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Známe to všichni – a i kdyby ne, éter je toho plný, virtuální realita se prohýbá pod tíhou 
novoročních předsevzetí, na které se ptají snad všichni moderátoři nejrůznějších talk-show 
(zatím ještě pro tento typ programu čeština nevymyslela dostatečně přiléhavé slovo, které by se 
dalo publikovat i ve slušné společnosti) jakékoli hvězdy či hvězdičky, která jim přijde pod mikro-
fon či do světla ramp, pisatelé kdejakých interview jásají, když se jim z interviewované (a koli-
krát i řádně vyjevené) osoby podaří vytáhnout, čím hodlá dotyčný skvělý muž či úžasná žena 
ještě vylepšit svůj morální, kádrový či reklamní potenciál. Zhubnout, přestat pít, denně cvičit, 
běhat každé ráno, napsat vlastní paměti, natočit desku, skoncovat navždy s kouřením, usadit se, 
rozvést se…  

Skoro by se zdálo, že lidstvo vynalezlo dělení času na roky, aby bylo kdy dávat si předsevzetí. 
Jako kdyby se v onu magickou chvilku, kdy již není loni, ale ještě nezačalo být napřesrok, stalo 
s námi něco, co nám umožní rázně skoncovat se starým a zvetšelým „já“ a vykročit do nového 
roku s čistou a minulostí nikterak nezatíženou myslí, vůli, chutí k životu… Jako kdyby ty půlnoční 
rachejtle měly zázračnou moc. 

Snad proto bývají mnohdy a mnohde silvestrovské oslavy tak nevázané – jako kdyby vše zlé 
bylo najednou smazáno, jako kdybychom byli znovu spaseni, znovuzrozeni… A tak se připíjí, 
tančí, směje, znovu připíjí, jí, střílejí se dělbuchy a ohňostroje, otvírá se šampaňské –  
a v pozdním novoročním ránu je pak snad pochopitelně téměř nejčastějším předsevzetím ono 
slavné „a s alkoholem je od letoška konec“. 

Je snad v povaze věci, že novoroční předsevzetí obvyk-
le nevydrží o mnoho déle než novoroční kocovina… za 
pomoci acylpyrinu, kyselé okurky, horké polévky či černé 
kávy (a v nejhorším případě i vyprošťovacího piva či do-
konce panáka) se bolest v hlavě postupně zmírní, hnojiště 
v ústech vyčichne, žaludek se vrátí zpět na své místo  
a podlaha se uklidní pod nohami – a je po motivaci 
k naplnění toho nejznámějšího předsevzetí. Vůle běhat 
každé ráno končí u prvního náledí, s hubnutím je konec 
nejpozději na nejbližší zabijačce, k natočení desky se ne-
najde producent, usadit se není kam, rozvod je moc kom-
plikovaný (a už jsme si na sebe zvykli) a psát paměti? Pro-
sím vás, kdo by to četl – a stejně si už nic nepamatuji…  
A tak snad alespoň to kouření – jenomže já už nekouřím 
dvacet devět let, tak jaké tam přestávání… 

A přece – Jan Křtitel tak důrazně vyzýval ke změně 
života… i Ježíš mluvil o potřebě obrácení, svatý Pavel se také zmiňuje… 

Jenomže tady už nejde o nápravu nějakého toho zlozvyku. Ježíš nehovoří o tom, že bychom 
si už neměli okusovat nehty, svatý Pavel nevybízí k hubnutí a Jan Křtitel rozhodně neměl na 
mysli jogging. Všechny biblické výzvy jdou mnohem hlouběji: k vnitřnímu obrácení celého člově-
ka, ke změně smýšlení. Kdyby Jonáš radil ninivským, aby přestali kouřit, nebyl by se musel bát jít 
do Ninive, nebyl by se provzdoroval až do velrybího chřtánu – třeba by mu v Ninive někdo zorga-
nizoval i starověkou obdobu televizní show, nějaké ty banánové či ananasové rybičky proroka 
Jonáše – ale pomohlo by to Ninivským k tomu, aby se stali lepšími lidmi? 

A OD ZÍTŘKA PŘESTANU PÍT  
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To Hospodin (neboť kdo jiný má právo formulovat biblické výzvy, platné pro všechny doby  
a všechny lidi) chce, abychom se obrátili, chce, abychom si vyrvali svá kamenná srdce a nahradili 
je srdci z masa (ne, nejsme na to sami, on sám nám je ochotně vymění, budeme-li ovšem o to 
stát). To Hospodin trvá na tom, že se máme změnit – a když Hospodin něco chce, vždy ví, proč. 

Ale můžeme se toho zkusit domyslet i my sami: lékem na neduhy tohoto světa není více 
hubených sportovců, zrušení cigaretového průmyslu, ba ani psaní pamětí nebo natáčení desek 
(byť jsou to všechno samy o sobě docela dobré věci). Je jen jeden lék: láska člověka k člověku, 
láska mezi Bohem a člověkem, láska, která nehledí na sebe, která neočekává protihodnotu, ale 
prostě dává, ne proto, že by to bylo výhodné, ale proto, že je komu dávat a je z čeho dávat (ano, 
matky, čtete správně, ta vaše mateřská láska, která vede matku, aby třeba po desáté v noci vsta-
la k dítěti a dala mu napít, přebalila ho, uložila ho, přikryla ho, pohladila po čele, která vede 
matku k tisícům trpělivých odpovědí na tisíce až k nesnesení únavných Proč? Co je to? – láska, 
díky které se opouští kariéra, aby děti měly domov…). 

A k takové lásce se máme obrátit. Nejen na Nový rok (i když i na Nový rok se to hodí) – dnes 
a denně, každou hodinu či minutu znovu a znovu opustit alespoň na chvíli své vlastní navyklé 
soukromé blaho, své vyhřáté teploučké pohodlíčko, svou hlavu v oblacích a nos až nad mraky, 
otevřít oči k vidění, uši k slyšení, srdce k přijetí… Ne všech lidí na světě (to je snadné, to je tak 
gigantické, že to umí každý, to nic nestojí), ale těch, kdo jsou kolem nás. To totiž (na rozdíl od 
celého lidstva najednou) je v našich silách – a pokud přece jen není, je zde Hospodin a jeho ruka. 

Přeji Vám (i sobě) všechno krásné a dobré – nejen pro rok 2011. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

BALADA NA ÚPRKU 
 

Řev velbloudů se rozléhá betlémskými nivami 

(je zima a oni noční chlad nesou velmi nelibě) 

tři králové mudrci mágové moudří muži princové hvězdopravci a jejich dary 

rozpaky Josefovy a ticho Mariino 

jen dítě čerstvě nakojeno klidně spí…  
 

Řev krále se rozléhá jeruzalémským palácem 

(byl obelstěn a prohru on nese velmi nelibě) 

tři králové mudrci mágové moudří muži princové hvězdopravci a jejich zmizení 

rozpaky farizeů a mlčení znalců zákona 

jen dítě čerstvě přebaleno klidně spí…  
 

Pláč matek se rozléhá po celé krajině betlémské 

(to jejich děti nesl král velmi nelibě) 

matka a pěstoun a osel poušť žízeň táboření pod hvězdami daleko od rušných cest 

Josef na hlídce a Maria tiše klímá 

jen dítě čerstvě zachráněno klidně spí… 
 

 Sa Ze-Č‘ 2010  
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

tak tohle se mi nestalo, ani nepamatuji. Už jsem měl napsané všechny články (chyběla snad 
jen báseň) a pomalu jsem se odhodlával k tomu, abych lednovému Zpravodaji vtiskl příslušnou 
grafickou podobu, když se mi najednou na monitoru rozblikalo upozornění na nový mail. Jako 
obvykle, bylo to něco urgentního, co nesneslo odklad (občas jaksi pracuji i z domu s využitím 
internetu), tak jsem se do toho pustil, otevřel pár souborů, něco řešil… a když jsem to všechno 
vyřídil a pozavíral, hleděla na mne z monitoru poněkud starší verze Zpravodaje. Všechno v ní 

bylo, jenom mé úvodníky, podčárníky atd. zmizely 
v nenávratnu. Hledal jsem, kde se dalo, prošel 
v počítači všechny skrýše – snad jsem v záchvatu 
pracovního nadšení na něco nedopatřením sáhl, snad 
si harddisk zašprýmoval… nezbývá než všechno své si 
napsat znovu (copak napsat, ale vymyslet!)…  

Snad mi tím Hospodin chce něco říci (třeba že to napsané nestálo za otištění, nebo že jsem 
sklerotik, nebo že si nemám myslet, že si život mohu v klidu loupat jako pomeranč), snad je to 
jen má nešikovnost, snad je to prostě jen smůla… ale rozhodně je to velmi inspirativní začátek 
nového roku. 

No nic. Nadšený jsem teda opravdu nebyl, sazeči jsem vynadal, co se do něho vešlo, ale na-
konec jsem to přežil, se sazečem jsme se i smířili – a teď jen doufám, že mi ještě napadne ale-
spoň pár použitelných vět, aby Zpravodaj mohl mezi lidi… 

Tak Vám (i sobě) přeji co nejméně takových a podobných nehod. A kdyby se přece jen dosta-
vily, tak Vám (i sobě) přeji pevnou jistotu, že to ještě stále není to nejhorší. To nejhorší by byl 
nedostatek lásky – přejme si ji vzájemně, aby náš letošek nebyl o ni ochuzen. 

VKor 

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA  
 

Většina lidí si myslí, že konáme pokání, a pak zažijeme 
vykoupení. Ve skutečnosti je to v Písmu právě opačně (viz 
například Ez 16, alegorie Izraele). Člověk skutečně koná 
pokání, znovu se obrací k Pánu, k novému životu až poté, co 
zažil vykoupení. Napřed zakouší Boží spásnou lásku a právě 
to mu dává sílu k pravému pokání. „… ne že my jsme si zami-
lovali Boha, ale že on si zamiloval nás“ (1 Jan 4,10) – tedy 
nikoli naše láska k Bohu, ale Boží láska k nám. 

Mnozí lidé jsou neschopni pravého pokání, protože na 
to jdou příliš silou. Začínají se bít v prsa a srážejí se k zemi. 
To nikdy nebude fungovat, bude to jen umrtvovat a ochro-
movat. To nikdy není dílo Boží. Bůh vstupuje do našeho 
hříchu a vykupuje ho. Bůh nás miluje dřív, než cokoli učiní-
me. A z této zkušenosti nezasloužené lásky, lásky, na niž 
nejsme připraveni, povstává v nás síla začít znovu. Nechce-
me už dobře vypadat a působit věrohodně, ale zakoušíme věci více zevnitř. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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IRSKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
 

Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezůstaneš. 

Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy, protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví. 

Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest, protože už ji stejně dávno znáš. 

Víš také, že utrpení zušlechťuje, že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje. 
 

Něco bych Ti ale přeci rád popřál: 

Abys byl za všechno vděčný, i když se Ti to třeba nelíbí. 

Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil, i když jich možná není až zas tolik. 

Abys byl statečný, i když si myslíš, že už to nejde. 

Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval, protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet  
a sbírat ho. 

Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutno vystoupit, i když se zdá nedosažitelný. 

Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu, ale po celý rok aby Ti pomáhaly. 

Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový, a když udělá chybu, abys mu odpustil  
a ne ho opustil. 

Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska. 
 

Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná. 

 

PERNÍČKY, ROUPY A UMRZLÝ ZÁLESÁK 
Další dopis ze života české matky v Anglii 

 

Milí příbuzní a přátelé!  

Moc vás zdravím v předvánočním čase. Doufám, že jste zdrávi a že se vám vše daří. My se 
chystáme na vánoce domů do Prahy. Napětí v rodině vrcholí. Eliášek nechtěl jít dneska do škol-
ky, že musí jet za babičkou a dědou „na Nalhotku“. Myška balí už od pondělí lego, které musí 
NUTNĚ vzít s sebou. Už má dvě igelitky plné. Schovává je pod peřinou v posteli a doufá, že se mu 
je podaří pod rouškou tmy vpašovat do auta. Mně z toho všeho jde hlava kolem koukolem. 

Prosinec jsme měli zatím moc hezký. Zahájili jsme tradiční Mikulášskou besídkou v Londýně, 
kterou organizuje místní česká komunita. Den besídky byl v naší rodině napjatě očekáván. Před-
cházela tradiční návštěva milovaných londýnských bratranců Davídka a Adámka. S nimi jsme se 
odpoledne přesunuli do kostela sv. Máří Magdaleny, kde Andělův manžel dělá pana faráře 
(anglikánského, samozřejmě). Dětičky hrály představení o královně Viktorii, zdobily perníčky, 
pomeranče, kreslily a vyráběly, zpívaly koledy a cpaly se dobrotami, které připravily maminky.  
A pak už se čekalo, až přijde Mikuláš a jeho doprovod. Letos byli dokonce dva čerti, a byli hrozní. 
Naše Běla se kupodivu nebála, přišla k čertovi, chytla se jeho podaného prstu a byla by s ním 
odešla. Dost mne to překvapilo, protože když jsem týden před besídkou doma vyráběla čertov-
skou masku a zkoušela ji na sobě, Bělinka nebyla k utišení, jak se mne bála. Čerti byli odehnáni 
do bezpečné vzdálenosti Mikulášem a Andělem, děti zpívaly a recitovaly, dostávaly balíčky. Be-
sídka se náramně vydařila. Ještě jsme se u milých londýnských příbuzných občerstvili čajem  
a pak už odvezli naši kupu dětí do postýlek. 

Ve školách probíhají besídky a vůbec předvánoční program. U Toma na gymnáziu měli před-
vánoční koncert, kde celý první ročník (asi 120 dětí) vystupoval jako sborové těleso. Zpívali kole-
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dy. Byla jsem ráda, že se Tom chtěl zúčastnit – k hudbě se obvykle staví indiferentně. Modrooč-
kova třída zase nacvičovala vánoční hru. Bylo to pěkné, i když hodně dětí kuňkalo a nebylo jim 
rozumět. 

K předvánoční náladě přispěla i sněhová nadílka, která 
byla opravdu mimořádná. Sněžilo a sněžilo, autobusy 
nejezdily, školy byly zavřené, život ustrnul. Pak jeden den 
tálo, a přes noc namrzlo. Několik dní jsme se pak klouzali 
do školy a ze školy. Děti, a někdy i rodiče padali jako 
švestky. Dny volna ze školy trávili kluci na zahradě. Vyrá-
běli sněhové hrady, a taky sněhové muzeum, kde byla 
výstava rampouchů. Rampouchy byly nejoblíbenějším 
dekoračním prvkem. Modroočko se mi večer svěřilo: 
„Maminko, já bych chtěl roupy. Já bych chtěl být slon 
s roupama.“ A předváděl kly. Nechápala jsem, ale pak 
mne napadlo, že myslí kroupy, a že si plete rampouchy 
s kroupami. Nicméně kdyby chtěl roupy, stačí zajít k Eliáš-
kovi do školky. Onehdy měli epidemii. 

Bělinka nechce v noci spát, pořád mne kontroluje, 
jestli mne snad nenapadne někam se vzdálit. Eliáš taky 
špatně spí, asi ze žárlivosti. Tu a tam se v noci stěhuje ke mně do postele a zavrtává se do mne. 
Jakoby se snažil pronorovat, ale kam? V důsledku toho jsem chronicky nevyspalá, což se proje-
vuje sníženým soustředěním, malou trpělivostí a velkými bolestmi hlavy, hlavně v podvečer. 

Všichni se už moc těšíme, až se s mnohými z vás uvidíme. Držte nám palce, ať přejedem půl 
Evropy bezpečně. Josef kázal zabalit zápalky, kdybychom museli tábořit cestou na sněhu. Vel-
kým klukům jsem nedávno předčítala poměrně pochmurnou povídku z Jacka Londona – odehrá-
vala se na Aljašce a skončila zálesákovou smrtí umrznutím. Hned se mi povídka vybavila. Dou-
fám pevně, že k ničemu takovému nedojde, ale kdyby, máme teoretickou přípravu. 

Zdravím vás moc! Pro případ, že bychom se neviděli, přeju krásné vánoce a hodně zdraví! 

Blanka 

PRAVDA A LEŽ 
 

Celý život se skládá z malých lží a drobných polopravd: 
 

Každé narozené dítě je nádherné. 

Pacientovi s rakovinou se dává naděje 

Do daňového přiznání se nepíše všechno. 

Obcí, kde není místo pro radar nebo policejní auto, se nejezdí padesát. 

Povědomí o tom, kde má počítač vypínač, se do životopisu udává jako „Uživatelsky PC“. 

Při silniční kontrole se policistům neříká, že prahy jsou vystříkané montážní pěnou a motor má 
přeražené číslo kvůli nižší pojistce. 

Přestávky v práci začínají dřív a končí později. 

Dopravní značka „Průjezd zakázán“ je nesmysl. 

Některý zákaz vjezdu zkrátí cestu až o dvacet minut. 

Faktury se platí, až když je to nutné, nebo když přijde upomínka nebo dotěrný majitel firmy. 

Inkaso stačí platit o měsíc později. 
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Příjem pro účely půjčky je o pět tisíc větší. 

Krásné ženě sluší většina oblečení. 

Manželce sluší všechno. 

Do kostela chodím rád. Jsem zbožný. Pozorně poslouchám kázání a přemýšlím o něm. 

Chlap se nebojí zubaře, injekce, ba ani potmě v lese. 

Rád vzpomínám na vojnu. 

Nikdy jsem nepil před jízdou autem. 

Jako dobrý křesťan se nebojím smrti a těším se do nebe. 

Antonín Matyáš 

IDENTITA, A POTOM MANŽELSTVÍ  
Jedním z velkých mýtů naší kultury je, že manželství je odpovědí na vlast-

ní problémy. Namísto toho – jak se dozvídám – manželství vyjevuje vlastní 
problémy. Lidé, kteří se ze svého manželství těší, jsou ti, kteří se nejprve sami 
naučili žít život jako takový. Nemůžete vytvořit intimitu bez identity. 

Každý, kdo rozumí manželství, ví, že spíše než všespasitelnou odpovědí na problémy je man-
želství samo tím, co generuje celou řadu problémů nových. Dík tomu si uvědomujeme potřebu 
růst, potřebu odpouštět, sdílet se, umírat. Je lépe vstupovat do závazku manželství s jistým citem 
pro tyto potřeby a s odhadem, že jejich naplňování je prací na celý život. Ne vždycky manželství 
tyto potřeby uspokojí: vede manželský pár k vzájemné spolupráci. V tomto kontextu se stále učí-
me svým úkolům a problémům – a je nám dán partner, aby s námi těmito problémy prošel. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

SILVESTROVSKÉ DOZVUKY 
 

 

Lísteček za stěračem zaparkovaného auta: „Zpráva pro zloděje: Nádrž je prázdná, rádio nemám 
a motor je vylágrovaný.“ 

Druhý den přibude další lísteček: „Pro majitele auta: Takže kola jsou ti vlastně taky k ničemu.“ 
 

Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: „Co je to podvod?“ 

„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“ 

„Jak to?“, ptá se profesor. 

„Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní: Kdo zneužije nevědomosti něčí, aby jej poškodil, 
dopustí se podvodu…“ 
 

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy: „Co je 
s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru.“ 

„Chvíli vydržte, hned jsem u vás,“ odpovídá lékař. 

Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: „Je to vážný případ?“ 

„Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. „Už jsou u toho tři doktoři.“ 
 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Doktor prohlíží novorozence a povídá: „To dítě je dost hubené. Čím jej krmíte?“ 

„No mateřským mlékem.“ 

„Ukažte mi prosím prsa.“ 

Doktor dlouze prohmatává pěkné poprsí držící ženě a pak povídá: „Ale vždyť vy nemáte vůbec 
žádné mléko.“ 

„A měla bych? Já jsem jeho teta.“ 
 

„Já mám chřipku, pane doktore.“ 

„Tak co sem lezete, chlape, ještě ji od vás chytnu!“ 
 

„Nejsem si moc jistý diagnózou, pane Nováku, ale pravděpodobně to bude z nadměrného poží-
vání alkoholu.“ 

„Dobrá, pane doktore. Já přijdu zítra, až se z té opice vyspíte.“ 
 

Psychiatr se ptá alkoholika: „Co pijete?“ 

„Ale pane doktore, já nejsem vybíravý. Nalejte klidně, co máte!“ 

z nálezu ve své e-mailové schránce vybral sazeč 
 

RECEPT NA LEDEN 

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY 
 

Máte strach z vaření bramborových knedlíků? 

Tak na něj zapomeňte a zkuste trik, o který se chci už delší dobu 
podělit, ale ve spěchu jsem pracovala metodou „přesně podle oka“. 
Tentokrát jsem vážila a tak mohu doporučit. 

Pro 4 osoby budete potřebovat 600 g vařených brambor (uvařit den předem), 250 g knedlí-
kové směsi KNEMIX, 2 polévkové lžíce solamylu, 1 celé vejce, ½ lžičky soli. 

Brambory nastrouháme (pomeleme v masovém strojku) a vše zpracujeme na těsto. Rozdělí-
me na dvě části a vytvoříme válečky o průměru cca 6 cm. 

 A teď ten trik: vezmeme mikrotenový 
sáček (od rohlíků ze samošky), odstřihneme 
dno a rozstřihneme na 2 stejné díly. Do kaž-
dého zarolujeme 1 knedlík a konce zavážeme 
režnou nití (jako bonbon). Nakonec ho pěkně 
propícháme (např. tenkým pletacím drátem 
nebo dvouzubou vidličkou) a dáme do vařící 
vody. Pod pokličkou vaříme asi 20 minut, pak 
snadno vylovíme, odstraníme sáček a nití 
nakrájíme. Jsou nadýchané, nemůžou se 
rozvařit. Dokonce ani hrnec není oslizlý  
a snadno jej opláchneme. 

A pokud se vám nechce dělat plněné, 
můžete příslušné množství drobně pokrájeného uzeného masa zapracovat rovnou do těsta  
a uvařit stejným způsobem. Se smaženou cibulkou moc mňam. Dobrou chuť. 

Irena Lejsalová 
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Členské příspěvky – začíná další rok a s ním i povinnost platit členské  
příspěvky. Dle rozhodnutí Valného shromáždění činí členské příspěvky 400,- Kč 
na rodinu a rok, jako variabilní symbol uvádějte začátek rodného čísla některé-
ho člena rodiny. Členské příspěvky je možné platit složenkou nebo na účet 

č. 193506832/0300. Nemůžete-li z finančních důvodů členské příspěvky zaplatit, můžete si požá-
dat o jejich prominutí, na sekretariátu vám rádi pomůžeme.  

 

V prosinci (10. – 14. 12. 2010) byl pořádán zimní adventní pobyt v Domě setkání v Albeřicích, 
který se velmi vydařil. Sněhu nám bylo dopřáno opravdu dosti. K velké pohodě přispěl Jiří Černý, 
který vedl večerní debaty. Všichni zúčastnění byli spokojeni a těší se již na další adventní pobyt. 
Níže si můžete přečíst, jak se v Albeřicích líbilo rodině Přívratských. 

 

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

Radana Vášová 
 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

LETNÍ TÁBORY RODIN 
 

Jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. Tábory se budou konat 
v těchto termínech: 

 6. – 13. srpna (sobota – sobota) 

 13. – 20. srpna (sobota – sobota) 

na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. 
 

Současně hledáme vedoucí na Tábor rodin, kteří 
budou zajišťovat dopolední program pro děti a po-
máhat při společných odpoledních a večerních aktivi-
tách. Vedoucím nabízíme pobyt a stravu zdarma. 
Můžeme poskytnout potvrzení o pedagogické praxi. 
Podmínkou je dosažení 16 let věku. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2011 

termín akce kontakt 

Úterý 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

Čtvrtek 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

10.1.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

22.1.2011 Ples Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 

25. – 27.3.2011 Jarní obnova Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO RODINU 
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibis-

kupství pražském pořádá ve středu 23. února 2011 od 19.00 v kostele sv. Kříže, Na Příkopě 16, 
Praha 1 (metro A a B Můstek) Benefiční koncert pro rodinu pod názvem Zpívání v kostele.  
Na benefici vystoupí Jirka Černý, autor známých křesťanských songů Effatha, Do stínu křídel 
Tvých, Eucharistia, Jezu a dalších. Srdečně zveme rodiny s dětmi a všechny, kteří chtějí podpořit 
rozvoj programů pro manžele a rodiny. 

Doporučujeme též http://rodinnecentrum.cz/koncert/. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM  
Mateřské centrum Domeček pořádá osvědčený kurz pomoci s výchovou předškolních  

a mladších školních dětí o sobotách 15. ledna, 29. ledna a 12. února 2011 od 9.00 do 16.30 hod.  

Účastnický poplatek: 1200,- Kč na osobu nebo 2000,- Kč na manželský pár (při počtu min.  
8 účastníků). V případě menšího zájmu než 8 osob se kurz nekoná. V případě většího zájmu 
(min. 10 účastníků) bude cena snížena na 1000,- Kč za osobu a 1800,- Kč za pár. Během kurzu 
bude zajištěné hlídání dětí v herně (nutné nahlásit předem). Je možné mít s sebou „vlastní“ hlí-
dání a využít k tomu hernu. Lektorkou kurzu bude Mgr. Vlasta Hamalová. 

Přihlásit se na program můžete v MC Domeček (YMCA Praha), tel. 773 993 985, e-mail:  
mcdomecek@seznam.cz nejpozději do pátku 7. ledna 2011. 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

Veliký dům (viz foto), vhodný pro rodinu s hodně dětmi hledá své obyvatele! Je ihned vol-
ný. Nachází se na spojnici Jihlava-Humpolec v centru Větrného Jeníkova, proti kostelu. V příze-
mí domu je malý obchod, nyní provozovaný bez smlouvy, dále všechny sítě, dvoje plynové 
etážové topení, dobrá střecha nad velikou půdou, půdu taky bude možné v budoucnu využít. 
V prvním patře velké, velmi světlé místnosti s výhledem na kostel a zahradu (pozemek celkem 

900 m2). Přízemí díky dlouhodo-
bému nevětrání postiženo vzlína-
jící vlhkostí, je zájem o eventuální 
pronájem na obchodní činnost 
(zvláštní vchod). Cena domu pro 
uvedené účely, tedy pro velkou 
rodinu, je hodně pod cenu odhad-
ní, a to po velké slevě za 1,3 mil. 
Kč. Lze event. i levně přikoupit 
zemědělskou půdu za obcí, a to  
o rozloze 21000 m2. V případě 
zájmu prosím volejte na tel. 
605 587 898 nebo pište na adre-
su: havrlikovam@email.cz 

INZERCE 
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ALBEŘICE 2010 
 

Chtěla bych zde napsat pár slov k adventně-lyžařskému poby-
tu v Albeřicích, který proběhl v polovině prosince. Obdobné akce 
jsme se zúčastnili poprvé a byli jsme velmi potěšeni. Nejvíc na mě 
zapůsobila přátelská atmosféra. Čím konkrétně se projevovala? 
Třeba tím, že několik obětavých mužů nelitovalo času  
a námahy a vydalo se ve vysokém sněhu na kopec, aby ušlapali 
lyžařskou dráhu pro cizí mrňousky, kteří se učili lyžovat. Nebo tím, s jakou laskavostí a samozřej-
mostí dokázali dospívající přizvat školáčky a předškoláčky ke společné hře stolního fotbálku  
a povznést se nad to, že jim spoluhráč kazí jasné vítězství. Z chování účastníků byl cítit zájem 
o druhé, zájem opravdový, ale nevtíravý. Během celého pobytu jsem měla pocit, že jsem obklope-
na samými moudrými a hodnými lidmi. Člověk pak má chuť být také takový. Jsem vděčná za tako-
véto společenství. Vyhovovalo nám, že program nebyl nijak striktně organizovaný, každý si ho tvo-
řil individuálně, ale byl zde prostor i na společné akce. Příjemné byly večery – děkuji za krásné zpí-
vané modlitby Jiřího Černého i za jeho přednášku z oblasti psychologie. Byla zajímavá i podnětná. 

Užili jsme si i zimních radovánek. Synek si poprvé vyzkoušel lyžování a nadchl se pro ně. 
Zvláště když jel po jezdícím „koberci“ nahoru do kopce. To jsme pak dcerce (21 měsíců) složitě 
vysvětlovali, že ona je na lyžování ještě malá.  

K příjemnému pobytu přispěla zajisté i výborná strava – chutná a pestrá. 

V neposlední řadě jsem ocenila možnost navštívit kdykoli kapli (umístěnou přímo v budově).  

Pokud bych své dojmy chtěla shrnout, tato akce se celé naší rodině líbila a rádi se podobné 
opět zúčastníme. 

Ivana Přívratská 

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 

ZAŽILI JSME S ŽIVOU RODINOU… 

POUŤ SNOUBENCŮ KE SV. VALENTINU 
V sobotu 12. února 2011 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina 

již třetí 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, se páry snoubenců přihlašují nejpozději do 7. 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! Příspěvek účastníků 
obnovy je 100 Kč na pár. Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří vážně do 
budoucna uvažují o vstupu do manželství! Během pouti snoubenců budeme informovat o růz-
ných formách příprav na manželství v diecézi. Pouť snoubenců časově předchází tradičnímu 
Národnímu týdnu manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve dnech 14. až  
20. února 2011 na téma „Věrnost není slabost“. 

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu 
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Dohrály koledy, posmutněla nákupní centra, účetní sčítají tržby, manažeři kalkulují povánoč-
ní výprodejové slevy, prodavači do noci přeceňují zboží… je po Vánocích. Svátky dobrých a boha-
tých nákupů skončily vlastně již 24. prosince, krátce před tím, než jsme zasedli ke štědrovečerní 
večeři, abychom se pak na půlnoční dozvěděli, že Vánoce právě začínají. 

Kapři si užili svou hodinu slávy – nejprve v kádích, pak ve vanách, na Štědrý den pak na pán-
vích a nakonec na talířích – ti zdatnější si svou chvilku prodloužili o výlet na krční pohotovost, 
smolaři byli vypuštěni zpět do řeky, kde statečně uhynuli na následky předchozího strádání, cel-
kového oslabení a teplotního šoku. Ocasní porce se ale na štědrovečerní stůl nehodí a kočce se to 
dát nesmí, vždyť by se udusila kostmi – v mrazáku se ještě dočká své hvězdné hodinky, kdy i ne-
rudný otec mlčí a pečlivě kontroluje, co že to má v ústech, ba i matka se zdrží poznámek, neboť 
kost je kost – a že jich v tom kaprovi bylo… (děti už snad spí…) 

A ještě jsou tady poslední zbytky cukroví, snad pár kousků z kolekcí, stromek se už naklání  
a koledy už nikoho nebaví; dárky jsou již dávno v běžném provozu a některé již stačily i dosloužit 
(kdo máte doma hodně agilní dítka, jistě víte, proč)… Jen zledovatělý sníh tvrdošíjně brání chod-
cům (a na okreskách i řidičům) v bezstarostném přemísťování se z bodu A do bodu B po nejkratší 
a nejrychlejší trase, ale i na ten dojde (na víkend je hlášena obleva a déšť…). 

A tolik jsme se těšili – na dárky, na rybí polévku, na ozdobičky, lití olova, krájení jablka, na 
koledy, na Rybovu mši… snad i na ty krásné chvíle, kdy je rodina pohromadě a přemožena kouz-
lem štědrovečerního ticha zapomíná na všední spory a rozmíšky, spojena v myšlenkách s těmi, 
kdo tady byli a už nejsou… 

Jen povánoční výprodeje za podstatně snížené ceny nám ukazují, kam až by mohly prodejci 
jít, kdybychom nepodléhali pocitu, že bez bohatých dárků by ty Vánoce nebyly to ono – a to ne-
mluvím o dárcích na dluh, které potěší pod stromečkem, ale po zbytek roku (a kdyby jen jedno-
ho) zůstává po nich v ústech dárce spíše pachuť a v srdci se místo radosti zabydluje obava 
z nemilé zadlužené budoucnosti. Ne, nejen lidé se umí zadlužit, i celé státy se dovedou bezhlavě 
řítit k bankrotu – co na tom, že bude zle, jen když je právě teď právě nám dobře… Pěkné dárky 
našim potomkům… 

Ale ne o tom mají být Vánoce. Ježíš nepřišel na svět, abychom mohli svým dětem koupit no-
vou herní konzoli, ani aby se vylepšila celoroční bilance obchodních řetězců. Rachot silvestrov-
ských rachejtlí nezakryje prázdnotu vykoupených regálů ani vyvětraných peněženek. Jen Láska, 
která se zrodila, může naplnit tento svět tím, co si nelze opatřit za sebevíce peněz, co nelze uvařit 
a sníst, co nelze pověsit ani na tu nejkrásněji osvětlenou kanadskou jedli – sebou samotnou, 
láskou člověka k člověku, otce k matce, matky k dětem… láskou, která si bere jen přiměřený vý-
dělek, která kupuje jen to, co opravdu potřebuje, která tráví více času s dětmi než s televizí, která 
dává, aniž by počítala, co jí to vynese… 

Ta Láska se zrodila – jednou provždy se stala tělem a už jím nikdy nepřestane být – protože 
Bůh chtěl být člověkem, aby byl opravdu s člověkem – protože pro opravdovou lásku nic není příliš 
obtížné, příliš velké, příliš nesplnitelné. Láska je mocná, protože Láska je Bůh – a my všichni může-
me na ní mít svůj podíl – a žádný santa claus nás o něj nepřipraví, nepřipravíme-li se o něj sami. 

Dejž, Hospodine, abychom svůj podíl nalezli, přijali a předali dál – vždyť jen láska, která se 
sdílí, může přetrvat celá léta, může přetrvat celý život, může přetrvat celou věčnost. A bez takové 
lásky ani ta věčnost nestojí za to, aby byla. 

VKor 

NA OKRAJ 


