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Zima a mráz, závěje sněhu a jimi se brodící pastýři, muzikan(, tři králové i s velbloudem  
a slonem (těch mi bylo zvlášť líto), jiskřící hvězdy nad jiskřivými rampouchy, vůl a osel dýchající 
na svého pána a nad =m vším zářící zlatá hvězda, kterou bylo vidět odevšad, jen z Herodova 
paláce nikoli – takové byly mé mladistvé představy o dění v Betlémě někdy před dvěma (sícile=-
mi. Nebyl jsem v tom sám: taková byla představa tvůrců barokních i osvíceneckých koled a pas-
torel, takové a podobné představy (doplněné o detailní znalost života v malém městě) měli  
i betlémáři všech, zvláště pak středoevropských zemí světa (naopak v Africe, pokud vím, mívá 
nejen Panna Maria výrazně černošské rysy). 

Tohle všechno je moc krásné. Zapomeňme však na chvíli na Ladovy jesličky, zpěváky a všech-
ny hudce v prošívaných kožíškách, poe(cky zasněžené louky pod rozzářeným městem plným 
nejrůznějších postaviček, řežoucích dříví, čerpajících vodu, troubících půlnoc a co ještě vykouzlila 
fantazie a zručnost lidových i profesionálních řezbářů, zapomeňme na salonky, fondánové bonbo-
ny, čokoládové figurky v zelených, červených, modrých stříbrných či zlatých obalech, na dárky 
kupící se pod stromečkem, na prskavky, kapra či houbového kubu. Skutečnost byla poněkud jiná: 
stáj (snad s vraty, jimiž ovšem táhlo hůř než okny v paneláku), jesle s trochou slámy, něco dobyt-
ka, noc, hlad, žízeň a únava. A do toho se narodil syn toho, jenž pouhým slovem stvořil svět. 

Tisíce knih již bylo napsáno o tom, že Ježíš nepřišel jako vládce, ale jako chudé dítě bez stře-
chy nad hlavou. Tisíce kázání již upozornilo návštěvníky vánočních bohoslužeb, že smysl Vánoc 
nenajdeme v obchodních domech. A přece se rok co rok rozsvěcí na všech možných náměs=ch 
světa stovky a (síce umělých i přírodních vánočních stromů, doplněných vánočními trhy poblíž  
a vyzdobenými obchody opodál, sponzorovaných nejrůznějšími společnostmi, které potřebují 
právě teď a právě takto upozornit lidstvo na svou existenci. Je to jistě dobré pro majitele i za-
městnance obchodních řetězců, ale i výrobců všech těch zbytných věcí, které posléze nalézá 
lidstvo pod stromečky všech velikos=, neboť to jistě přispívá k obživě všech, kdo se jakýmkoli 
způsobem podílejí na výrobě, přepravě či prodeji všech těch plyšových medvědů, plazmových 
televizí a co všechno si ještě dokážeme naskládat pod stromeček… 

Ale při tom všem halasu a rozruchu vánočních trhů, při všech těch kaprech, koledách a roz-
krojených jablíčkách se někde v podvědomí vynořuje otázka: a to je všechno? To všechno je tady 
pro těch pár hodin, kdy je rodina pospolu a za doprovodu Tří oříšků pro Popelku pomalu tráví 
bohatou štědrovečerní večeři? 

Ne, nic pro( slavení, nic pro( koledám, tradičním jídlům, ozdobeným stromečkům… taky 
mám rád dárky a všechny ty rodinné zvyklos( a rituály, které se vážou k Štědrému večeru. Taky 
mám rád adventní věnec, vůni pečení vánočního cukroví, rorátní zpěvy… Taky se těším na Váno-
ce… Jenomže… 

Jenomže „…mnozí budou říkat v onen den: Což jsme ve tvém jménu nekonali divy, neproro-
kovali, nevyháněli zlé duchy? Ale já jim řeknu: neznám vás.“  

Což jsme nebyli na půlnoční, což jsme nezpívali koledy, nezdobili stromeček, nedávali svým 
blízkým dárky? Což jsme nepřispěli do kasičky u stromu republiky, nevhodili nějakou tu minci či 
snad bankovku do Tříkrálové sbírky? Jak to: neznám vás? Cožpak vševědoucí Bůh může někoho 
„neznat“? 

Když Adam poznal svou ženu Evu, ona počala svého prvorozeného syna. Poznat, to není jenom 
mít informaci o někom (alespoň v bibli ne), to je důvěrně sdílet naprostou blízkost. To je – z pohledu 
Boha – něco jako žít v člověku. Jak to říkal svatý Pavel: už nežiji já, ale žije ve mně Kristus… 

A TO JE VŠECHNO? 
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V RODINNÉM KRUHU 

Snad ani karta ti nepadne tak, jak by měla 

hučení vlaků se rozléhá půlnočním městem 

lhostejné k člověku k osudu k radosti k smutku k bolesti k stesku 

vysoko na nebi netečné hvězdy hluboko v řece mlčící ryby 

kam dojdeš přes lávku zarostlou trním 
 

Snad ani kostka ti nepadne tak, jak by měla 

vysoko v oblacích odlétá boeing štěstí 

nečeká na tebe na pozdní nevčasné nechtěné návraty domů 

daleko za zemí vzdálené končiny hluboko v tobě zapadlé ticho 

kam kráčíš nevidíš zde končí stezky 
 

Z nebe se sesouvá zářivé komety světlo 

nepotká odpověď jásavých vánočních stromů 

lhostejných zpyšnělých vztyčených svítících pomníků zlevněných dárků 

v komůrkách srdcí se ukrylo tajemství betlémské jeskyně vola a osla 

nevyslov nezaplaš přichází v dětství 
 

i bez peřin závějí bez záře rampouchů rozsvítí zářivky slzy tvých očí 

neprchneš nestačíš ukrýt se pod dekou 

je tady přichází čeká… 
 

je tady… 

je… 

… 

tichý… 
 

 Sa Ze-Č‘ 2011  

Z tohoto hlediska vůbec není důležité, zda s(hnu udělat celý předvánoční úklid, zda vydám 
desku, napíšu knihu, udělám doktorát, postavím dům, zasadím strom… Z tohoto hlediska je dů-
ležité, zda ve mně žije, koná, miluje Kristus. Ano, miluje, protože Bůh je láska a já nemohu milo-
vat, ne-li v Bohu, s Bohem, ba jaksi přímo Bohem, vždyť je-li Bůh Láskou, není lásky mimo něj… 

Ovšem pokud miluji Bohem, pak samozřejmě dělám i ten úklid, píšu tu knihu, stavím dům – 
ale ne kvůli sobě, ne kvůli svému uspokojení, svému úspěchu, svému vzdělání, své rados(, své-
mu pocitu dobře vykonané práce. Dělám to, protože mne k tomu nu= láska – a přestanu to dě-
lat, jestliže si láska vynu=, abych se věnoval něčemu zcela jinému (a místo psaní knihy umyl ná-
dobí, místo stavění domu utřel vnouče( zadek, místo doktorátu hrál s dětmi pexeso nebo šel 
s manželkou na předvánoční trh vybírat dárky)… 

Protože Ježíš také „opus(l“ místo po pravici Otce a šel – nejprve čůrat do plenek, pak se 
„ztra(t“ v chrámě, udělat několik bytelných židlí a stolů a nakonec si vlastnoručně odnést kříž na 
Golgotu. Ne že by neexistovaly jiné možnos( – ale Láska si vyžádala právě tuto cestu. Jakou 
cestu připravila Láska nám? 

Vladimír Koronthály 
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MVWX YZ[\]W^, 
 

ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, pomalu končí jeden z nejsušších listopadů 
v našich dějinách. Není to moc obvyklé: podzim si člověk představuje spíš 
takový nějaký uplakaný… ale snad se nějaká voda dostaví alespoň v prosinci. 

Taky končí dlouhé období podzimního smogu a všichni doufáme, že se tak 
hned zase nevrá=. 

A taky končí jedna obrovská iluze o životě na dluh – teď už všichni vidíme, že 
to bylo jedno obrovské „letadlo“, kry= jedné půjčky druhou, pak tře=… do 

nekonečna to trvat nemohlo. My máme tu smůlu, že jsme se dočkali chvíle, kdy bublina praskla 
a začala se scvrkávat… 

A právě teď, v těchto dnech jsme si připomněli trvalou vládu Krista Krále… a současně s =m 
jsme vstoupili do měsíce, v němž se připravujeme na oslavu jeho prvního příchodu. Ne, ten prv-
ní příchod opravdu nebyl moc nápadný – snad si ho všimlo pár pastýřů, tři učenci (mágové? 
králové? a byli opravdu tři? a měli velblouda? – co na tom sejde…), nějaká ta němá tvář, vůl, 
osel, a ovšem Josef s Marií. A také ovšem Herodes… 

Jak je vidět, ani zjevení samo nepostačuje. Ježíšovy zázraky viděli učedníci, ale i členové vele-
rady. Někdo uvěřil, někdo chystal popravu… O Herodovi škoda mluvit – jeho reakce byla orien-
tálně důkladná a krutá, a přece ho neudržela navěky na trůně. My ovšem máme šanci – záleží 
pouze a jen na tom, jak přijmeme zprávu, že Ježíš jednou kdysi přišel, aby s námi zůstal (alespoň 
skrytě), až dokud nepřijde ve slávě svého království. Už aby to bylo! 

A do té doby? Připravujme cestu Pánovi, protože nám, nám narodil se. 

VKor 
 

R5675689:;9 P=8> 
 

My, podobně jako Betlém, jsme příliš malí na to, abychom si představili tu velikost v nás: 

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž 
bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mi 5, 1–2) 

Celistvost Boha nalézáme všude a ve všem, ale je zřejmá pouze tehdy, když se každá část učí 
milovat všechny ostatní čás(. Mám pocit, že (, kdo z milos( umí rozpoznat Boha uvnitř své ma-
ličké duše, budou =ž, kdo svobodně a s porozuměním potvrdí přítomnost Pána v těle Ježíšově  
i v celku vesmíru. 

„Kdo jsem já, že ke mně přichází matka mého Pána?“ říká Alžběta. Možná, že když dokážu 
přijmout toto půvabné pozdravení a důvěřovat v ně, když dokážu přijmout tuto skrytou celost, 
toto dítě v lůně, pak snad můj duch bude lépe připraven pro větší navš=vení – pro zjevení Boží-
ho Syna. Nicméně jsem si vždy vědom, že Bůh není jen mou zkušenos=. Správněji: já jsem zkuše-
nost v mysli a srdci Boha. Pro nás, egocentrické moderní lidi, je velmi ob=žné toto pochopit. Ale 
jestliže se odvážíme tomuto svatému tajemství důvěřovat, budeme se podílet na Přítomnos(, 
která je současně úžasným darem i vzácným překvapením, které nebylo ani požadováno, ani 
není nutné, ale není vlastně vůbec ob=žné mu věřit. 

Tak se my, křesťané, chystáme oslavit svátek. Bůh stále znovu vtěluje ducha a oduševňuje 
tělo, za=mco těm z nás, kteří se, podobně jako Alžběta, naučili těmto svatým navš=vením důvě-
řovat, „poskočí“ život v nitru rados=. 

Z knihy „Sojourners: Bap�sm of Joy“.  

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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Z] `Vab\c d]ef^ gc\fh a AijWVV 
  

Milí příbuzní a přátelé!  

Srdečně vás zdravím, po velmi dlouhém čase. Od prázdnin jsem nic nenapsala ne proto, že 
bych na vás nemyslela a nepostrádala vás! Nemůžu se k tomu zkrátka dostat. S nástupem Eliáš-
ka do školy se příval odpoledních povinnos= rozšířil. Běla je živá holčička, která vyžaduje přes 
den dost pozornos(, o domácnos(, vaření a spol. se rozepisovat nebudu. Ve vzácných chvílích, 
kdy se nic neděje a Běla spí (většinou po obědě), svalím se do křesla a tupě zírám z okna, nebo 
do knížky. 

Listopad nás zasáhl smrš= vytrvalých dešťů, po krás-
ném teplém září a celkem hezkém říjnu. Leje a leje, pod-
zimní vlhkost čiší ze škvír mezi okny a dveřmi. Když ne-
chám večer nedotažené závěsy na okně v ložnici, ovívá mi 
studený vánek obličej. Jako za mlada na puťáku, když 
jsme spali pod širákem. Izolační páskou jsem utěsnila, co 
se dá, ostatní přijímáme jako místní kolorit. 

V září a v říjnu se toho moc nedělo. Kluci začali školu, 
museli jsme vpravit do rytmu povinnos=. Běla se úde-
rem svých 2. narozenin rozhodla, že je už velká holka  
a bude chodit čůrat na záchod. Nočník odmítla – to je pro 
miminka. Záchod je bohužel v prvním patře, takže mno-
hokrát denně spolu vybíháme 14 prudkých schodů. 

Josef sloužil hodně víkendů, a ve zbývajících chodil 
s klukama plavat. S blížícími se olympijskými hrami v Lon-
dýně vyhlásila místní radnice plavání pro dě( do 12 let 
zdarma, ve dvou místních bazénech. Že aby se ozdravila a odtučnila nejmladší část populace. 
Josef a chlapci navštěvují bazén „Splashes“, mnou nazývaný „Splaškys“, a to kvůli nízké úrovni 
hygieny. Inu, jiný kraj, jiný mrav, when in Rome do as the Romans do, např. chodit v botách 
skoro až do bazénu, žádné sprchování, ano ano, ale Běla se tam koupat nebude. 

Minulý týden měly dě( ve škole týden prázdnin. Přijeli nás navš=vit babička a děda, tak jsme 
konečně podnikli nějaké výlety. Největší úspěch byl výlet do Wrest Park, velkého parku severně 
od Londýna. Už jsme tam jednou byli a také jsem vám o parku psala. Ovšem v minulém roce 
prošel zásadní renovací, a když vyvstala možnos( navš=vit park znovu, byla jsem nadšená. Josef 
měl v blízkém městě Milton Keynes povinný kurz, takže by stejně cestoval =mto směrem. 
U vchodu do parku přibyla pěkná kavárna a veliké hřiště se spoustou atrakcí, které moji chlapci 
okamžitě kolonizovali. Ječeli jako paviáni, což se ranním (chem silně rozléhalo. Radši jsem je 
nahnala na procházku do parku. Myška měl asi hodinu trvající pessimum, bylo to náročné. Měla 
jsem co dělat, abych se nesmála, to by situaci jen zhoršilo. Myška je ale opravdu legrační. Tak 
třeba u bývalých lázní. Pavilonek, který sloužil jako převlékárna, u něj krytý bazén kruhového 
tvaru, ne moc velký, to celé skryto v rákosí a sí(ně, které rostou v mělkém vodním příkopu. Ne-
bo aspoň vypadá mělký. Myška se rozkročil nad příkopem a povídá: „Teď do toho skočím. Co 
uděláš, no? Mám do toho skočit!?“ S vypě=m všech sil jsem udržela vážnou tvář a uprosila ho, ať 
mne ušetří zármutku a neskáče. Zřejmě mne ale podezříval z přetvářky (právem) a v oranžérii, 
kde kromě nás byl jen starší manželský pár, mi povídá: „Já tady zařvu. Co budeš dělat, no co!?“ 
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Už jsem jen bezmocně pokrčila 
rameny, Myška zařval jak tur  
a vypochodoval ze stavení. Pán se 
na mne zahleděl s velkým pocho-
pením a soucitem: „Však on 
z toho chlapec vyroste.“ To mne 
vrá(lo do klidu a po chvíli pocho-
du krásným a rozlehlým parkem 
se uklidnil i Myška. Další koupel 
málem následovala u dlouhého  
a poměrně hlubokého umělého 
jezírka, ale to už byl jen Eli a Běla 
a jejich vrávorání a zabíhání ke 
kraji vody. Když jsme se konečně 
zbavili všech vodních nádrží, usa-
dili jsme se na lavičce a na dekách 

a měli piknik, který obsahoval řízky a poté čokoládové sušenky. Idyla vstoupila do našich řad. Na 
závěr prohlídky parku jsem se senzi(vním Modroočkem, které jediné má pro podobné věci smy-
sl, navš=vila zimní zahradu panského sídla, plnou nejroztodivnějších kvě(n a rostlin. Kluci se pak 
ještě vydováděli dosyta na hřiš(, za=mco my dospělí jsme se oživovali kávou. 

Další výlet jsme uskutečnili do Canterbury, které máme velmi rádi. Kluci měli slíbenou ná-
vštěvu Waterstone´s, čili velkého knihkupectví. Na nedávných třídních schůzkách je paní učitelky 
chválily tak, že jsem se nafukovala jako balon. Myškova učitelka mi řekla, že „Misha is fenome-
nal in math“, že ho dala do skupiny pro mimořádně talentované dě(, a jak se ohromně zlepšil 
v anglič(ně, a jak krásně píše…, Modroočkova se rozplývala, jak se chlapec soustředí, jak mu to 
jde. K mému puknu= nedošlo jen díky závěrečné konzultaci s Eliáškovou učitelkou. Eli neměl 
moc dobrý start do školy. Měl několik incidentů – jednou kousnul chlapečka. Když jsme doma 
jeho zločin probírali, tak se bránil: „Maminko, ale Jack Morgan byl naughty a zlobil mě“. Zavedla 
jsem hru „Do čeho smíme kousat“. Další incident byl, když se rozhodl, že se vyčůrá v eko-koutku 
školní zahrady. Paní učitelka má naštěs= pro malé chlapečky pochopení a společně se nám snad 
podařilo Eliho socializovat – už nekouše a čůrá, kam má. Dě( mají dvakrát týdně tělocvik, to 
poznám, protože Eliáš má všechno oblečení oblečené naruby, knoflíky u košile zapnuté všelijak, 
ale je samostatný. Jeho nejlepší kamarád Juan Pablo (rodiče jsou kostarič= katolíci) je taky jako 
z divokých vajec, tak má paní učitelka veselo. Co do učení postupují poměrně rychle – už mají 
umět 16 písmenek a několik slov – přečíst a napsat. Upozorňuju, že Elimu byly v červnu 4 roky. 
Moc to nezvládá, ale CHCE, to je hlavní. Doma trénujeme, jak to jde. Ale zpět do Canterbury. 
Kluci si vybrali pěkné knížky, takže jsem ani tolik nelitovala, jak jsem na tom finančně vykrvácela. 
Prošli jsme se kolem nového divadla do parku u řeky, v němž jsme ještě nikdy nebyli. Par-
kem jsme došli k bývalému mlýnu a obdivovali se starým domečkům, jejichž obyvatelé prak(cky 
z obýváku mohou vstupovat do řeky. Řeka je co do rozměrů spíše pražská Čertovka, ale o to 
roman(čtější je celkový dojem. Odměnili jsme se pak v pizzerii a kavárně a šlo se na hřiště. 

Většinu dní prázdnin nestálo počasí za moc, ale jednoho dne se přece udělalo polojasno a na 
to jsme čekali! Vydali jsme se do sousedního města Maidstone do rozlehlého parku. Když si dě( 
pohrály dost na hřiš(, šli jsme na procházku podzimním parkem. Skrz barevné listy prosvítalo 
slunce, umíte si to představit. Roman(ka nejvyššího kalibru. Procházka byla velmi dlouhá, takže 
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v jejím závěru kdo měl jet v kočárku, nesl se, kdo měl jít, jel v kočárku – všichni vyčerpáni jsme 
dorazili zpět na hřiště, kde dě( podle očekávání ožily. 

V pondělí večer, v předvečer svátku Všech svatých, proběhl místní Halloween. Čím jsme tu 
déle, =m nesmyslnější mi celá ta strašírna připadá. Naši kluci měli skauta, takže jsem běhala 
temným večerem sem a tam do klubovny a po cestě potkávala procesí „koledníků“. Většinou se 
jednalo o matky s dětmi, přestrojenými za čarodějnice všech rozměrů, s lampionky. Vzpomínala 
jsem na naše lampionové průvody u příležitos( VŘSR – to byla podobná kravina, měsíc souhlasí. 
Naštěs= naše dě( chodí do katolické školy, takže v úterý ráno šly normálně do kostela a měli 
školní mši u příležitos( svátku Všech svatých. Snad chápou, co to vlastně slavíme. 

Milí příbuzní a přátelé, mějte se moc krásně! Přeju vám, ať k vám přijede brzy Mar(n na 
bílém koni. Když budete mít chvíli času, napište mi, co je u vás nového! 

Zdravím vás moc! 

Blanka 

 KKF :9 J9MI@ 7H5 C>69N9? 
Pro mne je to ten, bez něhož paní doktorka nemůže uzdravovat a já nevysázím ani řádku – 

ten, bez něhož toho opravdu žádný z nás mnoho nezmůže – a čeká, jestli si o něco řeknu. 

A současně je to pro mne ten, jenž mne učí, co a jak, co je pravda a co lež, co je cesta a co 
sces= – a čeká, zda se na něco zeptám. 

A taky je to ten, kdo se po ránu ptá: tak jak ses vyspal? A večer: tak jak bylo v práci? – a če-
ká, že mu o tom něco povím. 

A pak je to taky ten, jemuž dnes a denně ubližuji (jako ostatně každému ve svém okolí, třeba 
své rodině, (sícem větších či menších věcí) – a čeká, zda mi to dojde a omluvím se. 

A (last but not least) je to ten, jehož chci milovat – a těší se z každé chvilky, kdy se mi to 
alespoň trochu vede. 

Je to On, Pán všeho, velký a nesmírný, a současně skloněný ke mně, milý a přátelský, a sou-
časně s upřeným pohledem, v němž se odráží ošklivost z hříchu, přísný a spravedlivý, ale nejvíc 
ze všeho ukřižovaný, plný lásky – a také ovšem zmrtvýchvstalý, který může a smí všechno a dělá 
vše, co může a co uzná za vhodné, dobré a správné… a to taky je vhodné, dobré a správné, ne-
boť to jako takové uznala věčná Láska. 

A já se těším, že ho jednou spatřím – a současně se bojím, že ho jednou spatřím. Těším se, 
protože chci být s ním. Bojím se, protože na to nemám. 

A má naděje je v tom, že On je větší než má malost, lenost, hloupost, slabost, nejistota, tá-
pání, obava, úzkost, úzkoprsost, sebeláska, neláska, hříšnost… 

A má modlitba je v tom, že si toto všechno nějak uvědomuji, obávám se to vyslovit a součas-
ně to vyslovuji… A hledám kolem sebe berličky, které by mi pomohly překonat obavu, strach, 
ostych, nedostatek (ostatně: oprávněný) sebedůvěry… pro někoho to může být třeba Pražské 
Jezulátko; pro mne takovou berličkou soška Jezulátka není (nebo alespoň za=m nebyla – co ne-
ní, může jednou být…), ale byly to kolikrát věci, o jejichž užitečnos( či náboženské vhodnos( by 
se dalo dlouho diskutovat – a nemyslím jen západ slunce, hřmění vodopádu či nově narozené 
dítě. Snad nejhlouběji v životě jsem se modlil v jinak architektonicky studeném a strohém a tu-
risty přecpaném kostele Sacré Coeur v Paříži – ale takových míst bych asi našel víc, třeba za vo-
lantem na dálnici či v odpolední špičce v narvané tramvaji… nebo při poslechu Zelenkovy mše… 

A tento Ježíš se narodil – a nejen pro mne… 

Sazeč 
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UN;9 CPQ RS;E R5TU9  
Příš= generaci musíme učit skutečnému významu velkomyslnos(  

a šlechetnos(. Svým dětem dávejte sebe namísto pouhých věcí. Nemůže-
te jim dát všechen svůj čas, ale když už čas máte, dejte jim poznat, že jste 
s nimi rádi. Ukažte jim, že si jich vážíte pro ně samé. 

Ženy se tomu naučily lépe než muži. Muži si mysleli, že můžeme mít dě( rádi prostě tak, že 
pro ně vyděláváme peníze. My ale musíme učit své dě( hluboké starostlivos(, aby si ji samy 
osvojily. Jedinou cestou, jak toho docílit, je starat se o druhé. Jestliže si stále stěžujete na to, že 
musíte vydávat příliš mnoho, že se od vás příliš mnoho žádá, pak se nedivte, že vaše dě( jsou 
malicherné a lidé je zajímají méně než věci. 

Jestliže uvidí velkodušné, ušlech(lé, nebojácné srdce připravené ke skutkům víry, připravené 
sloužit, pak jsou inspirovány ke svatos(. Učte své dě(, že tuto zemi nevlastníme, že 
„Hospodinova je země se vším, co je na ní“ (Ž 24,1). Jsme správci této země a musíme se učit, 
jak o ni pečovat, dřív než bude příliš pozdě. 

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

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

… je to smutný svatý. Chtělo by to v(p. Dobrý, slušný, publikovatelný, srozumitelný… Třeba: 
ministr v tramvaji. To je slušné, stručné, publikovatelné, ovšem taky fousaté… a vlastně nic moc. 

Nebo: Ptá se s údivem neutrino jiného neutrina: A ty ještě věříš na rychlost světla? To je 
skvělý v(p, pokud ovšem víte, co je neutrino, a pokud věříte skupině vědců, kteří zjis(li, že  
neutrino rychlost světla dokáže překročit. A taky pokud víte, že podle Einsteina rychlost světla 
prostě překročit nelze, protože Vaše hmotnost by se znásobila někam za nekonečno… Ale my 
chytří víme (nebo se alespoň domníváme), že neutrino hmotnost nemá (tedy má, o velikos( 
nula, což je totéž, ale elegantnější), takže ho můžeme násobit, čím chceme, stále to bude jen 
nula – takže si vlastně to neutrino nemusí z Einsteina dělat hlavu (a dokonce to znamená, že to 
nevyvrací Einsteinovu teorii rela(vity, ale na to jistě jednou přijde někdo fundovanější a dostane 
za to Nobelovu cenu, která se uděluje fyzikům, nikoli sazečům). 

Tak jo, docela hezký… ale v(p, jehož pointu musí člověk půl stránky vysvětlovat, jaksi přestá-
vá být k popukání… 

Tak nevím: neznáte někdo dobrý v(p, který by se dal publikovat i na stránkách Zpravodaje 
Živé rodiny? 

Než ho pošlete, musíme si vystačit s otřelým: Není divu, že se tolik manželství rozpadá, že si 
manželé vzájemně nerozumějí. Jak by také mohli, když od začátku chce každý něco zcela jiného: 
muž chce ženu, za=mco žena chce muže? 

A tady si dovolím připsat hurónský smích (aby se alespoň ten papír zasmál – holt nemá na 
vybranou): Cha cha cha!  

No jo, zase nic moc… Tak snad příště… 

Zcela bezradný sazeč 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Msfabat ubs\ i]vbWV vwxy\c e gsfaX 
 

Nastrouhej do mísy 2 střední (1 obří nebo 3 menší) mrkve. Mů-
žeš na velké kapky (to jsou ty otvory, na kterých se obvykle strouhá 
salátová okurka), nebo na jemno (to jsou ty malé otvůrky, na kterých se obvykle strouhá mrkev). 
Velikost nehraje opravdu žádnou roli, dokonce ani na barvu moučníku to nemá žádný vliv, pro-
tože bude zaručeně oranžová (tedy pokud nepoužiješ krmnou mrkev barvy žluté apod.). 

K nastrouhané mrkvi můžeš třeba ještě nastrouhat jablko nebo hrušku. Tedy pokud je máš 
a rád strouháš. 

Pak do mísy přihodíš 2 celá vejce, a to syrová a bez skořápky. Přisypeš jeden hrneček mouky. 
Je celkem jedno, kterou použiješ. S moukou je třeba přisypat i prášek do pečiva (nejméně půl 
sáčku, nejlépe celý). Pokud přiliješ polévkovou lžíci citrónové šťávy (stačí i ta, co se prodává 
v plastu nebo ve skle) a stejné množství tzv. tuzemáku (dříve rumu), jistě napomůžeš k vylepšení 
chu(, ale není to nezbytně nutné. Pár lžic (2-5) oleje se též může přidat. Tedy já je dávám. Plus 
obvyklou nepatrnou špetku soli (co se vejde mezi palec a ukazováček). 

Vše promísíš a (pokud ovšem vznikne hmota odpovídající „lité buchtě“, neb kdyby ne, je 
zapotřebí přidat do směsi trochu nějaké teku(ny, např. vody nebo mléka) vliješ těsto do formy, 
ve které je budeš péci. Pokud používáš starší typ formy, budeš ji muset vymazat tukem a vysypat 
hrubší moukou. 

Peč při 150 – 200 stupních a dobře hlídej (já ji peču v remosce), protože se peče opravdu 
rychle. Hotová je, když na okrajích lehce zhnědne a nelepí se na špejli, ale to (, co často pečou, 
už znají (ostatní se naučí). Upečená buchta příjemně voní a ještě lépe chutná. 

Buchtu (po vychladnu= a vyklepnu= z formy) proměníme v dort, když 
ji rozřízneme, potřeme marmeládou, opět spojíme a navrch polijeme 
třeba citronovou nebo ledovou polevou. Před poli=m můžeme  
i vršek pomazat marmeládou. Hodí se rybízová, meruňková nebo 
jahodová (ale i jiná). Výsledek za=m všem chutnal (i v provedení dia-
be(ckém), tak snad bude i vám.  

Vícekrát vyzkoušela 

Eva Petrusová 
 

B[vbafc e zcvWfh { Wc Scxys 
 

Potřebujete: 4 celá vejce, 25 dkg cukru krupice, 125 g (1/2) Hery, 3 lžíce oleje, 2 – 3 lžíce 
kakaa, 30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 – 2 jablka (podle velikos(), asi 1 dl mléka, 
tuk a hrubou mouku na formu. 

Postup: Jablko (nebo 2 menší) nastrouhejte nahrubo a smíchejte se zbytkem uvedených 
surovin kromě prášku do pečiva a mléka, vajíčka můžete klidně použít rovnou celá. Podle tuhos( 
těsta přidejte trochu mléka (těsto by mělo být husté, ale tekuté), a teprve na závěr přisypte 
prášek do pečiva. Těsto nalijte do vymazané a vysypané bábovkové formy a pečte v troubě vy-
hřáté na 180 stupňů Celsia asi 1 hodinu. Díky jablkům je těsto krásně vláčné a měkké, ale musí 
se také déle péct – je hodně mokré. 

Zde ovšem zůstává autorka neznámá… 

RECEPTY NA PROSINEC 
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Vážení členové a příznivci Živé rodiny! 

Rok 2011 se pomalu chýlí k závěru a je čas na malou bilanci. Plánované 
akce – tábory, Dny rodin, akce pro dě( a mládež, přednášky apod. se podaři-
lo uskutečnit, za což je třeba všem organizátorům poděkovat. Jak jste mohli 
v průběhu roku sledovat ve Zpravodaji, naše sdružení zažilo letos jisté 
„turbulence“, nejprve to bylo ohlášení odchodu naší významné ak(vity – 
Manželských setkání – do nově vzniklého sdružení YMCA-Familia (úplné 
oddělení ak(vity nastane od počátku roku 2012). Na konci roku k tomu při-
bylo střídání na postu sekretáře sdružení, které s sebou nese i jisté finanční vícenáklady. Navíc, 
vzhledem k napjaté situaci ve státním rozpočtu a jisté změně priorit ministerstev, došlo již 
v letošním roce ke značnému snížení státních dotací pro naše sdružení. Jak to bude s dotacemi 
příš= rok, za=m nevíme, ale vzhledem k situaci nemůžeme s velkými prostředky počítat. Všech-
ny žádos( (na 3 ministerstva) jsme podali jako každý rok a teď čekáme na výsledky. 

Vzhledem k situaci si dovoluji obrá(t se na Vás – naše členy a přátele – s žádos= o jakýkoli 
dar. Číslo našeho účtu je 193506832/0300. Částku daru je možno odečíst od základu daně již 
v daňovém přiznání za rok 2011, jehož termín je již brzy. I zaměstnanci nepodávající samostatně 
daňové přiznání mohou požádat o odpočet daru od základu daně svou mzdovou účtárnu. 

Vaše případné dary použijeme na udržení činnos( sdružení pro podporu rodin, kterou by-
chom neradi z finančních důvodů končili. 

Současně si dovoluji upozornit ty z Vás, kteří dosud nemají zaplaceny členské příspěvky, aby 
tak neprodleně učinili. Z členských příspěvků hradíme zejména (sk a distribuci Zpravodaje, na 
ostatní (nemalé) náklady sdružení jde z členských příspěvků jen malá část. Pokud si nejste jis(, 
jak jste na tom s členskými příspěvky, obraťte se na náš sekretariát. 

Přeji Vám radostný vstup do Adventu 

Vladislav Pištora, předseda 

Z9 C9AH9;>HE=;G 
 

Milí členové Živé rodiny, 

jak život přináší různé paradoxy, v září jsme se (konečně!) přestěhovali 
ze s=sněných prostor pražského bytu do domku obklopeného hezkou příro-
dou v Ondřejově; začala jsem hledat zaměstnání, i naskytla se možnost pra-
covat v Praze Na Poříčí… 

 Pokud máte doma starší Zpravodaje, tak v červnovém vydání roku 2007 
najdete podrobnější povídání o naší rodině. Na místo sekretáře YMCA-ŽR 
nastupuji po 23 letech pobytu doma se šes( dětmi. Nebude snadné Radanu nahradit, učím se 
mnoho pro mě nových věcí a nejde mi to vždy tak rychle, jak bych si přála. Vidím, kolik rozlič-
ných činnos= musí Radana zvládat, a prosím vás tedy o shovívavost s mou nezkušenos=. 

Vzhledem k dlouhému dojíždění (z Ondřejova do Prahy hodinu a půl) se budu snažit dělat 
hodně věcí z domova. Během prosince ještě pla= úřední hodiny pondělí 13-17 hod., středa 9-13 
hod.; od ledna vás zřejmě poprosím o zúžení na jeden celý den: pondělí 9-17 hod.. Pokud nebudu 
k zas(žení na telefonu sekretariátu, můžete mi volat nebo poslat SMS na mobilní č. 601 222 434. 

Těším se na spolupráci s vámi. 

Hana Chrástecká 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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KU9CW>8CA= 6=A?>R8I @A5?> P>H98;9C  
 

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří křes-
ťanské Základní školy Parentes v zámku Dobřejovice, 
který se uskuteční 9. prosince 2011 od 15.00 do 17.00 
hod. Zveme především budoucí prvňáčky a jejich rodi-
če. Do školy jezdí z Prahy školní autobus. Zápis prvňáčků 
pro školní rok 2012/13 proběhne 24. ledna 2012. Více 
informací a kontakty pro případné dotazy najdete na 
h�p://www.parentes.cz.  

 

C98;HGF 7H5 H5RE8G 7UE AHZETECAG7C;PI 7H>MCAQF 
 

ŠfbWc W[efh YbuW] JVZVih Ps]fbYba^ 
V sobotu 7. ledna 2012 se uskuteční v Komunitním centrum sv. Prokopa, Praha – Nové Buto-

vice (metro B – Hůrka) celodenní výcvik pro rodiče, kteří již absolvovali základní kurz Efek(vního 
rodičovství. 

Na programu budou témata: Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace 
a empa(e, Pozi(vní rodičovství a výchova dě=, Systemická pravidla rodiny a Terapie pev-
ným obje=m. 

Lektorem programu bude Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Terapie pevným 
obje=m podle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efek(vního rodičovství a Škola lásky v rodině, půso-
bí v Křesťanské psychologické poradně Nymburk, h�p://jancapek.webnode.cz. Účastnický po-
platek: 750,- Kč za osobu nebo 1200,- Kč za manželský pár. 

O jednotlivých kurzech Programu efek(vního rodičovství na h�p://rodinnecentrum.cz/
STEP/. Program nabízíme farnostem a společenstvím rodin. 

 

Pbu�fba[iX c Yb�a[iX 
Na závěr občanského roku bych rád srdečně poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce spo-

lupodíleli na realizaci pastoračních programů Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském. 

Zároveň bych chtěl již nyní předběžně nabídnout některé naše programy v příš=m roce:  

Čtvrtá pouť snoubenců pražské arcidiecéze se uskuteční v sobotu 11. února 2012 na praž-
ském Vyšehradě. Součás= programu je celodenní rekolekce pro snoubence s Mons. Alešem 
Opatrným Th.D., na kterou je možno se přihlašovat v Centru pro rodinu již nyní. Poutní mše sv. 
bude v bazilice sv. Petra a Pavla od 15.30 hod. Pouť snoubenců bezprostředně předchází celo-

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

T9HFI85P8IA 2011 

termín akce kontakt 

8. – 11.12.2011 Zimní pobyt Albeřice sekretariát � 224 872 421 

12.12.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 
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státní kampani Národní týden manželství (h�p://www.tydenmanzelstvi.cz), jehož mo�em bude 
„Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství.“ 

Jubilejní desátá Pouť rodin pražské arcidiecéze je plánována na sobotu 19. května 2012 na 
Skalku v Mníšku pod Brdy. Poutní mši sv. bude celebrovat otec arcibiskup Mons. Dominik Duka OP.  

Ing. Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu 
 

C98;HGF 7H5 H5RE8G 7UE AHZETECAG7C;PI 7H>MCAQF  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

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

INZERCE 

Dám  za odvoz stolek s dvěma židličkami pro malé děti  
(do cca 5 let), lakované borové dřevo,  

rozměry: stůl výška 52 cm, šířka 63 cm, délka 53 cm, 
židličky s opěradlem výška sedací plochy 30 cm.  

Dále prodám za 300 Kč obdélníkové koupelnové zrcadlo 
s moderním bílým dřevěným rámem, rozměry 55 x 100 cm 

(po rekonstrukci koupelny již nepotřebujeme – máme 
zrcadlo ve zdi). 

 

Potřebuji naopak levně koupit nebo na sezónu zapůjčit  
pro své 7leté dcery, dvojčata, lyžařské sjezdové přezkáče 

velikosti 28-29, sjezdové lyže na postavy 118 cm.  

I jednotlivě. 

 

Hynek Krátký, Praha 6,  
hkratky@upcmail.cz, 774 861 491. 

ZAŽILI JSME 

SIRIRI 
Dvacátého tře=ho listopadu proběhla v Klubu u Panny Marie Sněžné přednáška o sdružení 

SIRIRI, které letos dostavělo nižší střední školu (odpovídá druhému stupni naší základní školy) 
v Bozoum, což je místo ve středu Středoafrické republiky. No a je to tak, že na rozloze odpovída-
jící naší Moravě je to škola jediná. Na počátku všeho byl Řád bosých karmelitánů, který v roce 
1971 zahájil misii v této republice. Škola je součás= jedné misijní stanice, v níž je kostel, základní 
škola, sirotčinec a nemocnice (spíše zdravotní centrum se čtyřmi řeholními zdravotními sestra-
mi, lékař za=m přišel jen jeden, a to zubař, který letos věnoval jeden měsíc práce místním oby-
vatelům, a tak alespoň na krátký čas zprovoznil dobře vybavenou zubařskou ordinaci). Řád vyslal 
otce misionáře i řeholní sestry z Itálie (lékař-zubař byl také Ital). Sdružení SIRIRI založil Čech 
P. Petr Glogar OCD a manželé Karol a Ludmila Böhmovi. Podotýkám, že Karol Böhm je architekt, 
takže školu (která jednou bude i školou střední v tom smyslu, jak ji známe my) nejen navrhl, ale 
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zároveň se s manželkou fak(cky a fyzicky podílel na stavbě samé. Pokud si dobře pamatuji (neb 
řečeno tam toho bylo moc a poznámky jsem si nedělala), tak tam oba pobyli 3 měsíce a nebyli 
tam jen jednou! 

Kdo ovšem byl na stavbě od začátku do konce (a je tam stále) a organizoval vše, co bylo tře-
ba, je Aurelio Gazerra, misionář. Škola se jmenuje Collège sv. Augus(na. Vzdělaní Afričané jsou 
na svatého Augus(na patřičně hrdí, neb pocházel z jejich kon(nentu! Protože tato země byla 
francouzskou kolonií, umí i domorodci kromě své rodné řeči francouzsky. Proto se to, že Lída 
francouzsky rovněž umí, také velmi hodilo.  

Chudoba této země (Středoafrické republiky) je velká (v chudobě je v Africe čtvrtá v pořadí) 
a když se k tomu připočte negramotnost (přes 50%), tak je celkem jasné, proč je důležité tam 
vzdělanost rozvíjet. Bez vzdělanos( se tamní lidé z bídy nedostanou. Samozřejmě, že také musí 
sami nahlédnout, že vzdělanost potřebují, ne každý rodič to(ž posílá dě( do školy ochotně 
(zejména dívky jsou na tom špatně, průměrnou dobu docházky do školy 3 a půl roku zdaleka 
nenaplňují), protože dětská práce a její podíl na obživě a fungování rodin je běžná. Dě( samy 
chodí do školy velmi rády, a pokud nabydou i nových prak(ckých dovednos=, jistě se začne roz-
víjet i celá společnost. Kolonialisté bohužel využívali domorodce na otrocké práce, z kterých měli 
užitek jen oni sami. Už dnes je například patrné, že domorodci pěstují o mnoho druhů zeleniny  
a dalších plodů více, než kdykoliv před=m, a chtějí se naučit nové věci i v dalších oborech (např. 
„zedničině“). 

Aby škola nezkrachovala, je zapotřebí ji podporovat. Z Itálie podporují celou misii, a to znač-
ně. I my se můžeme zapojit (nejsme tak chudí, jak často tvrdíme). Každá částka má smysl. Účet 
má č. 636682/5500. Nedávno byla složenka i v Katolickém týdeníku. Já jsem ji se svou mamin-
kou využila. Kdo si myslí, že o Siriri.org ještě stále málo ví, tak se může vypravit 8. prosince do 
kostela Panny Marie Vítězné, kde se bude cca v 19 hod. konat další přednáška.  

Kdo zváží své možnos( a přijme za své myšlenku, že za=mco „my jsme se nezaslouženě naro-
dili v zemi bohaté a oni zas v zemi převelice chudé“, a vyvodí z toho závěry, jistě bude moci něčím 
přispět (pokud ovšem již nepodporuje nějakou nebo mnohé akce podobného charakteru!). 

Eva Petrusová  

PH5 C8>6@I C?>RS8I 7H>Z5P8I]5 > H5RE88Q]5 MEP5;> 
 

V životě jednotlivce je úsilí o vhodné skloubení rodinného a pracovního života dlouhodobý, 
téměř nekončící proces. Ideální je, když se člověku podaří věnovat se práci i rodině stejně inten-
zivně. Slaďování práce a osobního života, tedy tzv. work-life balance, zahrnuje právní předpisy  
i konkrétní opatření zaměstnavatelů, která zohledňují požadavky zaměstnanců a zaměstnankyň 
věnovat se přiměřeně kariéře a zároveň rodině. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snaží nastavit legisla(vní podmínky tak, aby 
více vyhovovaly potřebám zaměstnaných lidí v konkrétních fázích jejich života. 

 

PsbeY��i^ �g�ih a sbuVdbaef^g YZXeY�afw 
Asi nejčastěji se v souvislos( se „slaďováním“ hovoří o okolnostech návratu zaměstnanců po 

mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce. Bude-li schválena příslušná právní úprava, 
v systému státní sociální podpory nastanou – s předpokládanou účinnos= od 1. 1. 2012 – změny 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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v rodičovském příspěvku. „Navrženými opatřeními se zvýší šance rodiče s malým dítětem sladit 
svou profesní kariéru s rodinným životem, protože nabízí větší flexibilitu čerpání a variabilitu 
uplatnění rodiče na trhu práce bez ztráty nároku na dávku,“ říká ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek. Změny spočívají v možnos( rodičů volit výši této dávky a délku jejího pobírání 
aktuálně s ohledem na sociální situaci rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, 
maximálně však do 4 let věku dítěte. Možnost volby výše měsíční částky rodičovského příspěvku 
bude vázána na skutečnost, zda alespoň jeden z rodičů splňuje podmínky nároku na peněžitou 
pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislos( s porodem či převze=m dítěte. Výše měsíční 
částky bude omezena výší peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislos( 
s porodem či převze=m dítěte, maximální výše dávky může činit 11 500 Kč. Touto změnou se 
zjednoduší podmínky pro volbu rodičů, kdy se možnost volby výše dávky bude odvíjet od nároku 
na peněžitou pomoc v mateřství obou rodičů, bez nutnos( formálně dočasně měnit rodiče, kte-
rý o dávku žádá. Výši rodičovského příspěvku bude možné měnit jedenkrát za tři měsíce. 

 

RbuVd] eV ecgV �abWX, xb zVg i]zW^Y] ahybawz] 
Pokud ani jeden z rodičů dítěte 

nebude splňovat nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství nebo nemocenské 
v souvislos( s porodem či převze=m 
dítěte, bude tak jako dosud náležet ro-
dičovský příspěvek 7 600 Kč do 9. měsí-
ce věku dítěte a následně ve výši 
3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Rodičov-
ské příspěvky, na které vznikl nárok 
před účinnos= nové právní úpravy, 
budou moci „přejít“ na novou právní 
úpravu kdykoli od ledna 2012 podle rozhodnu= rodiče. 

Současně MPSV navrhuje zrušit omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou pobytu 
v zařízení péče o dě( pro dě( starší než dva roky. Pro umístění dítěte do dvou let věku v zařízení 
péče o dě( se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně. Zachován zůstane dosavadní rozsah 
možnos( pobytu v zařízeních pro zdravotně pos(žené dě(. „Jsem přesvědčen, že tyto změny, 
které v oblas( státní sociální podpory činíme, umožní rodičům mnohem lépe než dnes skloubit 
jejich osobní život s prací,“ říká ministr Drábek. 

Skloubení práce a rodinných povinnos= se samozřejmě netýká jen zaměstnanců, kteří mají 
malé dě(, ale také těch, kteří se starají o handicapované a seniory. Populace celosvětově stárne. 
Stát může (a má) zajis(t podpůrnou síť služeb, ale o seniora se vždy nejlépe postará jeho blízký 
příbuzný v produk(vním věku. Téma „slaďování“ proto jistě není jen nějakou módní vlnou, ale 
naopak se postupně stane ještě důležitějším. 

MPSV vítá, že také v České republice přibývá zaměstnavatelů, kteří přemýšlejí 
o možnostech, jak svým pracovníkům usnadnit i plnění mimopracovních povinnos=. „Osobně 
bych si přál, aby pečující osoby v České republice měly co nejlepší podmínky, ať už se jedná 
o rodiče vychovávající dě( nebo o osoby, které opatrují seniory či handicapované. Co je význam-
né, k tomuto cíli můžeme přispět my všichni, tedy zákonodárci i zaměstnavatelé,“ uzavírá Jaro-
mír Drábek. 

Z portálu MPSV  
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SP>;= A89MA> Č9CA= 
V Anežském klášteře v Praze byla před několika dny slavnostně zahájena výstava „Svatá 

Anežka Česká – princezna a řeholnice“. Byl jsem tam. Doporučuji. 

Já nevím, co vlastně o tom napsat. Jsou tam obrazy, sochy, středověké kodexy (nebo jejich 
faksimilia), mince… Všechno je to o Anežce, dceři královské, ale také o svaté Hedvice Slezské  
a svaté Alžbětě Durynské (někdy se jí říká Uherská, obojí je správně). Všechno je to o 13. stole=, 
kdy celkem tři významné ženy (princezna není žádný nýmand, kdyby tenkrát existoval Blesk, 
zabrala by jistě polovinu stránek) pohrdly pohodlným nicneděláním dam z nejlepší společnos(  
a začaly se věnovat chudým, nemocným a vůbec jaksi potřebným (dnes bychom řekli: daly se na 
streetwork, dělají s feťáky, bezďáky a sociály). Anežka to vzala jaksi nejradikálněji, protože se 
nespokojila s =m, že by rozdávala majetek svého pána vladaře nebo ošetřovala nemocné přímo 
ve své komnatě v královském paláci – ona položila korunu, svlékla dvorský šat a vstoupila ke 
klariskám. A založila nemocnici a taky křižovnický řád. A v roce 1989 naplnila dávné proroctví, že 
v Čechách bude dobře, až bude Anežka svatořečená (někdy si říkám, že s =m naplňováním tepr-
ve začíná, ale pak mi dojde, že ani Ježíš si neporadil se zlou vůlí některých členů velerady…). 

Jsou tam obrazy, sochy atd. – a na nich Anežka (občas), Hedvika (častěji) a Alžběta (jakožto 
uherská královna pochopitelně nejčastěji). Všechny jsou krásné. Pak je tam relikviářový kříž 
z Řezna ze 13. stole= – podle historiků jej dal udělat Přemysl Otakar II. pro sv. Anežku, která ho 
měla v klášteře na zdi. Pak umřela a kříž se postupně 
dostal až do zastavárny. Jakýsi kanovník ho tam našel, 
zděsil se a hned ho vykoupil – no a pak jej zvolili ře-
zenským biskupem. Od té doby je kříž v Řezně – tedy 
až donedávna byl. Teď je na výstavě, ale bude tam jen 
do 25. března, protože pak výstava končí. 

Tak nevím: možná vás nezajímá řezenský kříž  
(i když je hezký, vykládaný opravdu českými granáty). 
Pro ten případ bych doporučil obraz sv. Anežky od  
V. Hynaise (ano, od autora opony Národního divadla). 
Na rozdíl od řady jiných exponátů, které jsou spíše 
symboly i ikonami, Hynaisova Anežka je hluboce za-
hleděna někam, kam nikdo z nás nedohlédne, a koru-
na jí bezděky padá z rukou (královská koruna, žádné 
laciné zboží!), neboť ve srovnání s =m, co Anežka vidí, 
je ta koruna zcela nicotná… Foto přikládám, ale není 
moc dokonalé – chce to opravdu vidět naživo. 

Být vámi, neváhám.  Třeba tam nebude přeplněno 
a zbude vám tam chvilka k zamyšlení. Možná ne přímo 
před Hynaisem (každého oslovuje něco jiného), ale 
podnětů je tam dostatek. Až moc. 

Sazeč (jenž se rozhodl kulturně žít  

a teď přemýšlí, co mu to vlastně chtěla sv. Anežka 

svým životem říci) 

DOPORUČUJEME 
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Pomalu po podzimu přichází zima. Obloha se zatahuje, inverze dusí, světla ubylo snad až pod 

únosnou mez… a v tramvajích se zahnízdily neklamné známky blížících se mrazů a nevlídna. Zná-

me to všichni, kdo jsme odkázáni na městskou hromadnou dopravu – zvláště v zadních vozech 

tramvají se často potká člověk neurčitého vzhledu, jenž, schoulený na některém ze sedadel, se 

pokouší alespoň na chvíli spát v teple (o pohodlí či soukromí nemluvě). Bezdomovci… někdy čisC, 

někdy méně. Někdy na sebe neupozorňují vůbec, někdy jsou přímo nepřehlédnutelní… Neladící 

oblečení, nevzhledné tašky naplněné neiden�fikovatelným obsahem, někdy nečistota a poháze-

né odpadky kolem sebe, někdy zápach… Ano, existují útulky, nocležny, sprchy, výdejny čistého 

oblečení i pro tyto lidi, stojící (nejednou nezaviněně) na okraji společnos�… Ano, někteří se snaží 

využít alespoň toho mála, těch drobtů, které padají z plných talířů šťastnější a štědřejší čás� naší 

společnos�… asi nejvíc nám vadí � druzí. Pohoršují nás, odpuzují nás, bojíme se jich, šCCme se 

jich, páchnoucích a možná i roznášejících nakažlivé nemoci… Takto nějak se středověk šC�l a bál 

malomocných… 

A takhle nějak vypadáme v Božích očích my všichni, 

čistě umyC, učesaní, navonění, syC a v teple bydlící socia-

lizovaní většinoví členové této civilizované společnos�. 

Protože my všichni jsme bezdomovci – od chvíle, kdy první 

lidé opus�li náš původní domov v rajské zahradě, potulu-

jeme se po zemi jako banda bezdomovců, tuláků, kteří 

hledají, kde by na chvíli zakotvili a vytvořili si alespoň iluzi 

tepla, domova, pořádku, souladu… 

Takhle nějak zapáchá Hospodinu hřích. Naše hříchy, 

naše nelásky, naše sobectví…  

Ano, i pro nás existují výdejny čistého oblečení, sprchy, 

nocležny – Boží náruč je otevřena i nám (jako náruč svaté-

ho Fran�ška tomu neznámému malomocnému, jehož 

vzhled ani zápach Fran�ška neodradil od toho, aby ho objal 

– smysl toho, proč je někdo vyzdvižen na oltář, je zde: uka-

zuje nám něčím, jak moc Bůh miluje nás, kteří si to vůbec 

nezasloužíme). I my můžeme odložit hříchy, opus�t „cestu 

křivou“, „narovnat pahrbky“, „připravit cestu Hospodinu“. Děláme to? A jakpak dlouho nám to asi 

vydrží? Asi tak dlouho jako běžnému bezdomovci čisté oblečení, které ráno dostal někde v Naději? 

Do večera? Do chvíle, než ho smění za další láhev? Než se v něm vyválí někde v rošC? Kolikrát na-

jdeme na ulici pohozený kus oděvu, který se někomu právě nehodil – kolikrát Hospodin za námi 

sbírá naše zapomenuté a opuštěné dobré úmysly… 

Snad i proto Ježíš přišel na svět jako bezdomovec – aby se nám co nejvíc přiblížil. Protože byt, 

auto, chata, televize, sprcha, ústřední topení, plný mrazák či nadité konto v bance pro Hospodina 

nic neznamená. On u nás hledá jediné – odpověď na svou nesmírnou, nekonečnou a trvalou lás-

ku, tu lásku, díky které nám znovu a znovu nabízí, že nás vlastnoručně očisC, zbaví zápachu so-

bectví a nákazy hříchu, že nás oděje do své lásky a velkomyslnos�… Jen ty odpadky musíme se-

sbírat a uklidit sami. 

A o tom jsou Vánoce. 

VKor 

NA OKRAJ 


