení kurzů není naše zaměstnání, vyučujeme vlastně jen na přání našich kamarádů a zná-
mých, ve svém osobním volnu. Atmosféra tanečních je spíše taková komornější. A když vidíme, 
jak to každého baví, rozhodli jsme se nabídnout jarní kurz. 

Pro ty, kteří nás neznají, se představíme. Jmenujeme se Arnošt a Marta Tomsovi. Já, Arnošt, 
jsem se 10 let závodně věnoval společenskému tanci, ve kterém jsem získal mistrovskou taneční 
třídu jak ve standardních, tak v latinsko-amerických tancích a Marta mi je osvědčenou partnerkou. 

Taneční by se konaly vždy v pondělí nebo v úterý (to podle většiny přihlášených), 
v tělocvičně katolické dívčí školy v Praze 8 – Karlíně, Vítkova 12, od 19.30 do 21.30 hod. První 
lekce by byla 11. ledna (respektive 12. ledna) 2010. Celkem by to bylo deset večerů (9 lekcí a 
závěrečná „prodloužená“). Taneční by končily cca v polovině března. 

Tělocvična má výbornou podlahu s neklouzavými parketami a má zabudovanou audio  
soupravu na reprodukovanou hudbu. K dispozici máme kromě toalet ještě třídu jako šatnu. 

Na každý tanec (waltz, foxtrot, tango, blues, valčík, rumbu, jive, polku, sambu i cha-cha) 
máme pro vás připravené pomalejší i rychlejší varianty, podle toho, jak budete zdatní tanečníci. 
Věnujeme pozornost i párům, kterým taneční kroky dělají zprvu trochu potíže, takže se nebojte, 
že byste nestíhali tempo výuky! Takový individuální přístup v mnohých kurzech nenajdete. Ale-
spoň to tak tvrdí naši žáci, co do našich tanečních chodí, nebo chodili. 

Abychom mohli taneční začít, musí se přihlásit alespoň 12 párů! Důležité však je, aby se 
vždy přihlásil celý pár! Cena za kurz je 1.600,- Kč za taneční pár. Počet párů je omezen kapaci-
tou tělocvičny a to na max. 23 párů. Kurz je otevřen pro všechny věkové kategorie! Mohou se 
přihlásit tedy nejen manželské páry nebo snoubenci, ale třeba kamarádi, atd. 

V případě zájmu prosíme o přihlášky do konce roku 2009 na e-mailovou adresu: tomsova-
marta@seznam.cz, abychom veškerou administrativu mohli včas vyřídit. Připojte rozhodně 
poznámku o tom, který den by byl pro Vás lepší, přizpůsobíme se však většině a dali bychom už 
konkrétním zájemcům včas vědět. 

Těšíme se na vás! 

Arnošt Toms 

TERMÍNOVNÍK 2009/2010 

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  

7.12.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

11.12. – 15.12.2009 Zimní pobyt Albeřice sekretariát  224 872 421 

13.1.2010 Přednáška – Tomáš Kučera H. Pištorová  606 745 048 

6.2.2010 ples Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 12/2009 

PŘIJĎTE SI S NÁMI VÁNOČNĚ ZAZPÍVAT 
Občanské sdružení Y – Open srdečně zve na vánoční koncert dětského pěveckého sboru 

ROLNIČKA v neděli 13. prosince v 17 hodin do zámečku ČHMÚ v Praze 4 – Komořanech, ulice Na 
Šabatce (bus 205 na konečnou, bus 165 do stanice Na Šabatce). Pro auta bezplatné parkování. 
Přijďte načerpat pravou tradiční vánoční atmosféru s lidmi, pro které jsou vánoce stále radostí  
a zdrojem pokoje! Budete vítáni i s dětmi. 

Jana Běťáková 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY 
Občanské sdružení Y – Open připravuje tradiční Adventní setkání pro seniory v sobotu  

19. prosince s vánočním obědem. Setkání je zaměřeno především na ty, kteří zůstali sami např. 
po úmrtí partnera a rádi by se aspoň na chvilku ohřáli v nové příjemné veliké rodině, ale samo-
zřejmě jsou vítáni všichni ostatní, kdo se chtějí podělit o radost a vlídné slovo s druhými, najít 
nové přátele a cítit spojení ze společné radosti z Kristova narození. Slavnost je zajišťována laska-
vými sponzory a nadále je vítána každá další pomoc (drobné dárky do balíčků, vánoční cukroví, 
užitečné propagační předměty, pomoc s organizací společného oběda, doprava méně pohybli-
vých účastníků, pomoc se závěrečným úklidem…). V případě, že byste měli ve svém okolí člově-
ka, jemuž byste účast rádi doporučili, a mohli byste zároveň pomoci, spojte se prosím s námi, 
abychom získali představu o počtu osob a zajistili vhodné prostory. 

Jana Běťáková, y.open.os@gmail.com 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

INZERCE 

Nabídka za odvoz: 

Kuchyňská pojízdná police – pult bílé lamino, mírou vhodná k radiátoru 

3 nástěnné knihovničky 

Rohová lavice hnědá koženka s úložným prostorem 

Různá svítidla, lustry 

Koberec 

Kontakt: y.open.os@gmail.com 

PŘEDNÁŠKA ATHÉNSKÁ AKROPOLIS 
Ve středu 4. listopadu 2009 se konalo v YMCA Praha již třetí setkání s Tomášem Kučerou, 

odborníkem na všechno, co jsem zapomněl z hodin dějepisu či oblasti umění. Tentokráte bylo 
na pořadu večera téma „Athénská Akropolis“. Dvě a půl hodiny utekly jako voda a já jsem si 
odnášel domů směs mnoha zajímavých informací okořeněnou promítanými obrázky a dochuce-
nou občasnými historkami. 

Jaký bych asi učinil závěr z tohoto večera? Kromě toho, že historie není jen pouhou snůškou 
nudných dat, hypotéz či faktů, tak má co říci i dnešní době a to nejen v oblasti viditelné architek-
tury. Někdy je dobré se ohlédnout, na jakých základech ta naše Evropa vlastně stojí, a nemuset 
je opravovat tak, jako dnes třeba Akropolis. 

OHLASY 
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A pokud se Vám podaří navštívit Athény, potom určitě nelitujte trochu námahy a projděte se 
předem historií Akropolis, neboť pod zbytky viditelné architektury ční pouhým okem méně po-
střehnutelná (tak jako u ledovce je viditelná pouhá desetina a ostatní je skryto pod hladinou) 
zato však ta barvitější část – barvitější doslova, protože sochy či vlysy byly tehdy výrazně barev-
né. Při troše fantazie si odmyslíte ruch jeřábů a možná zaslechnete odněkud hlahol tehdejších 
rétorů, kázání sv. Pavla či řinčení zbraní z blízkého okolí. 

Radek Váša 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ RODIN VE FRYŠTÁKU 
21. až 22. listopadu se konalo setkání rodin ve Fryštáku 

na DISu (v Domě Ignáce Stuchlého). Rodiny se sjely v sobotu 
dopoledne. Po uvítání, ubytování a následném obědě se 
hlavní sál proměnil v louku, na které se proháněli různí 
broučkové, vosy, pavouci a podobná havěť včetně motýla 
Emanuela. Po úvodní scénce a organizačních pokynech se 
brouci rozešli po různých soutěžních atrakcích včetně oprav-
dové lanovky. Soutěžní disciplíny pomáhaly vést starší děti. 
Většina dětí a maminek nakonec skončila ve výtvarném ateliéru, kde mimo jiné vyráběly malé 
broučky. Před večeří děti shlédly loutkové divadlo a po večeři večerníček – Včelku Máju. 
V neděli po mši sv. byla připravena soutěž také pro maminky a tatínky. Po obědě a rozloučení už 
byl jen rozlet. Největší poděkování za přípravu „Života na louce“ patří manželům Valentovým, 
Přikrylovým a Olšovským. 

Pavel Bernard 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

CO NÁM VYPROSILA PO KANONIZACI V ROCE 1989 SVATÁ ANEŽKA 
Když jsme před 20 lety připravovali pouť do Říma na kanonizaci, nikdo z našeho výboru  

neočekával tak velký rozsah této poutě, ale hlavně to, co potom následovalo. Jako obvykle – Pán 
nám dal daleko více, než jsme chtěli i než jsme si dovedli představit. Tak tedy alespoň stručně: 

 obsazení i rozšíření biskupských stolců, 

 volný prostor pro všechny druhy liturgie (jen vzpomeňme podmínky např. pro biřmování 
dříve a dnes), 

 obnovu veškerých kateche-
tických aktivit, 

 obnovu a rozšíření všech 
druhů křesťanských spole-
čenství (farních i řady dal-
ších), 

 obnovu řádů a klášterů 
(včetně zavedení nových), 

 obnovu a rozšíření křesťan-
ského školství na všech 
stupních, 
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 začlenění do evropského společenství i po stránce náboženské – účast mládeže na mezi-
národních setkáních, každoroční účast v Taizé atd.), 

 rozvinutí charitativních činností včetně iniciace hospicového hnutí (zde je přímá vazba na 
činnost sv. Anežky), 

 obnovu misijních aktivit, 

 přeshraniční spolupráce zvláště se sudetskými Němci včetně obnovy kostelů, kapliček, 
hřbitovů, ale i slavení společné liturgie a pořádání společných akcí, 

 ekumenické hnutí bez jakýchkoliv omezení, 

 poprvé v historii naší vlasti nás navštívil papež (dokonce v průběhu uplynulých 20 let to 
byly tři návštěvy), 

 byla svatořečena řada našich patronů a další se připravují, 

 byly obnoveny a rozšířeny služby církve v nemocnicích, ve věznicích i v armádě (dokonce 
i v zahraničních misích), 

 byly iniciovány i zcela nové aktivity – např. Sdružení katolických žen, sdružení křesťan-
ských seniorů, odborů a další, 

 obnoven Orel, skauting a další organizace, 

 založen katolický rozhlas, televize, webové stránky křesťanských institucí, organizaci i 
jednotlivců, 

 křesťanské pořady a programy (dokonce i křesťanské redakce) jsou i ve veřejných médiích, 

 vychází desítky novin, časopisů zpravodajů (včetně farních), 

 byla obnovena i rozšířena křesťanská nakladatelství (včetně Domu bible), 

 vyšly a stále vychází stovky knižních titulů, 

 byla a jsou renovována poutní místa, poutní domy, kde je k dispozici neomezený prostor 
pro exercicie, duchovní cvičení a další akce, 

 byly obnoveny diplomatické styky mezi Českou republikou a Vatikánem, 

 máme četná zastoupení v mezinárodních katolických i křesťanských organizacích, 

 církvi byl částečně navrácen majetek, 

 hojně byla a je využívána možnost poutí do Svaté země, Říma, Lurd, Fatimy (po 50 letech 
úplné absence!), 

 zúčastňujeme se mezinárodních poutí např. do Mariazellu či Lurd (dokonce i poutí vojáků), 

 žijeme v Evropě bez válek (což za dob sv. Anežky, a bohužel ani ještě koncem minulého 
století nebylo). 

 

ŠKODA, že dost fňukáme, závidíme, neradujeme se, neděkujeme, nejsme vděčni našemu 
Pánu za vše, co nám na přímluvu sv. Anežky dal. 

A přece bychom měli denně uskutečňovat to, co znělo před 20 lety v Římě: 

„Učiň mne, Pane, nástrojem … ať zářím, ať zářím Tvým pokojem…“ 

Závěr a návrh dalšího našeho programu: viz Ef 1,3-6. 

zaslala Helena Chvalová 
 

(A teď by mne zajímalo, co vyprosila svatá Anežka našim nekatolickým bratřím – a našim 
nevěřícím bratřím, a našim sestrám téhož původu… Napíše někdo z nich? Nebo že by sv. Anežka 
lobovala jen pro katolíky? – pozn. sazeče.) 
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NĚKTERÉ PROGRAMY NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY NEJEN V ČR  
– VÝSLEDKY A VIZE 
Děkuji za možnost vystoupit na dnešní Slavnostní konferenci k 20. výročí vzniku programu 

Manželská setkání v Československé republice. Z programu je zřejmé, že cílem konference je 
zhodnotit, co Manželská setkání za současných podmínek přinášejí. Myslím proto, že nebude od 
věci se zamyslet nad úkoly dnešního manželství. Tématem řady řečníků je zamyšlení nad krizo-
vými situacemi, které dnešní rodinné a manželské soužití komplikují, a nad jejich dopady. Já 
jsem dostala za úkol v těchto zamyšleních pokračovat, a to z pohledu na rodinu ve společnosti, 
s cílem dávat do souvislostí poslání manželů pro společnost a příklady možností pro realizaci 
tohoto poslání. 

Domnívám se, že jsme velmi obdarováni už samotnou možností hovořit o manželství jako  
o poslání, tedy o něčem, co má svoji identitu, a tím i svoje úkoly a od nich se odvozující nároky 
na podmínky pro jejich realizaci. 

Dovolte mi dvě bližší vysvětlení: 

1. Chtěla jsem si připomenout, v jakých souvislostech se nejčastěji o rodině hovoří, a dala 
jsem si do vyhledávače Google heslo rodina/rodiny, za 20 či 16 sekund jsem zmíněná hesla našla 
v souvislostech, jako: 

= rodiče a děti, 
= rodina a dětské potřeby, 
= rodina a nákupy, 

ale i 

= rodina u soudu, 
= tradiční rodina, 
= dotace na podporu rodiny, 
= X se chystá vystěhovat první čtyři rodiny. 

Možná, že bude pro leckoho tento výčet charakterizovat společenské klima, které rodinu 
považuje za důležitou, ale blíže nespecifikovatelnou veličinu, jejíž nároky nahánějí hrůzu stále 
většímu počtu (nejen) mladých lidí. 

2. Ani sociologové a politikové se příliš často o rodině (její identitě, úkolech) nezmiňují, za 
problém však označují důsledky jejího nedostatečného fungování. Hovoří se nejčastěji o nízké 
porodnosti a s ní související demografické krizi, a tím i o blížící se krizi důchodového systému,  
o mladistvých delikventech nebo o potřebě dostatečného počtu jeslí pro děti od jednoho roku 
atd. Takové formulace prozrazují, že jejich autoři nemají na mysli v první řadě rodinné soužití, 
ale to, co rodinné soužití může a má přinášet pro fungující ekonomiku, stručně řečeno pro trh. 
Profesor Mlčoch poměrně nedávno charakterizoval postavení rodiny následovně: 

Instituce rodiny je starší než instituce tržní ekonomiky, ekonomie ve svém původním řeckém 
pojmenování (oikos nomikos) znamenala rodinné hospodářství, správu „domu“. Teprve průmyslo-
vá společnost vedla ke vzniku moderní ekonomie a k oddělení rodiny a „firmy“. Neúprosný kalkul 
tržní ekvivalence byl vyrovnáván sférou solidarity v rámci rodiny. Rodina v době post-moderní je 
charakterizovaná prolomením předchozích etických hranic trhu: „finacializovaná rodina“ hospo-
daří v modu „zobecněné ekvivalence“, která už zahrnuje i „produkci dětí“ jako konkurenčních stat-
ků dlouhodobé spotřeby (přednáška na konferenci pořádané NCR, 21. 4. 2008)… 

DOKUMENT 
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Abych trošku odlehčila slovník univerzitního profesora, nabídnu mnohem prozaičtější způ-
sob pro vyjádření toho, co bylo řečeno: 

Zhruba ještě před 250 lety byla rodina začleněna do společenského, tedy i z dnešního pohle-
du profesního života. Děti byly proto považovány za společenskou výhodu. Rodina byla auto-
nomním celkem založeným na vztazích a její kontakt s trhem byl minimální. Z tohoto úhlu pohle-
du – tedy z pohledu postavení rodiny ve společnosti – byla rodina společností více ceněna, mož-
ná i proto, že její postavení a z něho vyplývající úkoly byly zřejmější. 

Myslím, že dopady uvedených změn prožíváme všichni. Intimita rodiny je společností inten-
zivně ovlivňována, zvláště: 

- médii, 
- profesními nároky, 
- nabídkou spotřeby. 

Naopak trpíme tím, když prožíváme izolovanost rodinného života od života společnosti  
= o rodině se v profesním světě hovoří jen okrajově, zaměstnavatel by se neměl na rodinné po-
měry ptát atd. Připadáme si nepochopeni, když je naše rodičovství považováno za naši soukro-
mou záležitost a naše děti přítěží pro naše image u zaměstnavatelů. 

Kladu si ale otázku, zda často nejsme v pokušení přistoupit na toto řešení, když se snažíme 
veřejný život minimalizovat a věnovat se pouze naší manželské či rodinné spiritualitě nebo 
když naši práci pro rodinu nevnímáme jako příležitost pro vyjádření vztahu, ale pouze jako 
výkon, který nestíháme v uspokojivé míře uskutečňovat.  

Za této situace není divu, že se pojem rodiny stává pro společnost i politiky velmi nepřehled-
ně-rozmanitým jevem. Velmi obecně řečeno, setkáváme se s trojím pohledem na rodinu: 

- Na úrovni státu se hovoří o rodinné politice, tedy o účinně činné pozornosti státu vůči rodi-
nám, a to vůči rodinám, které jsou tzv. normální, tedy které plní svoje funkce a které jsou ozna-
čovány za fungující rodiny. Stát by měl být partnerem nejen rodinám, ale – a to je v současné 
době velmi aktuální – i EU. EU ponechává rodinnou politiku jako úkol národním státům právě 
pro její úzkou provázanost se specifickými potřebami dané společnosti. 

- Na státní rodinné politice potom závisí, nakolik a jak bude život rodin ovlivňován i nutnými 
rozhodnutími EU, která je (stále ještě) primárně hospodářským uskupením, a proto svým jedná-
ním posiluje ekonomistní pohled na rodinu. 

- Třetí pohled na rodinu nabízí křesťanství. Jsem přesvědčena, že křesťané mají za této situa-
ce jedinečný úkol: nabídnout svůj úhel pohledu na celou záležitost. Je na nich, nakolik se budou 
cítit být k takové nabídce samotným Bohem vyzýváni. V knize Genesis v 1,26-28 verši čteme: 

1,26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují 
nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým 
plazem plazícím se po zemi.“ 

1,27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvořil.  

1,28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a 
panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ 

Pozvání ze strany společnosti je celá řada. Zmíním se o jednom z nich, o Lisabonské smlouvě: 

V preambuli Smlouvy se prohlašuje, že se nová etapa evropské integrace „INSPIRUJE evrop-
ským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem“. Mrzí mě, že slova o evropském ná-
boženském odkazu jsou vzhledem k existující hluboké neznalosti tohoto odkazu v plné míře 
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srozumitelná spíš jen pro příslušníky dvou velkých evropských náboženství – židovství a křesťan-
ství, nicméně platí, že se má stát tento odkaz inspirací. Možná bude užitečné si stručně toto 
východisko vymezit. 

Pro všechny křesťany je nejdůležitější inspirací, v plném smyslu tohoto slova, slovo, které 
vdechuje Boží duch – slovo Bible. Při čtení 
z knihy Genesis si uvědomujeme, že muž a 
žena jsou Bohem vybaveni a ustanoveni 
k tomu, aby vytvářeli vzájemné společenství. 
Tato výbava není dílem náhody, ale, jak věří-
me, dílem Božím. S tím souvisí trojí úkol: 

1) být společně Božím obrazem 
2) vychovat potomstvo a 
3) spravovat zemi. 

I tady se dá vnímat, jak neživý je poukaz 
na náboženský odkaz v Lisabonské smlouvě ve 
srovnání s poukazem na Boha, od něhož denně tento trojí úkol jako jednotlivci i jako manželé 
znovu dostáváme. A právě toto vědomé přijímání úkolu je tím, co dává řád, který můžeme na-
bídnout. Nejedná se však o řád, který by připomínal strnulost, spíš naopak. Denně přijímáme 
úkol ke vztahu. Tento vztah má dva rozměry: budování vztahu mezi manželi a péče, tedy sta-
rost, o stvoření. Jeho, dnes bychom řekli, výstupem je naše (manželská) společná svatost a 
vytvořené společenství – s našimi dětmi i našimi bližními, můžeme říct s naší společností. Víme, 
že za svatého bývá člověk prohlášen až po smrti, nemůžeme si tedy namlouvat, že se v tomto 
případě vyhneme namáhavé cestě a že nebudeme většinou vidět pouze tuto cestu. 

Můj referát považuji za doplňující. Budu se proto převážně věnovat druhému a třetímu úko-
lu manželství – vytváření / práci pro společenství s dětmi i s okolím, v němž manželé žijí, potře-
bám z tohoto úkolu vyplývajícím a naopak opatřením rodinu v tomto smyslu podporujícím. Mys-
lím, že nebude nezajímavé, když si ukážeme, zvláště na zahraničních příkladech, jak pravdivé je, 
když hovoříme o trojím úkolu, který zahrnuje péči o vztah k manželskému partnerovi a dětem, 
ale i péči o věci veřejné. 

Zkušenost ukazuje, že dobré, rodinu podporující společenské klima vzniká nejen tehdy, když 
společnost na rodinu pamatuje (k čemuž jsme došli i podle hesel na Googlu), a čemu se říká, že 
rodina je objektem rodinné politiky, ale že pro-rodinné klima vzniká tehdy, když si samotná kon-
krétní rodina uvědomuje, že je to ona a hlavně ona, která společnosti dává, a podle toho i jedná. 

Často se stává, že manželství není dáváno do nutné souvislosti s rodinou. Myslím, že žádné 
další společenství dvou lidí nemá takto jednoznačně vymezený úkol a že má proto takto vymeze-
né manželství právo na uznání svého jedinečného významu pro založení rodiny. 

Dostáváme se k vyjádření základních potřeb, které manželství potřebuje pro realizaci svého 
poslání. Můžeme je shrnout do 4 bodů: 

1. První potřeba je současně základním principem rodinné politiky. Hovoří se o tzv. svobod-
né volbě konkrétních životních aranžmá. Jako každá svoboda volby předpokládá i tato svoboda, 
že jsou manželé schopni a ochotni rozhodovat se. O jaká rozhodování se jedná: 

- např. zda rodině zůstane dostatek finančních prostředků po zdanění výdělku nebo zda se 
rodině dostane podpory ve formě sociálních dávek, 

- zda stát rodičům umožňuje volit míru svého profesního, případně studijního, a rodinného 
zapojení, 
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- zda mohou rodiče svobodně rozhodovat o způsobu péče o svoje děti, zda mají volbu ve 
výběru typu školního vzdělávání, 

- zda mají výběr ve volbě pracovní doby a pracovního místa, které bere ohled na jejich rodin-
né povinnosti, 

- zda je možná volba forem péče o nemocné členy rodiny atd. 

Je zřejmé, že tam, kde je „volba“, musí být blízko i svoboda a odpovědnost. Ta se dá dobře 
uplatnit za předpokladu 

 2. náležité informovanosti spojené se vzděláváním. Z přípravy kurzu pro vysokoškolačky 
vím, jak se citelně snížila informovanost o přínosu rodičovství pro osobní růst, díky které se rodi-
čovství stalo jednou z možných variant životních cílů, nejednou se vytrácí vědomí jedinečnosti 
příležitosti založit rodinu. 

 3. Informovanost předpokládá vzájemný kontakt, a tím i propojení nabídek. Takovým velmi 
výrazným příkladem jsou Centra pro rodinu. Z práce rodin pro sebe navzájem se rozšiřoval 
okruh nabídek i pro další rodiny, které se stávají v určitém smyslu slova zákazníky či klienty. 

4. Docházíme tím ke čtvrté potřebě: aktivní spoluutváření nabídek pro rodiny. Říká se pro-
to, že se rodiny stávají nejen objektem rodinné politiky, ale i jejím subjektem. Tam, kde rodiny 
začínají spolupracovat s existujícími nabídkami, velmi brzo dochází k jejich vlastní angažovanosti. 
Víme, že Centra postupně vedle stále ucelenější nabídky programů pro rodiny začínají zasahovat 
do rodinné politiky v obcích a podílejí se výraznou měrou na vzniku regionální rodinné politiky. 

Pokud bych měla hovořit o všech konkrétních existujících programech či opatřeních pro 
rodiny na základě uvedeného výčtu čtyř skupin potřeb, přesáhla bych nejen daný časový rámec, 
ale určitě i svoji znalost a možná i Vaši trpělivost. Omezím se proto na několik konkrétních pří-
kladů z naší i zahraniční rodinné politiky, které mají jedno společné východisko: podporují, či 
alespoň nevylučují, že mateřství či otcovství je základní identitou člověka, a tím i společným 
jmenovatelem veškerého životního úsilí ženy a muže, které se samozřejmě neomezuje jen na 
úzký rodinný kruh, ale při veškerém úsilí klade důraz na jeho vztahovou dimenzi (vytváření trva-
lých, živých vztahů a na jejich usmiřování). 

Příklady pro-rodinných opatření jsem uspořádala podle výše vymezených skupin potřeb: 

ad 1/ Opatření založená na principu svobodné volby. Tato opatření předpokládají, že 
za práci společensky důležitou nebude považována pouze práce prováděná za úplatu v profesi. 
Prakticky to znamená, že lze stěží hovořit o společenském uznání práce pro rodinu a o svobodě 
volby prostředků pro harmonizaci rodiny a zaměstnání, pokud by byla apriori považována práce 
na rodičovské dovolené nebo péče o závislého člena rodiny za období stagnace růstu profesio-
nálních kvalit se všemi důsledky při návratu do zaměstnání z tohoto postoje plynoucími. 

Pro práci NCR a dalších Center pro rodinu se stal významným stimulem zahraniční koncept 
tzv. rodinných kompetencí, na němž jsme vybudovali vzdělávací program pro ženy. Cílem tohoto 
programu je umožnit ženě, aby mohla vědomě zakomponovat mateřství do svého osobnostní-
ho, tedy i profesionálního růstu. 

ad 2/ Princip svobodné volby předpokládá náležitou informovanost nebo lépe řečeno vzdě-
lávání. Do této skupiny opatření bych zařadila nabídky od: 

- přípravy na partnerský život v manželství a možnosti doprovázení manželů přes 

- přípravné kurzy pro rodiče na posilování rodičovských kompetencí až po 

- kurzy na aktivizaci všech 50+ (v období, kdy děti začínají opouštět rodinné „hnízdo“). 

Pro zajímavost bych uvedla: 
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- nabídku Arcidiecéze vídeňské, kde v rámci vzdálené přípravy na manželství nabízeli jako 
pomoc při volbě povolání formaci k schopnosti rozhodovat se. Tím, že nabízeli setkání na posíle-
ní obecné schopnosti dělat rozhodnutí, tedy i v zaměstnání, byla tato setkání oslovující i pro lidi 
mimo církev; 

- EPL – partnerský výukový program komunikace (http://www.institutkom.de) – není obsa-
hově církevně orientovaný, ale nabízí prohloubení základních partnerských komunikačních do-
vedností (z Mnichova); 

- přípravy na manželství v nabídce referátu pro rodinu v Dolním Rakousku, které jsou určeny 
i těm, kteří se připravují na uzavření civilního sňatku. 

ad 3 a 4/ Opatření vedoucí k propojení nabídek až po vznik (regionální) rodinné politiky. Do 
této skupiny patří široká paleta příkladů programů jako například: 

 - již zmíněná Centra pro rodinu, která v zahraničí nabízejí i institucionální péči o děti. V praxi 
fungují tato centra tak, že se věnuje péče nejen dětem, ale i potřebám jejich rodičů, při zvládání 
nároků partnerského a rodičovského života; 

- tzv. Kindergruppen (dětské skupiny), které jsou zakládány skupinami rodičů dětí, které jsou 
společně pečovány vybraným personálem. Rodiče s učitelkami společně zpracovávají výchovné 
plány na dané časové období a společně zajišťují chod skupiny; 

- k tomuto typu opatření bych zařadila i nabídku vzájemné rodičovské výpomoci, která spo-
juje řešení pro rodiče pečovaného dítěte i profesní uplatnění poskytovatelky; 

- k nejrozsáhlejším opatřením patří tzv. lokální uskupení pro rodinu, která díky svému rozsa-
hu se mohou stát důležitým stimulátorem prosperity obce tím, že díky spolupráci institucí, jed-
notlivců i rodin vytvářejí propojenou nabídku s cílem pomoci rodinám naplňovat svoje funkce,  
a tím napomáhají prosperitě obce. 

 Lokální uskupení poukazují na potřebu spoluutvářet regionální rodinnou politiku ve spolu-
práci s reprezentanty zájmů rodin. Jak jsem již zmiňovala, nejedno Centrum pro rodinu se podílí 
na vytváření komunitních plánů či přímo na vzniku rodinné politiky ve svém regionu. 

Pro nás jsou v tomto ohledu stále ještě nedostižným vzorem rodinné svazy západní Evropy, 
např. více než 100letý francouzský katolický rodinný svaz nebo o padesát let mladší katolické 
rodinné svazy v Rakousku či Německu nebo vlivný rodinný svaz v Itálii. Tyto rodinné svazy jsou 
považovány za partnera politických reprezentací nejen pro svoje politické zkušenosti, ale právě 
pro onu zakotvenost v identitě manželství, o níž jsem hovořila na začátku. Pro nás, jako Centra 
pro rodinu sdružená v Asociaci center pro rodinu, se nabízí možnost s těmito svazy spolupraco-
vat ve Federaci katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE). Tato Federace se snaží o spolu-
práci s evropskými institucemi. 

Při pozorování činnosti těchto svazů je zřejmé, jak moc je kvalita pro-rodinného klimatu 
závislá na velkorysé štědrosti a odvaze jednotlivců a jejich rodin, kterou vynakládají, když hledají 
stále znovu rovnováhu mezi prací pro vlastní rodinu i pro společnost, včetně pozornosti tomu, 
jak je veřejnost vnímavá k potřebám člověka jako jednotlivce. 

Děkuji vám za pozornost 
 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská. Příspěvek přednesený na konferenci 20 let Manželských setkání, 
 Kroměříž, 7. 2. 2009 

 

PhDr. Ing. Marie Oujezdská je ředitelkou Národního centra pro rodinu, Brno. Dlouhodobě 
se věnuje problematice slučitelnosti rodiny a zaměstnání.  
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Z PRŮPOVÍDEK MIROSLAVA HORNÍČKA 
 

Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám. 

Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí. Na dru-
hou stranu je dobré a chvályhodné, když opilci sportují. 

Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká. 

Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte 
skočit z okna, uvědomte si, že vám nasadili parohy, a ne 
křídla. 

Já jsem vám to říkal (epitaf na hrobě hypochondra). 

Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku muže. 

Když láska prochází žaludkem, tak kde potom, proboha 
končí? 

Beru svoji ženu všude, ona ale vždycky najde cestu zpátky. 

Pane Bože, přijmi moji manželku s takovou láskou, s jakou Ti ji posílám (epitaf). 

Při stárnutí se mužům zmenšuje mozek a zvětšuje prostata. 

Smích bez příčiny znamená, že jste buď idiot, nebo zlaťoučké děvčátko. 

Život začíná, když chcípne pes a děti vypadnou z domu. 
 

Miroslav Horníček (10. 11. 1918 – 15. 2. 2003) byl český herec, spisovatel, dramatik, režisér, 
výtvarník, glosátor a divadelní teoretik. Jeho krásné průpovídky mi poslala dr. Marie Kolářová 

ŘEKLI 

DOPORUČUJEME 

A je jedno, zda jste mladí či staří kluci, protože holky tomu (až na čestné výjimky) prostě 
nemohou rozumět, ale nám chlapům září oči, ještě než se tam vypravíme… O čem že to mluvím? 
Promiňte, jaksi jsem se nadchl… 

Byl jsem před pár dny se svým tři a půlletým vnukem na Smíchově – to je taková čtvrť 
v Praze poblíž Vltavy, kdysi tam byly samé továrny a ošklivé baráky (je zajímavé, že ty baráky 
byly mnohdy ošklivější než ty továrny), dělaly se tam tramvaje a někdo tam postavil docela velké 
nádraží, to ještě dosud funguje a jezdí odtud vlaky až do Rokycan, ba i do Plzně… Pak se objevilo 
pár lidí, dnes se jim říká developeři, kdysi to byli prostě lidé s penězi, nápady a kontakty, zboura-
li tam, co se dalo, a postavili tam něco úplně jiného, kam teď chodí velká část Prahy a přilehlého 
okolí kupovat šaty, boty, kedlubny, chleba, kečup, zmrzlinu, knihy, česnekovou polévku 
v prášku, pivo v plechovkách, víno v lahvích a několik tisíc dalších věcí, z nichž některé dokonce 
potřebují k životu. Kromě toho tam jezdí asi pět linek tramvají, kolem deseti autobusů plus  
pár předměstských a jedno metro, to ale hodně často, někdy i každé dvě minuty… a je tam  
i fastfood, pár pizzerií, bowling, vánoční trhy, kostel a děsně složitá tramvajová křižovatka. Ale 
kvůli tomu jsme tam nešli. 

V jednom z těch nových domů v jedné z bočních ulic je v přízemí prodejna železničních mo-
delů – a když do ní vstoupíte, můžete si tam koupit lístky na to, co patřilo vždy k mým klukov-
ským snům (a nějací poněkud již přerostlí kluci si tam ten sen plní): několik obrovských modelo-
vých kolejišť (a to největší se teprve staví). 
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Chcete-li rozčilit pravověrného lidovce, dostat do rozpaků pravověrného ódéesáka, znechutit 
pravověrného sociálního demokrata nebo naštvat pravověrného zeleného, zkuste se před ním 
pochvalně zmínit o straně, skrývající se pod zkratkou TOP (ještě je tam nějaké číslo). Co to je za 
fenomén, který popudil proti sobě celou politickou scénu, způsobil dokonce ohnivé diskuse na 
některých křesťansky orientovaných internetových diskusních fórech a v preferencích se dotahuje 
na dosud neotřesitelně třetí komunisty? Co se to tady děje? 

Ne, není to konec světa. Není to poslední výkřik politické postmoderny. Není to bezcharakter-
ní převlékání kabátů (je hrozně zajímavé, že každý, kdo opustí nám cizí názorovou platformu  
a přidá se k nám, je prostě člověk, který se obrátil a našel konečně pravdu, zatímco každý, kdo 
opustil nám cizí názorovou platformu a přidal se k jiné, nám stejně cizí, je bezpáteřník, který za 
jakýsi dobře utajený slib jakýchsi nedefinovaných výhod prodal komusi bratra za jakousi blíže 
nedefinovanou mísu čočky). Není to sprosťárna nejhrubšího zrna. Není to ani přímý postup do 
pekel, ba ani habaďůra na poctivého (chtělo by se říci naivního) českého voliče. Konec světa jistě 
jednou přijde, ale nebudou to politické strany, kdo ho bude režírovat a kdo nakonec přijde ve 
slávě. Posledním výkřikem politické postmoderny je nekončící řetěz korupčních, tajnoagentských, 
developerských, rozpočtorozkrádačských a jakých ještě afér. Bezcharakterní převlékání kabátů je 
pojem, s kterým by fanoušci svatého Pavla, svatého Augustina či lotra po pravici (nebo po levici, 
v tom jsem nikdy neměl jasno) měli zacházet velmi, ale opravdu velmi opatrně. Sprosťárny nej-
hrubšího zrna se dějí, ale obvykle se kvůli tomu nepořádají stranické sjezdy. Přímý postup do 
pekel – no, nevšiml jsem si, že by se poslední dobou někdo vědomě a dobrovolně veřejně stavěl 
proti poznanému Bohu. Snad tak činí v soukromí, tam já nevidím, ale veřejné prohlášení 
v novinách na toto téma jsem fakt neobjevil… A habaďůra na voliče? V Česku? Jo, kdyby tak ně-
kdo nabízel, že všem zvedne platy, důchody a dávky, postaví několik set kilometrů dálnic, nakou-
pí stovky nových lokomotiv a vagonů pro České dráhy, sníží (nebo raději rovnou zruší) daně  

Představte si tři různá kolejiště (žádné z nich by se vám nevešlo do obýváku, ani kdybyste 
nechali otevřené dveře do předsíně a ještě na schodiště) a na nich rychlíky, osobáky, náklaďáky, 
lokálky, expresy – a všechny jezdí, někdy taky stojí v nádraží a čekají na pokyn dobře utajeného 
jízdního řádu, a vedou je motorové lokomotivy, parní lokomotivy, elektrické lokomotivy –  
a všechny vypadají přesně jako na trati mezi Chomutovem a Teplicemi nebo snad u Děčína či 
Liberce, semafory blikají, výhybky se přehazují, kolem jezdí auta a čekají na křižovatkách na zele-
nou a pak se rozjedou, objedou dopravní nehodu s blikající sanitkou i vykolejený vlak, před koste-
lem se fotografuje svatba, v obchodě se svítí a světlo kolem pohasíná, je šero a na nádraží se roz-
svítí lampy, i v oknech domů se svítí, ale obchody pohasínají, protože večer mají přece zavřeno, to 
dá zdravý rozum, ale na kryté plovárně se ještě svítí, a pak vše zalije stříbrná záře měsíčního úplň-
ku, v pozadí supí osvětlený noční expres a okna pohasínají, všude je tma, jen na nádražích se stále 
svítí, protože vlaky jezdí i v noci… a pak se rozsvítí v některých oknech a taky v pekařství a 
v kostele, protože začíná svítat, a za chvíli je den… oči bych na tom nechal a Šimon jakbysmet, 
ještě tady podívat, dědo, zvedni mne, ještě že si člověk může u vchodu půjčit podnožku pro malé 
dítě… No co vám mám povídat, půjdeme tam znovu, jen co uplyne pár víkendů, aby nám to neze-
všednělo… a jmenuje se to Království železnic a je to ve Stroupežnického ulici a mají otevřeno 
každý den, vstupné sice není přehnaně lidové, ale rozhodně to za to stojí. Dědové, otcové, synové 
a vnuci, neváhejte, pro deštivé sobotní dopoledne lepší program prostě nenajdete. 

Sazeč 

NA OKRAJ 
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a různé poplatky, zruší nájemné, opraví všechny obytné domy a sníží státní dluh na 24 korun  
50 haléřů, to by mohl u českého voliče uspět. Ale rozpočtovou kázní si ještě nikdo v této zemi 
nikdy popularity nedobyl… Tak co se to děje? 

Vlastně nic neobvyklého. To jen někdo našel volné místo na politické scéně. To jen někdo 
zjistil, že tady jsou nevyužitá témata, která se dají otevřít, která se dají oživit. Že tady jsou postu-
py, které nikdo nepoužívá. Že tady jsou zkrátka nové možnosti pro nově se tvářící politické usku-
pení – a jednoduše to místo k velkému překvapení sebestředných stávajících politických elit za-
bral dřív, než se ostatní stačili vzpamatovat. 

Nic nového pod sluncem. Takto začínaly všechny politické strany – některé za císaře pána, 
jiné za první republiky, jiné v roce 1989 a jiné ještě později. Některé vylétly do výše jako rachejtle 
při novoročním ohňostroji, s velkým rachotem se rozprskly a zhasly dřív, než jsme si stačili po-
všimnout, jakou měly barvu, z jiných se staly větší či menší stálice, vytvořily stabilní či dočasná 
souhvězdí, další vydaly kouř a puch a vítr je odvál do zapomnění a jiné ani nechytly… Tak daleko 
ještě nejsme, abychom mohli do některé skupiny zařadit i tuto novou formaci. 

Co z toho všeho plyne? Dvě věci: jedna pro současnost, jedna pro budoucnost. Ta dnešní: 
není důvod panikařit. Není důvod nekriticky jásat ani sepisovat protestní petice. Poslouchejme, 
co staří matadoři v novém uskupení říkají, co slibují, dívejme se, co dělají, jak se chovají, a važ-
me, zda volit staré jistoty (bez ohledu na to, kolikrát už nás zklamaly) nebo nové sliby (bez ohle-
du na to, že nemáme s jejich plněním žádné zkušenosti). Važme, co říkají programy, co říkají  
a jak se chovají jednotlivci (nejen v nové straně, ale i v těch starých), co by přineslo této zemi 
vítězství těch či oněch nebo snad jejich porážka … Ta pro budoucnost: Snad se nová strana do-
stane k moci, snad ne. Pokud ano, poznáme její věrohodnost, pokud ne, nepoznáme nic. Do té 
doby je ovšem na zásadní soudy nejspíš příliš brzy. 

A ještě jedna pro nejzazší budoucnost: on ten konec světa opravdu jednou přijde – a v jeho 
čele přijde ve slávě ten, jenž opravdu má moc. A tam už nepomohou žádné billboardy, žádné 
volební sliby či hesla, žádné stranické legitimace. Tam to bude o opravdovosti a o službě. 

A pokud jsem dobře četl bibli, tak před onoho svrchovaného soudce předstoupí každý sám. 
Bez zázemí stranického sekretariátu, bez mediální podpory, bez průzkumu oblíbenosti. A ti, kdo 
budou chtít obstát, budou muset projevit ochotu padnout si kolem krků… kolem těch krků, po 
kterých si tak statečně po celý svůj pozemský, a třeba i poli-
tický život šli… Kéž bychom to dokázali – a oni všichni 
s námi… 
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