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Pravdivá pohádka o krysách a princeznách
P. Karel Skočovský | kněz, v současné době dokončuje studium doktorátu na Institutu
Jana Pavla II. v Římě, zabývá se pastorací manželství a rodin
Bůh touží po tom, abychom byli svatí. Už tady, a ještě víc potom, na věčnosti. Jenže představa mnoha lidí o životě křesťana a jeho spáse je přibližně
následující:
Člověk se narodí, je pokřtěný jako dítě nebo jako dospělý, roste ve víře
a plní Boží přikázání. Pak umře, spočítají se jeho dobré a špatné skutky,
a pokud je těch dobrých víc, jde do nebe, v opačném případě skončí v pekle.
Svatý život je tak záležitost plnění příkazů, zákazů a nařízení, která nám
obvykle brání dělat věci, které bychom jinak dělali často a rádi. Kromě
Desatera nám s příchodem Ježíše Krista přibyla ještě hromada dalších přikázání, mezi nimi třeba povinnost milovat své nepřátele, takže jsme na tom
ještě hůř, než kdyby Kristus vůbec nepřišel. A tak se celý život snažíme být
dobří, chodíme do kostela, modlíme se a po smrti snad s odřenýma ušima
dostaneme svoji odměnu.
Tudy ne, přátelé.
Jsou dva základní pohledy na spásu. Ten, který jsem právě popsal, nazývám „krysa v bludišti“: Nebohou krysu vypustíte do bludiště. Když špatně
odbočí, vleze do uličky s elektrickým proudem a dostane pěknou ránu.
Časem se víceméně správnou cestu naučí. A na konci dostane žrádlo – svoji
vytouženou odměnu. Některé krysy se učí rychle, jiné pomaleji, pár z nich
jsou ztracené případy, co si dobrou cestu nezapamatují nikdy.
Podle některých lidí jsme krysy. Když špatně odbočíme, dostaneme od
Boha či osudu ránu – buď teď, nebo později. A když se naučíme v labyrintu
správně chodit, dostaneme na konci ono věčné žrádlo.
Je tohle náš příběh? Jsme zmatená zvířata v kosmickém labyrintu? Přišel
Ježíš vykoupit zvířecí farmu, řvoucí cirkus, tragikomickou zoo?
Ne. Pokud je nebe odměna za to, kam (ne)vlezeme, Boží Syn se nějakou
spásou vůbec nemusel obtěžovat. Za pět kilo dobrých skutků totiž dostaneme pět kilo věčné radosti. A je to.
Všecko je jinak. I kdybychom sto let každý den chodili do kostela a byli
hodní, nikdy si nebe zasloužit nemůžeme. Nebe není obchod, není to něco,
co by nám Bůh dlužil. Nebe si nemůžeme vydřít.
Nejsme krysy, ale princezny a princové. Jsme synové a dcery v Synu, královské děti. Když se do královské rodiny narodí dítě, nemusí (ani nemůže)
si to nijak „zasloužit“. Může ale královskou korunu a dědictví svým bláznovstvím prošustrovat.
Tu odměnu, spásu, jsme nezaslouženě dostali na začátku, při křtu. Bůh
nás přijímá za vlastní, do duše nám vtiskne svou pečeť. Střípek věčnosti
máme už teď. Celý život ho musíme střežit, dát mu prostor vyrůst, abychom
ho neztratili. Musíme žít „na úrovni“, jako královské děti.
Koukněte na křest malých dětí. On ten cvrček ani neumí mluvit, natož
aby rozuměl nějaké teologii. Dokonce i víru za něho vyznávají rodiče a církev. A přesto ve křtu dostane VŠECKO. Dar víry, naděje a lásky, tři božské
ctnosti, které v něm klíčí jako semínka mohutných sekvojí. Dar Božího
synovství, věčný život.
Až to malé dítě vyroste, samo se musí nakonec rozhodnout, jestli ten Boží
dárek rozbalí. Jeho křest je v pravém slova smyslu završen až v momentu
osobního rozhodnutí pro Krista!
Právě křest dětí krásně ukazuje, že spása je dar, nikoli zásluha. Je jako
velký balík, který celý život rozbalujeme a objevujeme všechny v něm ukryté
poklady. A nakonec zjistíme, že tím darem a konečnou odměnou není nějaká
„věc“ či „místo“ – jako by spása byla jen přesunem z jedné krabice (Země) do
jiné krabice (nebe). Tou odměnou je sám Bůh. Pohled z očí do očí.
Podtrženo a sečteno: Všechny pohádky jsou pravdivé. Jsme princové
a princezny a v našem srdci dřímá touha po nebi, kde potkáme Krále, našeho
Otce.
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„… a po cestě věčnosti mě veď!“
Petra Girašková | pastorační asistentka, lektorka, pracuje na CPRŽ
„Netřeba zde očekávat traktát o svatosti se spoustou definic a distinkcí, které by mohly toto důležité téma obohatit, popřípadě analýzu jednotlivých prostředků posvěcování. Mým skromným cílem
je nechat ještě jednou rozeznít povolání ke svatosti. … Pán totiž každého z nás vyvolil, ,abychom
byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce‘ (Ef 1,4).“ Tolik slova svatého otce Františka,* kterými
se začíná apoštolská exhortace Gaudete et exsultate, jíž se necháme vést na těchto několika řádcích.
Proč bychom vlastně měli usilovat o svatost?
Nejen proto, abychom po smrti neskončili v pekle!
O svatosti se praví, že je to život v plnosti, dokonalosti.
Život takový, jak nás zamýšlel Bůh. Tedy šťastný a plný
život. Rozhodovat se pro svatost je tedy vědomým
rozhodnutím pro – moderními výrazy řečeno – „plnohodnotný, smysluplný a naplněný život“. Ale svatost si
často představujeme jako značně nepřitažlivý, náročný,
naši svobodu „znásilňující“ způsob života. Díky Bohu,
není tomu tak. Nedávno se jeden kamarád vrátil ze
srazu s bývalými spolužáky asi po 30 letech. Je to dobrosrdečný padesátník, ochotný pomoci, manžel a otec
několika dětí, žijící svátostným životem. Netrávím
s ním příliš času, abych znala i jeho nectnosti, přesto
bych „laickým“ pohledem zhodnotila, že se snaží kráčet cestou svatosti. Když se vrátil z toho srazu, pronesl
něco v tom smyslu, že se skoro cítil nepatřičně,
že mezi tou řádkou rozvedených a osamělých
byl jako jeden z mála ženatý, a co víc, že se
cítí šťastný. Řekla bych, že o tom ta svatost asi
je. Náš život zde na zemi je jakousi předchutí
toho, co bude na věčnosti. A je čistě na nás,
jestli to je (a bude) „příchuť“, nebo „pachuť“.
„Neměj strach ze svatosti. Neodejme ti síly,
život a radost. Zcela naopak, protože se staneš
tím, kým tě zamýšlel Otec, když tě stvořil, a budeš
věrný svému vlastnímu bytí. Závislost na Něm
nás osvobozuje od otroctví a přivádí k uznání naší
důstojnosti. Tato skutečnost se ukazuje na svaté
Josefině Bakhitě, která „byla unesena, prodána do
otroctví v útlém věku sedmi let a značně trpěla
v rukách krutých majitelů. Nicméně, pochopila
hlubokou pravdu, že Bůh a nikoli člověk je pravým pánem každé lidské bytosti, každého lidského
života. Tato zkušenost se stává zdrojem velké moudrosti této pokorné dcery Afriky.“ (Jan Pavel II.,
Homilie při kanonizaci, 1. 10. 2000) (32)
Jak se stávat svatými?
„K tomu, abychom byli svatí, nemusíme být
biskupy, kněžími, řeholnicemi nebo řeholníky.
Mnohdy jsme v pokušení myslet si, že svatost je
vyhrazena jen těm, kdo mají možnost vzdálit se
běžným zaměstnáním, aby mohli věnovat hodně
času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme
*

Slova exhortace budou v textu nadále uváděna
kurzívou. Číslo v závorce označuje číslo článku
v exhortaci.
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povoláni k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít
v lásce a že každý budeme vydávat svědectví v každodenním
zaměstnání tam, kde se nacházíme. Žiješ zasvěceným životem? Buď svatá nebo svatý tím, že budeš žít své darování
se radostně. Žiješ v manželství? Buď svatá nebo svatý tím,
že miluješ a pečuješ o svého manžela nebo manželku tak,
jako to Kristus činí s církví. Chodíš do zaměstnání? Buď
svatá nebo svatý poctivou a pečlivou prací ve službě bratřím
a sestrám. Jsi otec nebo matka, babička nebo dědeček? Buď
svatá nebo svatý tím, že trpělivě učíš děti následovat Ježíše.
Jsi ve vedoucí pozici? Buď svatý tím, že bojuješ za obecné
dobro a nehledáš své osobní výhody.“ (14)
Úzkou cestou, těsnou branou…
„Pán žádá všechno a nabízí pravý život, štěstí, pro
které jsme byli stvořeni. On nás chce svaté a nečeká, že se

pohledem církve

spokojíme s průměrnou, vybledlou, rozporuplnou existencí.
Již od prvních stránek Bible je přítomno různými způsoby
volání ke svatosti.“ (1) Nicméně příslib toho „pravého
života“, pokoje a blízkosti Boží (ne vždy a za každých
okolností pro nás hmatatelné! Vzpomeňme na Kristovo
Eli, Eli, lama sabachtani!) sám o sobě neznamená, že
by cesta svatosti byla lehká jako peříčko. Někdy spíš
je život jako pěkně těžká traverza.  Boží zaslíbení
však znamená, že snažíme-li se kráčet s Bohem, dostáváme potřebné milosti, abychom obtíže všeho druhu
zvládali.
„Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky.
Například: nějaká paní jde nakupovat na trh, potká

sousedku, začnou si povídat a padne nějaká
kritika. Paní si však řekne: »Ne, nebudu
o nikom mluvit špatně.« Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma svého syna
zeptá na jeho plány, a přestože je unavena,
sedne si k němu a trpělivě a citlivě mu
naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje.
Potom zakusí nějakou úzkost, ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec
a s vírou se modlí. To je další krok ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka,
zastaví se a citlivě s ním rozmlouvá. Také
toto je krok vpřed.“ (16)
A jsou i chvíle, kdy se Boží milost
projeví tak hmatatelně, že i navzdory
těžké situaci pociťujeme radost a pokoj
z Boží blízkosti a péče. Ale není to tak
vždy. „Někdy život klade větší výzvy,
jejichž prostřednictvím nás Pán vybízí
k novým konverzím, jež umožní Jeho
milosti projevit se v našem životě lépe,
,abychom se stali účastnými jeho svatosti‘
(Žid 12,10). Jindy jde jen o to, najít dokonalejší způsob života toho, co již děláme:
,Existují vnuknutí, která směřují pouze
k nějakému mimořádnému zdokonalení
běžného křesťanského života‘ (František Sáleský, Pojednání o lásce k Bohu,
VIII, 11). Když byl kardinál Van Thuan
ve vězení, netrápil se čekáním na svoje
osvobození. Rozhodl se ,prožívat přítomný
okamžik tím, že jej naplňoval láskou‘, a způsob, kterým
to konkretizoval, spočíval ve ,využívání příležitostí, jež se
během dne naskytnou, k mimořádnému provedení obyčejných skutků‘ (Francois Nguyen Van Thuan, Cay-Vong,
16. 8. 1975).“ (17)
Závěrem…
„Co bylo doposud řečeno, nevede k závěru, že světcův
duch je plachý, smutný, zatrpklý a melancholický, anebo má
málo energie. Svatý je schopen žít radostně a se smyslem
pro humor. Neztrácí realismus, osvěcuje druhé pozitivním
duchem a je plný naděje. Být křesťany přináší ,radost, jakou
dává Duch svatý‘ (Řím 4,17).“ (122)

Neděle v rodině – nový projekt Centra pro rodinný život v Olomouci
Po úspěšné mobilní aplikaci „Prázdninová cestička
k Bohu“ jsme rodinám připravili pro nadcházející
liturgický rok aplikaci novou. Pod názvem „Neděle
v rodině“ je ke stažení na Google Play. V této aplikaci
nabízíme různé materiály k prožívání neděle. Uživatelé
si mohou vybrat z široké nabídky podkladů, které lze
využívat každou neděli během celého roku. Jsou v ní
dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti,
ale i pro rodiče. Rodiny se během roku budou moci
i aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace.
Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k nedělním
evangeliím pro povzbuzení (zdařilé verše budeme
průběžně zveřejňovat). Pokud děti nakreslí k nedělním

textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do
aplikace zaslat fotografii. Informace naleznete na
www.nedelevrodine.cz.
Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému
prožívání nedělí připravili širokou škálu materiálů,
a děkujeme za možnost jejich využití pro tuto aplikaci.
Velké poděkování patří otci Petrovi Hofírkovi za
spolupráci při přípravě celého projektu.
Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude
možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu,
povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.
Markéta Matlochová za CPRŽ Olomouc
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Nemám o budoucnost strach
rozhovor s o. biskupem Václavem Malým
Velmi si vážíme času, který nám pro rozhovor věnoval pražský pomocný biskup Václav Malý. Často si ho
spojujeme s listopadovými událostmi roku 1989. Jak vidí situaci s odstupem třiceti let, jaký je jeho vztah
ke svatým i co ho potěšilo v posledních dnech, nám rád povyprávěl…
Milý otče biskupe, mohl byste v souvislosti s třicátým
výročím sametové revoluce
zhodnotit toto období naší
svobody?
Žijeme v období, které nazývám „kulhavá demokracie“.
Úplně nefunguje právní stát,
ne vždy se lze dovolat práva.
Na druhé straně není nikdo
kvůli svému přesvědčení pronásledován. Církev má volný
prostor. Můžeme chodit do
nemocnic, působit ve vězení,
v armádě, rozvíjet katechetickou činnost. Existují centra
pro rodinu, centra pro mládež.
Myslím, že tento volný prostor
využíváme. Dnešní společnost
je rozdělená, často zbytečně,
na popud různých nacionalistů a lidí, kteří slibují nesplnitelné. To je nemoc, kterou
musíme léčit. V zásadě jsme
ale postoupili hodně kupředu.
V naší zemi je bezpečno, není
tu válka. Bohužel si tohoto faktu lidé málo váží. Patříme do rodiny evropských států. Jsme členy obranného společenství NATO. To všechno hraje svoji roli.
V čem naše společnost podle Vás dokázala (nebo
nedokázala) správně žít svobodu?
Svoboda je pro člověka posláním na celý život. Existuje svoboda vnější a vnitřní. Vnější svobodu mohou
zajišťovat kvalitní zákony, člověk se však musí na jejím
naplnění podílet svými rozhodnutími. Ta neovlivní
žádná vnější okolnost. V tomto směru se, myslím,
máme stále co učit – svobodně se rozhodovat pro to, co
je pravdivé a dobré. Volit ta rozhodnutí, která budou
ku prospěchu ostatním, nejen mně. S tím mnozí naši
současníci stále zápasí. Nechají se zlákat tím, kdo jim
nabídne jednodušší cestu, slíbí nesplnitelné, jak už jsem
zmínil. Je to náročný úkol. Nicméně před námi tento
úkol stojí a my se ho musíme chopit, a ne si jen stěžovat
na vnější okolnosti.
Jak se připravujete na výročí svatořečení Anežky,
chystáte se také Vy na národní pouť do Říma? Čím
Vás osobně svatá Anežka oslovuje?
Česká biskupská konference jako celek pojede
a zúčastní se pouti v Římě. Přirozeně mě to vede
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k zamyšlení nad životem sv. Anežky. Fascinuje mě
na ní, že se dokázala zříci světské pompy, ale přitom
se neuzavřela výlučně do svého duchovního světa.
Naopak svůj život spojovala s konkrétní pomocí těm,
kdo byli opravdu potřební.
Měnil se Váš postoj ke svatým v průběhu života?
Měl jste v dětství jiné vzory svatých než dnes? Prozradil byste nám svého oblíbeného světce?
Samozřejmě. Během života jsem se seznámil s životními příběhy celé řady světců. Mým oblíbencem je sv.
Tomáš More. Byl to vzdělaný člověk, kancléř, který
neustoupil před králem a zaplatil za to svým životem.
Také mě velmi oslovuje dnes již svatý Jan XXIII., papež,
který zemřel v roce 1963. Ten doslova otevřel okna
církve a důsledky jeho poměrně krátkého pontifikátu
můžeme prožívat dnes. V mládí byl mým vzorem blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Byl to italský student
(bohužel zemřel velmi mlád), který důsledně žil křesťanským způsobem života. Postupem času se u mě přirozeně měnily důrazy na různé aspekty víry a života.
Nesmím také zapomenout na sv. Václava, jehož jméno
nesu a který je mi také blízký.

rozhovor

Kterého svatého byste doporučil našim čtenářům –
rodinám: dětem, mládeži, rodičům, prarodičům?
Mládeži bych jistě doporučil Dona Bosca, protože
to byl muž, který se mládeži věnoval. Pro rodiče mám
inspiraci z domácího, „českého“ nebe – sv. Zdislavu,
vzornou a milující matku. Svatá Zdislava dokázala
prožít plnohodnotný život, přičemž se nesoustředila
jen sama na sebe, ale zajímala se o druhé. To je, myslím, dvojice, která by dokázala svými příběhy oslovit
i dnešní mladé lidi a rodiny vůbec. I v dnešní době žije
mnoho „svatých“, o nichž u nás nevíme, kteří svým
životem skvěle ztělesňují evangelium.
V čem vidíte „moderní – dnešní“ svatost, svatost
všedního dne?
Svatost všedního dne podle mě znamená především
to, že se dokážu dívat kolem sebe a vnímat potřeby
druhých. Nemusí to být žádné mimořádné činy nebo
zázraky, ale spíše nenápadná pozornost a opravdová
blízkost k druhému člověku. Proto je důležité umět
naslouchat druhým lidem a věnovat jim svůj čas a svoji
pozornost. Vždyť skrze ně se setkávám s Kristem.
Fascinující stránkou této moderní svatosti je pro mě
osobně právě to, že nezahrnuje „jen“ charitu a solidaritu, ale také setkání s Kristem skrze druhého a v druhém. V tom podle mě spočívá svatost. Jistě existují
mimořádné úkony duchovního života a skutky opravdové pomoci bližním, ty jsou ale jaksi nad rámec toho,
o čem mluvíme, svatosti všedního dne.
Také v dnešní době je ve světě spousta mučedníků,
což si mnohdy ani neuvědomujeme. Je rozdíl mezi
mučedníky v době raného křesťanství a dnes?
Myslím si, že zásadní rozdíly
nejsou. Jistě, žijeme dnes v jiných
podmínkách. Když si ale
vzpomenu na dnešní kněze
a řeholní sestry v misiích,
kteří každoročně umírají jen
proto, že chtějí hlásat evangelium, nevidím v tom velký
rozdíl. Mučednictví se však

nemusí projevovat pouze jako mučednictví krve.
Známe také mučednictví svědectví, kdy má člověk
odvahu vystoupit a postavit se proti proudu a ostatní
ho kvůli tomu znevažují. I to je pro mě mučednictví.
Navíc ho v této formě může v určitých dobách prožívat
poměrně velké procento lidí. Tito lidé jsou podle mého
také nositeli naděje a autentičnosti Božího lidu.
Samozřejmě že to nelze, ale pokud byste mohl svatořečit někoho z žijících lidí, koho byste doporučil?
Měl jsem možnost setkat se v jednom nejmenovaném městě se dvěma bábuškami – ženami, kterých
se jejich rodiny zřekly, protože zůstaly věřícími. Tyto
ženy iniciovaly stavbu nového kostela v jednom městě
v Bělorusku. To mě tehdy velmi oslovilo a říkal jsem
si: „Tohle jsou skutečné svaté dnešního dne.“ Přitom to byly úplně obyčejné, podle dnešních měřítek
nevzdělané ženy. Svatořečení by si podle mého názoru
zasloužili také někteří už dříve zmínění misionáři. Měl
jsem možnost vidět podmínky, za jakých tito lidé tak
obětavě a nezištně pracují. Vezměme si třeba dnešního
papeže Františka, bratra Aloise z Taizé nebo jezuitu
Paola dal Oglia, který působil v klášteře v Sýrii, v němž
se společně setkávali muslimové a křesťané. Bohužel
byl před několika lety unesen a nevíme, zda je ještě
naživu. Všichni tito lidé pro mě představují konkrétní
zosobnění svatosti a jsem si jist, že jich je na celém světě
ještě mnohem více. U nás by to mohly být věrné a obětavé manželky politických vězňů z 50. let.
Jak vidíte církev v budoucnu?
Mně se líbí slova papeže Benedikta XVI., která
pronesl v letadle krátce po návštěvě České republiky
v roce 2009: „Církev má být kreativní menšinou.“ To
neznamená, že se máme stáhnout, upadnout do malomyslnosti a jen přihlížet tomu, co se kolem nás děje.
Naše síla spočívá v důvěře v evangelium. Zároveň
bychom měli být kreativní při hledání cesty k druhým
lidem a autenticky jim otevírat oči pro přijetí velké
naděje ukryté v evangeliu. Myslím, že toto je pro
církev naprosto konkrétní výchozí bod. I když
v sekularizované Evropě v současné
době křesťanů ubývá, na jiných
kontinentech jejich počet naopak
roste; proto nemám o budoucnost strach.
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Co Vás v posledních dnech potěšilo?
Minulý týden jsem byl s bohoslovci z naší arcidiecéze na návštěvě na Slovensku; navštívili jsme
Nitru, Trnavu a Bratislavu, účastnili se setkání a diskuzí a mluvili se zajímavými lidmi. Minulou sobotu
jsem světil v pražské katedrále dva jáhny a v neděli
jsem se účastnil malého společenství na kraji Prahy,
v Ďáblicích, a bylo to bezvadné. Byli tam lidé plní nadšení a zájmu konat. Takže těch příjemných zážitků bylo
hned několik a jsem za ně rád.

Všem čtenářům Rodinného života
přeji k Vánocům a do nového roku 2020
otevřené srdce a mysl
pro úžasnou skutečnost,
že v Ježíši se Bůh definitivně zasnoubil
s člověkem, aby ho vedl dějinami
do království lásky, pravdy a světla,
které nezná hranic ani tmu.

Ptal se Josef Záboj, zpracovala Markéta Matlochová

Svatost patří do rodiny
rozhovor s P. Pavolem Hudákem
Patnáct kilometrů od slovensko-ukrajinské hranice při Užhorodu
přicházíme do Vysoké nad Uhom do tzv. Domčeku, kde se setkáváme
s otcem Pavolem Hudákem, který zde již několikátým rokem slouží
převážně mladým lidem toužícím žít čisté partnerské vztahy. Před necelým rokem se odehrála dlouho vytoužená beatifikace mladé dívky
Anky Kolesárové, která se stala živým vzorem pro tyto mladé a jejíž
život a smrt nesmazatelně poznamenaly události bohužel běžně spjaté s jakoukoliv válkou, v tomto případě s 2. světovou válkou…
Vaše jméno a řekla bych, že do velké míry i činnost,
jsou pevně spjaty s beatifikací Anky Kolesárové. Jak
jste se k tomu dostal?
Slyšel jsem o Ance Kolesárové, že zemřela kvůli
panenství, když jsem působil v Košicích. Už tehdy
jsem přednášel o vztazích a čisté lásce, tak mě to velmi
oslovilo a uvědomil jsem si, že je to jako hozená rukavice, a co teď s tím? Jako kaplan pro mládež jsem to
řekl v katedrále mladým a společně jsme se pak vydali
podívat se na místo, kde se to stalo. Všechny nás to
velmi zasáhlo. Viděli jsme v tom novou naději. A už
dvacet let sem mladí chodí a za ta léta zde postupně
vyrostlo Pastorační centrum Anny Kolesárové, tedy
náš Domček. Je to dům přijetí – místo, kde se budují
hezké vztahy.
Jak se vlastně zrodila myšlenka Ančiny beatifikace?
Zájem o život Anky Kolesárové, její odkaz a živé
události v jejím rodišti s ním spojené nejednou přesahovaly aktivity, které předcházely procesu blahořečení jiných svatých. Na podnět mnohých lidí zajímajících se o příběh Anky Kolesárové se pak začal
proces blahořečení této Boží služebnice. Proces probíhal v duchu instrukcí Kongregace pro svatořečení. Bylo třeba sesbírat svědectví jejích vrstevníků
i nepřímých svědků, lidí, kteří o ní slyšeli od svých
rodičů. Práce pokračovala velmi intenzivně. Byly zřízeny dvě komise – teologická a historická, které měly
posoudit život Anky Kolesárové z těchto dvou úhlů
pohledu. Zvláštní úlohu pak měla ještě pozice překladatele, neboť všechny texty musely být profesionálně
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P. Pavol Hudák je oblíbeným přednášejícím na témata
lásky, vztahů, krásy panenství… Je iniciátorem blahořečení mučednice čistoty Anny Kolesárové, která zemřela
ve Vysoké nad Uhom. Jako rektor „Domčeka“ působí již
více než dvacet let a toto místo za tu dobu navštívilo přes
30 000 mladých lidí. Na počátku se sem začaly konat
poutě radosti, které se časem rozšířily o poutě zralosti,
poutě rodin a různé duchovní obnovy. V současné době
je toto místo dějištěm četných poutí, setkání a duchovních obnov.
přeložené do italštiny. Nakonec byla samotná kauza
postoupena na závěrečné posouzení výhradně autoritám v Římě, které potvrdily, že Boží služebnice
Anka Kolesárová patří na oltář jako vzor pro mladé
a rodiny. Celý proces zkoumání na úrovni diecézní
i římské trval třináct let.
S nadějí očekávaná beatifikace Anky Kolesárové
proběhla v září minulého roku. Jaká byla atmosféra
při této slavnosti? A jaké byly Vaše pocity?
Úžasná. A dostávají se ke mně i svědectví, že
někteří zažili během té slavnosti uzdravení. Například jedna paní měla takové zdravotní problémy, že
nemohla nikomu ani podat ruku, jak ji strašně bolely
klouby. A když při odhalování obrazu při beatifikaci
padala látka z obrazu Anky, v tom momentě pocítila,
že je uzdravena. Ona sama se přiznala, že ani nechtěla
jet na slavnost, ale její náctileté děti ji přesvědčily.

rozhovor

Během slavnosti nesla čestná stráž Ančin relikviář
a před nimi kráčelo dvacet děvčat v bílém, jako panny
doprovázely Anku. Ty, které to zažily, nemůžou na
ten zážitek zapomenout. Měly pocit, že v nich kráčí
Anka, a toužily ty bílé šaty ušité speciálně na tuto
slavnost na sobě neustále cítit.
Na relikviáři vidíme znázorněné drobné kvítky
a slyšela jsem, že to má s Ankou konkrétní souvislost. Již léta se také modlíte s mladými tři zdrávasy.
Proč právě tuto modlitbu a jaký to má význam?
Pro děvčata je přirozené, že si mnohé z nich při
procházce na louce upletou věneček z pampelišek
nebo sedmikrásek. Ani Anka nebyla jiná. Byla velmi
vnímavá na krásu okolo sebe. Proto je i na hlavním
relikviáři věneček. Autor relikviáře se nechal inspirovat krásou a vytvořil věneček se třemi sedmikráskami jako symbol nevinnosti. Sedmikrásky znázorňují krásu mladosti a touhu po lásce. Při exhumaci
jejího těla se našla tři zrníčka růžence, která jsou teď
vložena do hlavního relikviáře. Později pak vznikl
Ančin prsten, který je z čistého stříbra a uvitý ze tří
sedmikrásek, což představuje i modlitbu tří zdrávasů,
které se s mladými už dvacet let modlíme u Ančina
hrobu. První zdrávas je za moudrost, druhý za čistotu
a třetí za živou víru. Vyprošujeme si tedy moudré,
čisté a milující srdce.
A děvčata mi říkávají, že když si navléknou ten
Ančin prstýnek, mají pocit, že mají bílé šaty. A když si
ho sundají, jako by jim ty šaty chyběly.  Je to touha
být vnitřně krásnou, budovat zdravé čisté vztahy
a chránit si čistotu jako dar. Tento prstýnek může mít

každé děvče, které se rozhodlo mít k sobě úctu a žít
čisté vztahy. Přitom dívky, které jsou možná zraněné
minulostí, cítí naději začít nanovo s čistým srdcem
a s vědomím opět získaného pocitu cennosti.
Setkala jsem se i s kritickými hlasy, že proč by měla
být blahoslavena právě Anka – vždyť podobný osud
potkal řadu děvčat. Co si o tom myslíte?
Ano, je pravda, že vícero děvčat a žen mělo
podobný příběh jako Anka. Ale o ní přece jenom
máme zápis ve farní matrice v Pavlovcích nad Uhom,
který zaznamenal tamější farář. Hned po pohřbu do
poznámek v matrice zemřelých zapsal: Hostia sanctae
castitatis (oběť svaté čistoty). Dále máme zápis v matrice narozených téže farnosti, kde je uvedeno: Zavražděna vojákem z Ruska kvůli čistotě. Záznam ve farní
kronice v Pavlovcích nad Uhom je zapsaný místním
farářem Antonem Lukáčem, generálním vikářem pro
užhorodský děkanát, a je datovaný rokem 1944. Tuto
skutečnost svým podpisem dosvědčilo pět očitých
svědků. Podle zápisu kněze Anku při tomto hrdinském činu posiloval eucharistický Kristus – krátce
předtím totiž přistoupila ke svátosti smíření a svatému přijímání.
Bůh nám na její příběh ukázal skrze mladé vysokoškoláky, kteří začali organizovat poutě k jejímu hrobu.
Mladí lidé mají odvahu objevovat nové věci a oni sami
si ji vybrali jako vzor hodný úcty a následování v jasných morálních postojích. Stala se jejich přítelkyní na
cestě dospívání. Pomohla jim žít čisté vztahy a mají
teď pěkná manželství a šťastné děti. Toto hnutí za
čistou lásku podpoří svou účastí na aktivitách okolo
osmi tisíc lidí ročně. Blahoslavení Anky Kolesárové má být projevem úcty ke každé ženě,
odprošením všech zneužitých žen a projevem
soucitu s jejich zraněními.

foto:

PetrA GirAŠková

K Ance dnes putuje řada lidí, hlavně mladých. Co je přitahuje?
Když mluvíme s mladými o panenství,
říkáme, že panenství není možné ztratit, že se
dá jen darovat. Setkávám se s dívkami, které
byly zneužity, a ony tomu zpočátku nerozumí, vzhledem k tomu, co se stalo v jejich
životech. Ale setkávají se tu s Ančiným příběhem a Anka jim pomáhá při uzdravení. Na
tomto místě čistoty zanechávají své těžkosti,
bolesti a rozhodují se pro život v čistotě,
dostávají do srdce radost a svědčí o tom. Je
vidět, že najednou mají budoucnost a že se
nebojí žít.
„Ženská hrdinka“, otázky čistoty, panenství
jsou témata, která jako by se více dotýkala
dívek. Jak na Anku a vůbec program poutí
reagují kluci a s čím se oni potýkají?
Mám zkušenost, že chlapce čistota děvčat
přitahuje. Z děvčete, které je cudné, vyzařuje
určitá tajemnost. Je to vůně vnitřní krásy, kterou chlapci zachytí. Když chce mít chlapec
hluboký, pěkný vztah, tak si hledá děvče,
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Chtějí si najít vhodnou životní partnerku a něžnou
milující mámu pro své děti. Čistota děvčat formuje
mužnost chlapců.
V zahradě Domčeku je nové sousoší Svaté rodiny,
které myslím hezky vykresluje podstatu toho, co
mladé o vztazích a partnerství učíte. Mohl byste
vysvětlit jeho symboliku?
Panna Maria čeká miminko, medituje toto tajemství, které nosí pod srdcem. Je obutá v žabkách,
Josef má také džíny a sandály, takže jsou oblečení
jako dnešní mladí lidé. Maria je pohroužená do sebe,
protože kontempluje Boha v skrytosti, komunikuje
s Bohem ve svém nitru. Naproti tomu Josef hledí do
nebe, obrací se k Bohu přímo, ptá se Boha na jeho vůli
a hledá odpovědi. A velmi důležitý je také ten prostor
mezi nimi – Josef nedrží Marii majetnicky pro sebe,
ale je pro ni oporou a vytváří jí prostor pro vnitřní
dialog s Bohem, aby se mohla stát darem a matkou.
Cílem tohoto sousoší je vyjádřit myšlenku, že svatost
patří do současné rodiny. Poslední slova, která Anka
vykřikla před smrtí, byla: „Ježíš, Maria, Josef.“ Přijali
jsme to jako výzvu věnovat se posvěcování rodin.
Organizujeme proto i poutě rodin, neboť mladí už
vyrostli a mají své rodiny.

Anka Kolesárová, narozená 14. července 1928, vyrůstala
jako druhé dítě ve vesničce Vysoká nad Uhom na východě
Slovenska. Ve 13 letech jí zemřela maminka, proto musela velmi brzy převzít chod domácnosti.
Kvůli povinnostem nemohla navštěvovat své kamarádky, a tak se ony scházely
u ní a potom spolu chodily na mši svatou
nebo na litanie. Žila prostě a pravidelně
chodila ke svátostem.
Na konci 2. světové války se při přechodu
fronty lidé ve Vysoké nad Uhom ukrývali
ve sklepích. Stejně tak i Ján Kolesár, přezdívaný Hruška, byl 22. listopadu 1944
ukrytý se svou rodinou a sousedy ve
sklepě pod kuchyní. Při prohlídce domu
jeden opilý sovětský voják nahlédl dovnitř. Snad aby uklidnil situaci, poslal otec
Anku připravit vojákovi něco k jídlu. Anka
již několik dní předtím ze strachu začala

chodit v černých šatech po své matce, aby působila dojmem
starší ženy a uchránila tak svoji čistotu. Voják přesto prohlédl, že před ním stojí mladé děvče, a začal ji nutit, aby se mu
podvolila. Anka však nesouhlasila, vytrhla
se mu z rukou a běžela zpátky do sklepa.
Rozčilený voják za ní, tam na ni namířil
automat a rozkázal: „Rozluč se s otcem!“
a po jejím výkřiku: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ ji zastřelil.
Vzhledem k poměrům pochovali příbuzní
Anku potají druhý den v noci. Pohřební
obřady vykonal tamější farář Anton Lukáč o několik dní později a do farní kroniky zapsal „Hostia sanctae castitatis“
(oběť svaté čistoty) a přidal, že při tomto
hrdinském činu ji posilňoval eucharistický Kristus, neboť předtím přistoupila ke
svaté zpovědi a přijala Eucharistii. Svědectví podepsalo pět svědků.

foto:

PetrA GirAŠková

které si chrání to vnitřní bohatství. Chlapci zranění
plytkými vztahy jsou znechucení a zklamaní. Při čistém děvčeti chce i on být čistý, aby ji chránil a pomáhal jí být šťastnou v bezpečí jeho lásky. Takže chlapci
chodí na poutě i kvůli pěkným a dobrým děvčatům.

Za ta léta, co jste s mladými i Ankou „v kontaktu“,
co toto přátelství přineslo Vám konkrétně?
To, co se doteď ve Vysoké nad Uhom uskutečnilo
a čeho jsem i já sám mohl být svědkem, už přináší
a určitě i nadále bude přinášet mnohé duchovní
ovoce. Sám jsem přesvědčen o tom, že toto místo je
opravdu milostiplné, a mnozí tu mohli znovu začít.
Zanechávají svou minulost v generálních svatých
zpovědích a to mě naplňuje radostí. Ježíš sám si sem
skrze Ančin příběh mladé zve a dává nové směřování
jejich životům. A to i mě jako kněze naplňuje úžasem
a vděčností.
Za rozhovor děkuje Petra Girašková

8 | Rodinný život

5 / 2019

rozhovor

Poslání si nevybíráme,
ale musíme vykročit… s radostí
rozhovor s PhDr. Janem Stříbrným

foto: JAnA

HAJdová

Při plánování tohoto čísla jsme měli dilema, jak kromě svatých zohlednit různá výročí, která s nimi také
souvisí. V posledních letech jsem při studiu měla možnost se osobně setkat s výjimečnými osobnostmi,
které jsem předtím znala pouze z literatury (Jaroslav Med, Jan Jakub Zahradníček a další), proto jsem
ani chvíli neváhala… Kdo jiný než církevní historik by k tomu měl co říci? O svatých říká, že je jako
autorizované vzory potřebujeme, protože většina z nás je nejistých, neumí si sama najít cestu nebo pro
něco zahořet… S opravdovou vášní pak hovoří o těch, kteří tu (s námi) žili teprve nedávno.

Připravujete k vydání knihu Mučedníci a oběti pro
Krista s podtitulem Martyrologium katolické církve
v českých zemích ve 20. století. Co bylo impulsem
k práci na takovém rozsáhlém díle?
Impuls byl dvojí. Tím prvním byla výzva papeže
Jana Pavla II. V roce 1994 vyšel jeho list Tertio millennio adveniente, jímž se snažil připravit církev na
nástup třetího tisíciletí. Kladl tam velký důraz na zkušenost druhého tisíciletí a zvláště pak 20. století, které
bylo znovu stoletím mučedníků – a to napříč církvemi
a v mnoha zemích světa. Mě to zaujalo, představovalo
to pro mě otázku i výzvu. Druhým impulsem byla
moje životní zkušenost a práce jakožto církevního
historika 20. století s tím, že jsem měl ještě příležitost se setkat s osobnostmi pronásledované a zkoušené církve, jako byli Josef Zvěřina, Oto Mádr, ale
i laici jako Václav Vaško a řada dalších. Jako následující generace jsem byl zapojen do jejich aktivit před
90. rokem i po něm a postupně jsem si uvědomil, že
vlastně přebírám štafetu na nějakých dalších řekněme
dvacet let. Bylo mi jasné, že jejich svědeckou zkušenost je ve svobodných podmínkách potřeba pravdivě
zachovat, ucelit a pojmenovat její smysl. Po deseti

letech působení v České křesťanské
akademii se to ukázalo jako nosný
úkol do závěrečné etapy mého
profesního života. Podpora přišla
z německých zdrojů (především od
Renovabis) a rozběhnout se to dalo
díky mým kontaktům na zkušené
i začínající historiky, kteří zpracovali část medailonů.
Na začátku jsem sám nečekal,
že kniha bude mít takový rozsah –
mapuje více než 250 osobností, a to
zdaleka nejsou všichni, v případě
laiků jde o výběr. Především jsem
netušil, jak náročné bude zpracování, pokud bych nechtěl pouze opakovat to, co se útržkovitě zachovalo
v jednotlivých dostupných zdrojích,
hlavně pro období nacismu. Teprve
když jsem se pustil do výzkumu,
brzy jsem poznával, jak je to úkol
mnohem náročnější, než se mi před
nějakými deseti dvanácti lety zdálo.
Bylo pro Vás něco při práci na knize objevné, osobní?
Osobního na té cestě bylo mnoho, protože vedle
písemných zdrojů, které člověk získá ze státních
archivů, vyšetřovacích spisů atd., jsou za tím setkání
s potomky daných laiků a v případě duchovních
s jejich příbuznými a těmi, které vedli, doprovázeli…
Tím celá práce získává ještě silný emocionální rozměr.
Mám-li být konkrétní, hluboce se mě dotkl třeba
příběh Františka Valeny. Z materiálů zde dostupných
bych toho moc nevytěžil, ale setkání s jeho blízkými,
kteří odešli do exilu, mi do jeho příběhu umožnilo
nahlédnout mnohem podrobněji. Nebo i „známější“
příběh Jana Zahradníčka… Přestože tu máme jeho
excelentní svědeckou poezii a dochovanou korespondenci, možnost hovořit s jeho synem byla mimořádně
obohacující. A pak jsou tu osobnosti martyrů z přesvědčení nebo ze vzdoru jako nedávno beatifikovaný
Richard Henkes, jezuita Adolf Kajpr nebo augustinián
František Augustin Schubert. Člověka takové osudy
na jedné straně pozvednou, povzbudí, na straně
druhé to vyvolává strachy a úzkosti, když si najednou
uvědomí, co všechno to stojí.
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Když se vrátíme k Vaší knize, jak si myslíte, že by se
měla dnes doba nesvobody lidem připomínat? Dovedu si představit, že ji budou číst křesťané se základním povědomím o útisku během nacismu a komunismu. Mohou po ní samozřejmě sáhnout i nevěřící
lidé, nebo kolem ní naopak projdou bez povšimnutí,
protože pojem svatého či dokonce mučedníka je jim
naprosto cizí. Jak historii přiblížit ostatním?
Dějiny nás obklopují a prostupují. Ať si to uvědomujeme nebo ne, jsme vrženi do času. Ve chvíli, kdy
toho má člověk víc za sebou než před sebou, hraje roli
paměť a stejně jako jednotlivec to prožívá i každé společenství, národ… Je to paradox, že dějinnost je lidský
úděl, ale současně zájem o dějiny má jen malý vzorek
společnosti. To je obecný jev, netýká se to jen věřících.
Dějinnost má jednu záludnost – můžete se do ní utíkat
ve chvíli, kdy se vám nedaří, bojíte se budoucnosti,
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A jak jste žil Vy sám v době komunismu?
Jako mnoho lidí mé a starší generace dvojím životem.  Jako syn soukromého rolníka katolického
vyznání jsem jenom díky roku 1968 byl přijat na FF UK
a vystudoval historii. Dostal jsem nabídku pracovat
v archivu Svazu protifašistických bojovníků, věnoval
jsem se otázce odboje. Bylo to období opravdu sevřené
normalizací, pak po 80. roce trochu volnější, takže jsme
postupně mohli pronikat k materiálům a osobnostem, které měly být zapomenuty. Vedle toho jsem se
v druhé polovině 70. let skrze vojnu dostal do okruhu
skryté církve, konkrétně salesiánů, a tam jsem úplně
zahořel. Profesní rovina byla tím pádem druhotnou,
tato se stala prioritní a v tomto duchu jsem se od 26 let
vyvíjel nábožensky, spirituálně i osobnostně. Jsem
salesiánům velmi vděčný. Nezapojil jsem se tehdy do
linie chaloupek, které dělal Karel Herbst, ale byl jsem
vtažen do salesiánských part a kroužků, kde se setkávali studenti přicházející z Čech, Moravy i Slovenska,
jmenovitě jsem se pohyboval v okruhu osobností, jako
byli P. Josef Šplíchal, docentka Mireia Ryšková, můj
nejbližší přítel Ing. Josef Trochta, synovec kardinála
Trochty, a další. Díky mé intelektuální výbavě mi pak
jako laikovi bylo umožněno se účastnit skryté teologické výuky, tudíž jsem deset let navštěvoval kroužek
Josefa Zvěřiny. Rád vzpomínám na tehdejšího představeného salesiánů P. Františka Míšu alias Domina, který
vedl kurz biblistiky – to byla fantastická, mužná, pevná
postava, a pak na Benno Beneše. V tomto okruhu jsem
se pohyboval celá 80. léta, dozrával jsem v něm lidsky
i duchovně, objevil jsem tam i manželku, a snad to
nezní příliš pyšně, když v souvislosti s tím pavlovsky
říkám: „Vím, komu jsem uvěřil.“  To jsou mé křižovatky s Kristem. Život mě samozřejmě posunul dál,
nešel jsem cestou kněžství ani salesiánského volontariátu, postupně jsem se více přiklonil k jezuitům,
ovlivnily mě osobnosti jako Ludvík Armbruster nebo
František Hylmar, tato spiritualita je mi teď jaksi bližší.

potýkáte se s něčím nepříjemným zvnějšku. Schovat
se ale není řešení. Podstatné je porozumět sobě jako
člověku dějinnému, vytáhnout si z té všeobecné zkušenosti důležité momenty, o ně se opřít, anebo se s nimi
poměřit, selhání překonat. Historia magistra vitae – to
je v podstatě ideál, ale v praxi se to daří jen menšině
lidí. Před námi, kteří se dějinami zabýváme odborně,
je úkol lidem pomáhat, aby to nacházeli co nejpřirozeněji. Věřícím pak říká papež František krásné motto:
„Ohlédněte se za svojí pamětí s Kristem.“
My si kolikrát ani v církvi neuvědomujeme, jak
máme z 20. století po strašně dlouhé době opět
„zaseto“, takže bychom se vlastně neměli až tolik
třást a obávat, jenom si ty poklady svědků víry objevit a inspirovat se jimi, abychom se napřímili. Tady
je zachyceno jen nějakých 250 lidí, kteří zemřeli na
následky přímé perzekuce, ale byly tu tisíce dalších,
kteří trpěli a svědčili jiným způsobem. Když to vezmete jen tak zvnějšku, svatost je pro mnohé představa
něčeho nedosažitelného a pro nevěřícího člověka
i směšného, ale biblicky je to vlastně něco přirozené.
Pavel mluví o svatých jako o těch, kteří žijí dennodenně (v přítomném čase) s Kristem – poctivě, otevřeně i kajícně. Pro věřícího to má být úplně přirozený
životní program a té nevěřící většině to nedeklarovat,
ale upozorňovat na to svým životem.
Pokud jde o to zprostředkování, problém nemáme
jen z hlediska církevní historie, v postkomunistických
zemích hraje značnou roli narušení kontinuity, a tedy
i dějinnosti. Pro nás historiky jsou podstatné dva
aspekty: odbornost a sdělnost. Ve svobodných podmínkách můžeme konečně bádat přes hranice všech
tabu, zákazů a selekcí. Obnovila se pracoviště, která
byla sevřena krunýřem ideologie, vznikly nové ústavy
(např. Ústav pro soudobé dějiny, ÚSTR), důležitou
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Máte tedy nějakého „oblíbeného mučedníka“?
Takovým opravdu příkladem a vzorem se mi stal
právě Adolf Kajpr, díky kterému jsem si v posledních
patnácti letech více objevil jezuity.

rozhovor

roli hrají i oblastní archivy a muzea, instituce státní
i soukromé. Hodně samozřejmě záleží na tom, kdo
je vede, kdo v nich pracuje a taky, jaké zdroje mají
k dispozici. Odbornost je tedy jedna věc a myslím si,
že má být pro historika samozřejmostí.
Pokud jde o druhou rovinu, vlastně až donedávna
se minulost předávala mluveným slovem, ale dnes
máme nepřeberné množství způsobů a cest, jakými
se poznatky šíří. Ta variabilita je podle mě největší
problém, protože badatelská odbornost, kvalita a zodpovědnost se dá rozvíjet, kdežto sdělnost může být
silně manipulovatelná. Klasické texty (knihy, odborné
články) se dostanou k velmi úzkému okruhu zájemců.
Nechci být skeptik, ale koho jiného než samotné badatele zajímají stohy poznámkového aparátu…? Pak
je forma populární, kde si kladu otázku, jak informace předat poctivě, a forma vizuální, která ovlivňuje největší část společnosti a zvláště mladou generaci. Nebezpečí je v tom, že obraz má sugestivní vliv,
ale současně je značně manipulativní. Jakákoli věc
se dá podat poctivě, nebo se obrazem může selektovat, manipulovat až ideologizovat. Je to velmi citlivé,
záleží na schopnostech lidí, kteří tyto prostředky používají, na jejich étosu, tzn. o co jim jde, a jejich mravní
pravdivosti. To jsou předpoklady nikoli odborně historické, ale lidsky morální, před tím se nedá utéct.
Vznikají iniciativy typu Paměti národa, tj. okruh
lidí, kteří začali před 15 lety shromažďovat životní
příběhy formou orální historie, což je teď moderní,
a vytvořili instituci, která už má slušnou autoritu. Co
se týče církve, je pro nás dobré, že jsme se zase stali
součástí společnosti, byť většinová společnost to často
tak pozitivně nevnímá, obzvlášť v souvislosti s restitucemi. Podobně jako jiné ideové proudy a perzekvované
skupiny (západní vojáci, selský stav, skauti…) bychom
se měli snažit o začlenění a zbavení se komplexů, které
nám vnutil minulý režim. Všechny proudy ve společnosti by se postupně měly poskládat do soudobé
pospolitosti, řekl bych ani tak etnicky národní jako
spíše zemsky patriotické. To, jak budeme prezentovat
svůj příběh, už je na nás, nakolik jsme v tom poctiví.
Setkáváte se i dnes s tím, že Češi nevědí o akci K,
o likvidaci klášterů, mučení kněží, pronásledování
křesťanů a církve vůbec během totality?
Mluvil jsem o tom zeširoka, zkusím to trochu zkonkretizovat. Základem je zájem poznávat – nejen svoji
současnost, ale i minulost, hledat zdroje. Druhá věc je
tu minulost přijmout s dobrým i se zlým. To je teď asi
největší problém v naší zemi po 30 letech demokracie.
Protože během totality jenom malá část vzdorovala,
větší část koexistovala a jistá skupina kolaborovala
nebo dokonce byli zločinci – to máme docela pestré spektrum. Po roce 1989 se těm, kdo na tom měli
zájem, podařilo dostat tu většinu koexistujících – kteří
mohou cítit jakousi vinu za drobná uhýbání, nestatečnost, přizpůsobení se, mlčení, hlasování tu či onde –
do role rukojmí, aby tak zakryli protagonisty totalitní
moci, eventuálně i ty zločince. Byla to poměrně cílená
snaha, což vidíme i na tom, jak je interpretována spolupráce s StB. Na druhé straně se podařilo objevit

mnohé statečné, kteří mohou být zdrojem povzbuzení, dostali se do podvědomí (např. zásluhou Jiřího
Stránského), vznikly cenné dokumenty i seriály jako
Ztracená duše národa. Ale v posledních deseti letech
to bylo jaksi zastřeno účelovými argumenty, že už
je to daleko, a mladá generace se s tím vlastně nesetkává přirozeně. Žijeme v rozpačitém čase, kdy jsme
se s minulostí nevyrovnali, protože mj. měly být, ale
nebyly pojmenovány zločiny a jejich aktéři. Nutně by
se nemuseli odsuzovat k vysokým trestům, na většině už si stejně „nebylo co vzít“. Tím nepojmenováním jsme ale pro širokou veřejnost nedefinovali, co
bylo dobře a co špatně. Ten ideální čas minul a teď se
k tomu bude muset znovu propracovávat mladá generace na pozadí krize současné společnosti. Bude hledat příčiny, motivy… V podstatě v žádné postkomunistické zemi se nepodařilo plně prosadit to, co mohlo
nastupující demokracii prospět. Komunismus totiž
na rozdíl od nacismu nebyl poražen a souzen. Protagonisté minulé moci se jaksi aklimatizovali v novém
prostředí a stíny svých činů zametli pod koberec. Především tu ale chybí jasné vzory k následování, a to
je i problém církve. Neměli bychom dopustit, aby se
nám minulost slila do nějaké šedi, alespoň ty kladné
postavy, oběti svědomí bychom si měli připomínat.
Nezájem většiny mladých je ovšem problém, oni si
žijí svůj zážitkový život. Carpe diem. Těžký prezentismus. A zároveň nedůvěra v budoucnost, což jsou
přímo vražedné ingredience. Tím nechci strašit, ale
demografický vývoj je jasný ukazatel. A ten problém
začíná už v rodině, nelze to dávat za vinu jen vzdělávacímu systému. Snad aspoň ti zodpovědnější mladí
si uvědomují, že to tak nejde donekonečna, že budeme
žít „chudší“ život, tzn. odřeknu si, abych… A u tohoto
by podle mě církev měla být přítomna – především
posilovat naději.
Minulost pak opravdu může být povzbuzením ve
smyslu, že tu byli a jsou vždycky lidé, kteří vzdorují
a zůstanou pevně, svobodně na svém, a současně varováním, že takové časy se vracejí, pokud společnost
zapomene na pravé hodnoty života, pokud zabředne
v tom pozemsko-materiálním a nedívá se alespoň nad
horizont, jak říkal Havel, nebo nesměřuje přímo k vertikále. A o to jde – jestli umíme znovu vzbudit touhu po
ideálu, který přesahuje. Týká se to i krásné literatury.
Když jsem se potkával s Jaroslavem Medem, ptal jsem
se ho, jestli čte současnou literaturu. Říkal: „Musím, ale
na člověka z toho padá deprese.“ Nestačí nabídnout
jenom příběh, byť zajímavý, bez východiska…
Myslíte, že jsme v dnešní svobodné společnosti něčím ohroženi podobně jako v nesvobodě?
Myslím si, že pro každou dobu by mělo být platných
několik pilířů, a pokud jsou oslabeny, znovu narůstá
riziko pro lidi, kteří žijí přítomnost přesažně, resp. otevírají se budoucnosti. Jedním z pilířů jsou morální pravidla. Pro křesťana jsou ukotvená v desateru, a pochopitelně radikalizovaná blahoslavenstvími. Vnímám to
jako vážný deficit, který si neseme z doby nesvobody,
protože v ní se velká část lidí snažila prostě ustát svůj
život, nezdůrazňovat některá pravidla – neříkám je
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opustit, to už je za hranou, a zvykali si na kompromisy
při rozhodování, de facto jistou průměrnost. Domnívám se, že je zásadní, abychom jako lidé věřící tato
morální pravidla vraceli do reality.
Jako další problém vidím ulpívání v materialismu.
Jako psychosomatické bytosti musíme žít v tomto
světě, ale pokud si ten pohled k horizontu, potažmo
k vertikále necháme vzít, zůstaneme sevřeni v bezvýchodnosti konzumismu. A třetím, velmi palčivým problémem je podle mě chápání svobody. Minulým režimem jsme byli zbaveni zodpovědnosti a odvykli jsme
si „sloužit“ celku, takže svoboda se pro mnohé stala
nárokováním si práv pro sebe sama, biblicky řečeno
svévolí. Ale protože jsme bytosti vztahové, individualismus vede často k tomu, že si pak člověk sám se
sebou neví rady. Daly by se jmenovat další věci, ale
tyto tři vnímám jako nejpalčivější varovné symptomy,
z nichž bychom se měli snažit co nejrychleji vyjít.
Jak potom vidíte budoucnost církve v České republice? Na čem by měla nejvíce zapracovat?
Z toho, co jsem teď řekl, mi vychází, že pokud
církev má být „kvasem, solí země a světlem světa“,
klade to na nás velký nárok. Svým způsobem je to
odvaha jít proti většinovému proudu v pohledu na
život, hodnocení úspěšnosti, smyslu života, spokojenosti… A týká se to obecně lidí víry, zvláště všech
křesťanů, nejen katolíků. Po zkušenostech, které jsem
popsal, se osobně cítím velmi vděčný, že jsem byl
pozván k tomuto životnímu dobrodružství a jsem
v něm šťastný.
Myslím si, že je důležité se ztotožnit s obrazem
církve jako Božího lidu, tak jak ho definoval II. vatikánský koncil, protože to předpokládá odpovědnost
každého věřícího za Boží věc. Každý pokřtěný má být
svědkem, misionářem, má být otevřený a spoluprožívat radosti i bolesti lidí kolem sebe. S tím souvisí
svědectví osobní víry, a proto naší základní misií je
žít dobrý život. Nejde to bez duchovního zakotvení
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mj. skrze rozjímání Písma, adoraci, díkůvzdání. Jen
tak můžeme čerpat energii a entuziasmus, který by
měl být ne bláznivý, ale přirozený, radostný… to,
čemu se říká optimismus, ale v podstatě jde o naději
a důvěru.
Další věcí je odvaha, vůle nepoddat se, neuhnout. I ve svobodných podmínkách se setkáváme
se zesměšňováním až zastrašováním, ale ve srovnání
s časy nedávnými nám toho zas tolik nehrozí. Důležité
je duchovní a morální ukotvení – osobní věrohodnost.
Potřebujeme jednak stabilitu, jednak dynamismus.
Nelze to stavět proti sobě. Stabilita předpokládá objevení kořenů, s tím souvisí i ta historie, ale také poznání
a přijetí církve jako hierarchického společenství, pochopení a prožívání liturgie a rituálů stejně jako lidové
zbožnosti… Tedy objevování kořenů s oním pokladem
tajemství – mystéria, které máme v eucharistii. Je tu ale
zároveň nebezpečí, abychom neustrnuli v instituci jako
úřadu, který má představu, že stabilitu pro budoucnost
zajistí jenom z lidsky opakovaných podnětů a pravidel,
které jsou nám dány. To je ten velký příběh Krista,
který tepe farizeje, přestože jim byl nejblíž a nejvíc si
jich vážil, ale káral je pro to ustrnutí v lidských představách o podobě věcí Božích.
Dynamismus pak současný papež zdůrazňuje
v pojmu Božího lidu na cestě. Krizové společenské
jevy nejsou novinkou současného světa, táhnou se od
1. světové války, kdy se rozpadl patriarchální systém,
a od té doby svět hledá sám sebe, teď to jen graduje.
Ale pojem Božího lidu na cestě je vlastně výzva –
k následování Krista, svědectví o něm vlastním životem. V tomto naprosto rozumím papeži Františkovi,
když zvláště mladé burcuje, aby si obuli pořádné boty,
nejlépe pohorky, a stali se protagonisty dějin, aktéry
proměny a budování dnešního světa (Krakov 2016).
Dalo by se to shrnout do pojmu maximální křesťanství. Vzpomínám si na text Josefa Zvěřiny z roku
1946, kde říká, že křesťanství středních poloh současného člověka neoslovuje, je třeba plného nasazení
pro Krista. Žilo ho tolik našich předchůdců, zvláště
těch perzekvovaných. Když mluvíme o Božím království, víme, že to má být náš cíl. Někdy zatoužíme
či se rozněžníme nad tím, jak to bude krásné na těch
rajských lučinách, ale v praxi života upadáme do
pragmatismu a skepse, protože naše představivost
nedokáže překonat tu základní limitu, fakt, že „směřujeme ke smrti“. Nasazení pro Boží království přes
hranice smrti má být znamením věřícího. Není to nic
tajemného, je to naplňování Kristovy výzvy vrůstat do
něho reálným a velmi praktickým způsobem už tady
na zemi, propojeným s důvěrnou modlitbou, sebeovládáním, sebeomezením, blízkostí k druhým lidem
s jejich starostmi a radostmi… Prosme Ducha svatého
o dar rozlišování, kdy je potřeba dělat jedno a kdy
to druhé. S tím souvisí i jakési přirozené prorocké
poslání… Ale zase bychom neměli být jenom proroky
tepajícími (jeremiášovskými), nýbrž také laskavými
a povzbuzujícími (izaiášovskými). Když pak člověk
dosáhne určitého naplnění, má si říci – magis. (A to je
zase ignaciánské. )
Za rozhovor upřímně děkuje Jana Hajdová
Rozšířená verze rozhovoru je k dispozici na webu.
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Trabantem za Anežkou

foto:

kočendovi

za chvíli budeme vystupovat a pozdravíme přátele
v Zábřehu. Děti se vzadu pošťuchovaly bez dětských
autosedaček (považovali jsme to za přepych?, nepovažovali jsme to za nutné?, nebo autosedačky ještě
neexistovaly?), ani nás nenapadlo připoutat je alespoň bezpečnostními pásy pro dospělé. Navíc byla
špatně zatlačená opěrná sedadla u zadních sedadel,
za kterými čekal železný hever pro případ výměny
píchlého kola.
Ujeli jsme pár metrů, projeli jsme jen sousední vesnicí po zledovatělém povrchu se zakouslým štěrkem.
Pak přišla esovitá zatáčka, kterou manžel projel příliš
rychle. A jako by se film zpomalil, auto si z rozmaru

foto: ArcHiv

Vzpomínky na listopad 1989
Měla jsem rozešitou zimní bundu pro manžela. Ten večer jsem pekla medvědí tlapky
s dostatečným předstihem, aby se o Vánocích
rozplývaly na jazyku. Nemohu si vzpomenout,
co dělaly naše tři děti – šestiletý prvňáček, pětiletý a dvouapůlletá… Manžel byl na utajené
schůzce s Václavem Malým v Šumperku, který
už tehdy řekl, že to brzo praskne. Jak to mohl
vědět? Ten nejmenší očekávaný člen rodiny se
mi jemně vrtěl v břiše. Bude to holka, nebo kluk?
Přebíhala jsem mezi televizí a pečící troubou. Nestíhala jsem hltat záběry z Albertova
a posléze z Národní třídy a zároveň zachytit ten
rozhodující okamžik, kdy se medvědí pracky
nafouknou a pak splasknou, a to je ten správný
moment, kdy se mají vytáhnout z trouby, protože jsou
hotové. Mezitím vykoupat děti, dát jim večeři a šup
do postýlek. Tak daleko od Prahy na vesnici s třemi
sty obyvateli, být vzdáleni převratným událostem, ve
které jsme ani nedoufali. Nevěřila jsem vlastním očím,
plný Václavák a rozpačitý komentář ještě rozpačitějšího komentátora.
O týden později jsme se rozhodli jet autem do
Olomouce a požádat rodiče, aby nám děti pár dní
pohlídali (nebo jim tam děti prostě nechat), vždyť
my u toho přece nemůžeme chybět! Manžel jediný
se v autě připoutal bezpečnostním pásem. Mně se
na „sedadle smrti“ zdálo zbytečné se poutat, vždyť

ŠárkA cHluPová

Jana Kočendová | nyní aktivní důchodkyně, dříve laborantka, učitelka na ZŠ, SŠ i VŠ; manžel Jiří Kočenda je trvalý jáhen
a vedoucí oddělení pro trvalé jáhny Arcibiskupství olomouckého; mají čtyři děti a pět vnoučat
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ujíždělo jinam, než vedla vozovka, a stačilo pár
zlomků vteřiny, kdy jsme pochopili, že je to špatně
a my už s tím nemůžeme nic dělat. Auto smykem
opouštělo vozovku a začalo se kutálet po zmrzlém
zasněženém poli. Tvrdé hroudy hlíny se zakusovaly
do naší zánovní stodvacítky, pohrávaly si s ní (přihraj, hoď ji sem…) a nakonec jako smačkanou papírovou krabičku ji nechaly ležet na boku. Přivázaný
manžel trčel ve vzduchu jako na pouťové atrakci, já
stočená do klubíčka a plačící děti přesýpané jako písek
v míchačce na maltu spolu s železným heverem.
Návrat do vsi nebyl triumfální. My namačkaní
v trabantu náhodných kolemjedoucích a vrak našeho
auta tažený traktorem. Přesto jsme se otřepali a šli na
autobus. Představa, že bychom zůstali doma a nedorazili na svatořečení Anežky České, princezny, nepřipadala v úvahu. Nejmladší dcerka s pláčem odmítala nastoupit i do autobusu, už nevěřila žádnému
dopravnímu prostředku.
Do Prahy jsme dojeli včas. Tleskali jsme panu kardinálu Tomáškovi, nemohli jsme z něho spustit oči.
A pak na Letné, to moře lidí, vedle nás zvonila klíči
zpěvačka Zuzana Michnová s dětským kočárkem.

Tehdy jsme se rozhodli, že narodí-li se nám dcera,
dáme jí jméno Anežka a odevzdáme ji do ochrany
svaté Anežky České, princezny. Bude-li to chlapec,
bude se jmenovat Vojtěch a budeme denně prosit svatého Vojtěcha, aby ho chránil a staral se o něj.
Tou osudnou zatáčkou jezdíme dosud s velkým
respektem, i když je léto a povrch vozovky suchý.
Teprve později jsme si všimli, že tam v poli přesně
v tom místě našich kotrmelců stojí Boží muka, obyčejný kříž v poli, nikdy předtím jsme si ho nevšimli.
V pátek 24. 11. 1989 jsme ho těsně minuli.
Když čekám na tramvaj, anebo už v ní jedu, modlím se k andělům strážným svých drahých a také vzývám svaté, jejichž jména nosí můj muž a naše děti.
Každého světce zvlášť volám a burcuju, aby nezapomněl, aby nás sledoval aspoň očkem, vzal za ruku,
zabránil našemu hloupému nápadu, nebo naopak nás
popostrčil, když váháme udělat něco dobrého.
Tu manželovu bundu jsem už nikdy nedošila
a medvědí tlapky byly spálené, vyhodila jsem je.
Po několika měsících přišla na svět naše dcera
Anežka a po několika letech i ona se stala maminkou.
Zní to skoro jako z pohádky o princezně…

Dárky k Vánocům
Jan Karonová
Teda za ty roky už se něco naposlouchal, co všecko
dal Róze její bratr Willard.
Než Willard padnul za války ve Francii, dal jí
panenku, dal jí plno šatů s krajkovým límečkem,
kabátek s límcem z králičiny, vozíček a kozu, která
ho tahala, a kdovíco ještě, až se
z toho dělalo člověku špatně,
že jo, a nakonec jí Willard
dal tenhleten dům, v kterým
bydlí, i veškerý zařízení.
Kdyby letos nedal Róze
žádný dárek, bylo by to
prvně za víc než padesát let. Kdepak, než by
tohle dopustil, to radši
půjde do krámu a tam
koupí první věc, která mu
přijde do ruky.
Vzpomíná si, že
už jednou dával Róze
kupovaný dárek; tenkrát s ním byl pan farář
a pomáhal mu vybírat. Koupil
jí zimní kabát, zlevněný napolovic
a červený lodičky na vysokým kramflíčku.
Róza byla z těch lodiček úplně vedle sebe, ale v životě
je neměla na noze. Ale vystavila si je na krbovou
římsu u nich v ložnici, jako pro parádu.
Nemůže si vzpomenout, jestli má v těch balíkách
starých novin v jídelně ještě schovanou nějakou tu
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dvacetidolarovku. Možná jedna nebo dvě ty dvacky
tam budou, kdyby se tak upamatoval…
„Bille Watsone! Pročpak nám tady chceš prošlapat
to linoleum?“ Jeho žena stála ve dveřích do kuchyně
v žinylkovém županu s hlavou plnou natáček. Už si nenatáčela vlasy snad sto let.
Vypadá v těch natáčkách jako ježek.
„Snažím se vymyslet
jednu věc a pořád
mě nenapadá ta
správná!“ Řekl to
pěkně nahlas, aby
si byl jistý, že ho
slyší.
„Co, že jsem
otravná?“
„Jo, to teda seš, ale
to jsem neříkal!“
„Mluv nahlas, Bille Watsone!
Co jsi teda říkal?“
„Že se snažím vymyslet pro tebe
dárek k Vánocům!“
„Dárek k Vánocům? A pro mě? To jsi říkal?“
Obličej se jí rozzářil jako vánoční stromeček – a usmívala se jako mladá holka – něco nevídaného, hotový
zázrak.
„Jo, přesně to jsem říkal!“
„Teda, Bille Watsone!“ Přeběhla k němu a vlepila
mu takovou pusu na tvář, že ho málem porazila. „To
je nejlepší věc, jakou jsem kdy slyšela!“
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Ačkoli to, čím se zabýval, nemělo žádný dalekosáhlý význam, Bůh se zřejmě staral o to, aby dílo
nezkazil; jako by vedl jeho ruce, jeho instinkty, napomáhal soustředění.
Někdy pracovali s Fredem třeba déle než hodinu,
aniž by pronesli jediné slovo, tak byli prací zaujatí. Když
se znovu takříkajíc probral, často měl pocit, že byl předtím úplně někde jinde, kde pociťoval naprostý klid.
Díkybohu už úplně pustil z hlavy svoje obavy, že
jeho umělecky nadaná žena ocejchuje toto dílo jako
amatérské a jako od sekery. Ono je amatérské! A jako
od sekery! Ale, nebesa jsou mu svědkem, je v něm
ještě něco jiného, něco vyššího, i když by přesně nedokázal říct, co.
Shodil teplou bundu a rukavice, vybral si štěteček
a pozorně si ho prohlížel. Přemýšlel, jestli by si neměl
vzít větší, s nímž by mu práce šla rychleji.
Ale ne. Svatou rodinu nesmí uspěchat. Vůči zbývajícím figurkám pociťoval zvláštní něhu a chtěl se jim
věnovat s největší péčí a soustředěním.
Většina lidí v tomto uspěchaném a nesoustředěném světě má totiž tendenci každý zážitek odbýt
co nejrychleji, aniž by si ho vychutnali, neřku-li se
k němu později vraceli a zamýšleli se nad ním.
Práce na figurkách ho přinutila zvolnit tempo,
dávat bedlivý pozor a vychutnat si práci rukou. Také
mu denně připomínala, že Vánoce nezačínají týden po
svátku všech svatých, jak se to snaží všem namluvit
obchodníci. Stále je to jenom doba příprav, stejně jako
jesličky se teprve připravují – na světě dosud panuje
tma a světlo má teprve přijít.
„Pane,“ řekl nahlas, „děkuji ti, že jsi tady při tom
se mnou…“

*
Byl to maličký cípek papíru, který čouhal ze spáry
mezi prkny letité dřevěné podlahy, kde předtím po
mnoho let stály bedny se starými učebnicemi.
Hope si klekla na jedno koleno a vytáhla z drdůlku
vlásenku, zachytila jí papírek a povytáhla. Byla to
obálka, věkem křehká a nebyla na ní známka.
„Koukej!“ zašeptala.
Zvedla chlopeň a viděla, že v obálce je dopis.
„,Mé malé sestřičce k Vánocům‘,“ četla nahlas, co
stálo vybledlým písmem na obálce.
Byl to jediný list popsaný kdysi černým inkoustem,
který vybledl do narudlé barvy asi jako skvrna od
brusinek.
Pomalu a s úctou Hope přečetla, co bylo napsáno
úhledným rukopisem na zažloutlém papíru.
Vánoce 1932
Moje milá sestřičko,
tento rok na Tebe myslím s obzvláštní něhou. Vím, jak
ráda ode mne dostáváš psaníčka, a musím říci, že mi sama
také píšeš moc hezky.
Chtěl bych Ti při této příležitosti sdělit, že jsi mi moc
milá a jsem na Tebe velmi pyšný. Mám velkou radost z toho,
jak ses naučila pěkně číst, protože sám vím, jak je to těžké.
Pevně doufám, že se Ti můj dárek
bude líbit. Chci, abys věděla, že jsem ho
vybíral s láskou a vírou ve Tvou šťastnou budoucnost.
Tvůj milující bratr
Z knihy Mitfordské jesličky
vybrala Martina Orságová
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Kdo a jak se stane
„úředně uznaným“ svatým?
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foto: JAnA

Jsou oblaka neznámých svatých – a jsou ti
oficiální obyvatelé nebe. Zvláště za a od pontifikátu Jana Pavla II. probíhá tolik procesů
blahořečení a svatořečení jako nikdy dříve.
V tomto století asi zapíšeme desetitisícího
kanonizovaného – ovšem církev si nehraje
na rekordy. S výjimkou Matky Terezy, Jana
Pavla II. (a bratra Rogera z Taizé, který ale
nebyl katolík) je ovšem svět mimo církev
nebere (a vůči Matce Tereze je právě tak
obdiv jako odpor).
Jak tedy vlastně církev vybírá a potvrzuje
oficiální svaté? A proč právě tito, a ne jiní,
o jejichž svatosti jsme přesvědčeni? Způsoby, jak církev určuje a vyhlašuje svaté, se
během dějin mění. Původně šlo jen o mučedníky. Slovo martyr, mučedník, znamená ve
skutečnosti svědek. Mučedníci, svědci až
k prolití krve, byli ctěni od počátku. Později
přistoupili i ti, kdo vydali svědectví Kristu
svým životem, ale ne už násilnou smrtí, tedy
vyznavači. Dlouho stačila úcta Božího lidu,
a translace = přenesení ostatků do kostela se
rovnalo blahořečení a vlastně vše bylo v pravomoci biskupa. Později církev musela upravit předpisy, za svatého mohl už vyhlásit
jen papež a byly stanoveny náležitosti kanonizačního procesu. Tyto normy se také dále
měnily, je to v pravomoci papeže.
V zásadě jsou dnes tři kategorie svatých,
podle nichž probíhají i procesy kanonizace,
přičemž třetí kategorii přidal až papež František r. 2017. Mučedníci, vyznavači a ti, kdo
následovali Krista až k oběti (ale nebyli
mučedníky a ani nedosáhli hrdinských
ctností). Mučedník je usmrcen z nenávisti
k víře nebo velké hodnotě s ní úzce spojené,
jako je čistota, manželská věrnost, příslušnost ke katolické církvi apod., a umírá ve víře
a lásce. K uznání svatosti není třeba zázraku
ani potvrzení heroických ctností. Vyznavači
rostli k dokonalosti v ctnostech, především
ovšem ve víře, lásce a naději, ale i dalších.
V jejich procesech se proto krouží kolem celého života,
kolem ctností a jejich zrání. Svatý má mít ctnosti ve
zvlášť vysokém stupni, heroické = hrdinské ctnosti.
Ve třetí kategorii sice věřící nedosáhl ve svém životě
heroických ctností, neprošel by tedy procesem
vyznavače, ale pro víru a lásku ke Kristu a k bližním se obětoval, i když nešlo o mučednictví. Typická
může být oběť života (založená na víře a lásce) pro

HAJdová

MUDr. Jitka Krausová | zasvěcená panna, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka na Centru pro rodinný život
olomouckého arcibiskupství

Ale i svatí mohou mít
ještě další „kariéru“.
nenarozené dítě, pro nemocné, pronásledované, pro
spravedlnost. Mám velkou radost, že církev může dát
na oltář i tyto lidi. Co je víc v následování Krista –
i podle podobenství o posledním soudu?
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Celý proces kanonizace je sice rozdělen do dvou
fází: místní diecézní a římské, má více různých „podfází“, ale je to jeden souvislý proces od prvního návrhu
až po slavnostní svatořečení. Kandidáty svatosti nazýváme od určité fáze diecézního procesu služebník/ice
Boží; až je vydán v římské fázi dekret o heroických
ctnostech, je kandidát ctihodný/á. U vyznavačů se pak
čeká na zázrak, stačí jeden, ovšem musí také projít
důkladným procesem přezkoumání. Pak už následuje beatifikace – blahořečení, což je předstupeň svatořečení, teoreticky ještě odvolatelný (nikdy se nestalo
v praxi). Blahoslavený/á je ctěn/a v určité diecézi, zemi
či řádu. Po uznání dalšího zázraku a procesu kolem
následuje svatořečení. Svatý/á je už neodvolatelný,
úcta je závazná pro celou církev. Liturgická úcta
(tj. mše svatá, breviář) je různá – od tzv. nezávazné
památky (může, a nemusí být slavena) přes závaznou
památku, svátek až po slavnost. Jeden světec má třeba
ve své rodné diecézi svátek, jinde jen památku (lidově:
i kdyby ses přetrhl, stejně to bude jen nezávazné ).
Ale i svatí mohou mít ještě další „kariéru“. Mohou se
stát oficiálními patrony pro některou skupinu věřícího

lidu (podle stavu, povolání, nemoci atd.) nebo národními, zemskými patrony či celého světadílu. Mohou
mít titul apoštola, věrozvěsta toho či onoho národa.
Církev může také uznat zvláštní význam jejich učení
titulem doctor ecclesiae = učitel/ka církve. Mimoto existuje i ve svatých móda, dobové obliby.
Nu a pak to může být náš křestní, biřmovací či
řádový patron, je mu zasvěcen náš kostel nebo je to
můj, náš osobní přítel. Přeji Vám, abyste našli své patrony, své přímluvce, vzory a hlavně! osobní přátele
v nebi.
Podrobnosti o kanonizačním procesu mohou
zájemci najít v kapitole P. Hödla v naší knize o svatých manželech, více v článcích 24. čísla Milujte se!
nebo nejvíce, a to i historicky, v knize H. Misztal Svatí
a blahoslavení laici, vyd. MCM 2004.
Známe své světce – křestní, biřmovací patrony nás,
dětí, patrona našeho farního kostela? Diecézní světce?
Národní patrony?
Stojím o osobní přátelství s někým z „nebe“?

Úctyhodní svatí, učte mě!
Svatá Anno, nauč mě lásce k tvé dceři Marii.
Svatá Maria, nauč mě, abych se stále více stával hodným zaslíbení Kristových.
Svatý Josefe, nauč mě ctnosti mlčení.
Svatý Danieli, nauč mě moudrosti.
Svatý Michaeli, nauč mě přemáhat ďábla.
Svatý Jene Křtiteli, nauč mě umrtvování.
Svatý Jene, miláčku Páně, nauč mě čisté lásce k Ježíši.
Svatý Petře, nauč mě věrnosti.
Svatý Pavle, nauč mě horlivosti pro spásu lidí.
Svatý Tomáši apoštole, nauč mě překonávat pochybnosti.
Svatý Šimone z Cyrény, nauč mě lásce ke kříži.
Svatá Veroniko, nauč mě soucitu s trpícími.
Svatá Marie Magdalská, nauč mě lítosti.
Svatý Dismasi, nauč mě, jak se vloudit do ráje.
Svatá Anežko Římská, nauč mě čistotě.
Svatá Marie Goretti, nauč mě odolávat pokušení.
Svatý Jeronýme, nauč mě lásce k Písmu svatému.
Svatá Moniko, nauč mě vytrvalosti v modlitbě.
Svatý Augustine, nauč mě úctě k matčině modlitbě.
Svatý Františku Borgio, nauč mě pohrdání pozemskými marnostmi.
Svatý Františku Saleský, nauč mě stálému úsměvu.
Svatý Františku z Assisi, nauč mě pokoře.
Svatý Františku Xaverský, nauč mě horlivosti pro misie.
Svatý Filipe Neri, nauč mě radosti.
Svatý Tomáši More, nauč mě držet hlavu vzhůru.
Svatý Antoníne, nauč mě nalézat svatost.
Svatý Paschale, nauč mě lásce k Nejsvětější svátosti.
Svatý Václave, nauč mě lásce ke mši svaté.
Svatý Jene Maria Vianneyi, nauč mě úctě k svatému kněžství.
Svatý Tomáši Akvinský, nauč mě lásce ke kontemplaci Boha.
Svatý Alberte Veliký, nauč mě lásce k nebeské moudrosti.
Svatá Alžběto Durynská, nauč mě lámat chléb hladovým.
Svatý Kamile, nauč mě trpělivým návštěvám nemocných.
Svatý Jene Bosko, nauč mě lásce k mládeži.
Svatá Markéto Marie Alacoque, nauč mě lásce k Nejsvětějšímu Srdci.
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, nauč mě vážit si malých věcí, a jak vše konat pro čest a slávu Boží.
Amen.
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Kázat svým životem

Anketa

V následující anketě, kterou jsme cílili nejen na rodiny a jednotlivce, ale i na terciáře, křesťany
příslušející k tzv. třetímu řádu, sdružení laiků, které se podílí na spiritualitě některého z řeholních
společenství, jsme se ptali:
Máte v rodině ve zvláštní úctě nějakého světce? Jak
se ta úcta projevuje?
Sv. Jana Pavla II. Pokorou, trpělivostí a modlitbou.
muž, 47 let
Sv. Jiří – jmenuje se tak manžel, je náčelník skautů
a sv. Jiří je jejich patron. A taky máme v nebi 4měsíční
miminko, tak často se modlíme i k tomu našemu
andílkovi. Jinak samozřejmě v hluboké úctě máme
i Pannu Marii, často se s manželem modlíme desátek
růžence.
žena, 31 let
Asi jako mnozí máme společnou úctu k Panně
Marii, která se projevuje především společnou modlitbou růžence. Osobně pak neustálým duchovním spojením s ní. A pak je zde libanonský mnich, sv. Šarbel
Machlúf. Ten mi bezpečně pomáhá při zdravotních
potížích, ale i v jiných záležitostech. V těch chvílích,
kdy je mi opravdu strašně zle, se s důvěrou obracím
k oběma – k Panně Marii a sv. Šarbelovi – zároveň a to
je spojení, které mě ještě nezklamalo, o jeho síle bych
mohl psát romány…
muž, 46 let
Sv. František z Assisi a další církví nevyhlášení
svatí, tj. lidé, kteří zemřeli, my jsme je nějak znali
a věříme, že jsou v nebi, a obracíme se k nim s prosbou
o pomoc v konkrétních věcech rodiny.
žena, 59 let
V naší rodině máme blízko ke karmelské spiritualitě, a proto jsou nám blízcí karmelští svatí, z nichž nejvíc asi sv. Terezka z Lisieux, ale i Jan od Kříže, Terezie
z Avily atd. Je-li to v našich časových možnostech,
snažíme se, když mají tito světci svátek, jít ten den na
mši. A potom máme moc rádi Pannu Marii, takže se
k ní obracíme v modlitbách. A každý z naší rodiny
má i svoje osobní oblíbence v nebi. K těm se obracíme
o přímluvu např. modlitbou novény, když prosíme
za někoho, kdo to potřebuje. Z českých světců máme
blízko ke sv. Václavovi a sv. Zdislavě a já osobně mám
moc ráda sv. Cyrila a Metoděje.
žena, 48 let
Terciářům jsme kladli dvě následující otázky:
Jak prožíváte zvolenou spiritualitu ve své rodině?
Máte v rodině ve zvláštní úctě nějakého světce (bez
ohledu na zvolenou spiritualitu)? Jak se ta úcta projevuje?
Rodinu nemám, ale františkánskou ano. :) Snažím
se žít každý den v duchu sv. Františka. Např. pomáhat chudým na ulici v komunitě Sant’Egidio.
Sv. František, sv. Jan, sv. Lukáš. Snažím se žít
s tímto světcem každý den. Světec mě doprovází na
mých cestách. Věřím, že mi žehná a myslí na mě.
muž, 33 let
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Svatá Filoménka, ale už málo, dříve jsem se k ní
modlil každý den, k malé divotvůrkyni, patronce čistoty a dětí, znova začnu s ohledem na syna (12 let),
bude ji potřebovat, toto je impuls, dík. ;) muž, 40 let
Nenuceně, všichni respektují a jaksi se s tím „počítá“.
Křestní a biřmovací patrony členů rodiny, zajímám
se o ně, nejvíce tehdy, řešíme-li svátek, narozeniny
i životní peripetie.
žena, 57 let
Jako dominikánský terciář žiji dominikánskou spiritualitu, to znamená modlitba – studium – apoštolát. Duchovní život a studium má vždycky směřovat k apoštolátu. Ale jako laik mám kázat především
svým životem, tedy tak, jak to říkala Matka Tereza:
„Musím lidi milovat, on už si je obrátí sám.“
Svatou Zdislavu. Mezi jinými světci má u nás
postavení hned po Panně Marii. Jezdíme na pouti
do Jablonného a já tam každoročně vypomáhám jako
průvodce turistů. Ale pojímám to jako apoštolát. Neříkám jim, z kterého století je socha nebo obraz, ale kdo
je na něm. Vyprávím o paní Zdislavě, o dominikánském řádu a o pronásledování dominikánů a dalších
křesťanů za komunistů.
žena, 57 let
Jelikož žena ani děti nejsou terciáři, tak speciálně ne.
sv. Josef, sv. Zdislava
muž, 42 let
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Jsme už s manželem sami, takže jen ve dvou modlitbou řádového breviáře, účastí na setkaních sdružení, slavením řádových svátků a pohledem na život
dominikánskou optikou.
Sv. Dominika, sv. Terezii Benediktu od Kříže –
modlitbou, četbou díla a rozjímáním.
žena, 63 let
Modlitba breviáře.
Sv. Václav, sv. Zdislava – litanie, sv. Dominik –
modlitby.
muž, 56 let
Účast na společných setkáních.
Sv. Josef – zasvěcení rodiny, častá modlitba
k sv. Josefovi.
žena, 43 let
Dobře, živě.
P. Maria, sv. Dominik, sv. Zdislava. Projevuje se
životem v jejich blízkosti, s nimi.
žena, 51 let
Pěkně.
Sv. František a sv. Dominik a Panna Maria, neustále je prosíme o přímluvu.
muž, 52 let

Teď už řadu let společně nijak (přestože jsme terciáři oba); děti od nás očekávají, že budeme vědět
hlouběji věci týkající se náboženského života, a nediví
se, že čas od času jedeme na celostátní setkání. V hlubším prožívání se bohužel neshodneme.
žena, 61 let
Společně s manželem ve stejném duchu, vzájemné
podpoře a pomoci tomu druhému, ve společné modlitbě každý den ráno i večer a pomoci bližním ve farnosti i svém okolí.
Ano, je to svatý František z Assisi a svatá Klára
a naše františkánská spiritualita z této úcty vyplývá,
pro nás ji nelze oddělit. Snažíme se žít po příkladu
svatého Františka a svaté Kláry podle řehole, kterou
nám svatý František zanechal.
žena, 54 let
Modlíme se breviář.
Sv. Václav – účast na pouti, sv. Dominik – denní
modlitba.
žena, 55 let
Hudbou a výtvarným uměním.
Pannu Marii – modlitba.

žena, 57 let

Další zdroje informací k tématu
Oldřich Selucký: SVATÁ ANEŽKA.
PŘÍBĚH ČESKÉ PRINCEZNY
Anežka Přemyslovna, skutečná
princezna, která žila v Praze. Její
příběh znají mnozí. Milé čtení pro
děti o této inspirativní světici sepsal
a ilustroval Oldřich Selucký, známý
autor dobrodružných knih.
Vázaná, 32 stran, 197 Kč
Karmelitánské nakladatelství,
http://www.kna.cz
Jitka Krausová, Bonaventura Štivar:
SVATOST VE SVĚTĚ
Kniha Svatost ve světě předkládá
krátké životní příběhy svatých
a blahoslavených terciářů sekulárního františkánského řádu. Život
s parametry svatosti lze prožít ve
veřejném životě – a to dokonce
i v mezinárodním měřítku, a rovněž tak v upoutání na lůžko
v ústraní reflektorů dějin.
Brožovaná, 247 stran, 230 Kč
Flétna, http://www.fletna.cz
Michael Schindler, Vera Schauberová:
VELKÁ KNIHA O SVATÝCH
aneb PO KOM SE JMENUJEME
Krásně ilustrovaná kniha určená nejen dětem. Příběh ze života světce je doplněný otázkou k zamyšlení a výčtem světových variant jeho jména.
Nechybí rejstříky jmen i dat svátků z univerzálního
římského kalendáře.
Vázaná, 143 stran, 296 Kč
Karmelitánské nakladatelství, http://www.kna.cz

Magdaléna Rusiňáková: RADĚJI
SMRT NEŽ HŘÍCH
Příběh Anky Kolesárové. Název
knihy Raději smrt než hřích, vystihující tragické završení života mladé
dívky, je převzat z motta na jejím
náhrobním kameni ve Vysoké nad
Uhom. Kniha je následně zakončena
stručným chronologickým popisem
hlavních událostí vedoucích až
ke zmíněnému blahořečení Anky
Kolesárové papežem Františkem
v loňském roce. Připojeno je několik
výpovědí mladých lidí ze současnosti, kterým Ančin příklad pomohl
v těžké životní situaci.
Brožovaná, 128 stran, 179 Kč
Karmelitánské nakladatelství,
http://www.kna.cz
Rudolf Schikora: NAŠE SVĚTLA
Každý den jeden svatý (někdy i dva – třeba Perpetua a Felicita). V krátkých medailonech se můžeme
dozvědět, kdo vlastně byli, a vše podstatné o jejich
životě a smrti. Vzadu je přehledný seznam všech
jmen svatých podle abecedy, doplněný datem, na
který připadá jejich svátek. Reprint vydání z roku
1947, který vydal Exerciční dům ve Frýdku.
Vázaná, 842 stran, 792 Kč
Vydavatelství Sypták, http://www.syptak.cz

Na našich webových stránkách
www.rodinnyzivot.eu
můžete k tématu najít další zajímavé odkazy.
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informace

Představujeme Šalamounky
V tomto vydání časopisu Rodinný život přikládáme předplatitelům ukázkové číslo křesťanského křížovkářského časopisu Šalamounky. Zrodily se v roce 2002. Jejich vydavatelem je novinář a publicista
Pavel Siuda z Klimkovic, kterému podobný titul na trhu s luštitelskými časopisy scházel. Autor si vzal
za cíl poskytnout v nepřeberné nabídce luštitelských časopisů alternativu s křesťanskou tematikou.
Obsah každého vydání tvoří tzv. švédské křížovky a osmisměrky. V tajenkách vycházejí luštitelům
biblické citáty nebo úryvky z papežských encyklik a exhortací. Oblíbenou stránkou v Šalamounkách
jsou také vtipy z církevního prostředí, biblický kvíz a nechybí ani číselný rébus SUDOKU. Jako jediné
luštitelské periodikum v České republice nabízí také tzv. číselné osmisměrky, v nichž se místo slov
hledají číselné řady.
Šalamounky jsou vhodné pro všechny generace. Každé vydání nabízí stránku luštění pro děti.
Tento křížovkářský časopis je unikátní svým křesťanským zaměřením. Kdo se na jeho tvorbě podílí?
Hlavní poděkování patří bezesporu autoru křížovek Pavlu Šobovi z Brna, který svým neúnavným
nasazením do časopisu skládá hlavní část obsahu –
švédské křížovky. Autorem biblického kvízu je publicista Libor Rösner z Krnova. Další obsah již tvořím
sám pomocí různých programů, které s tvorbou
pomáhají. Takto vzniká dílo, které je v evropském
a možná i světovém měřítku raritou.
Co je na vydávání nejnáročnější?
Nejtěžší je dát každé vydání dohromady. Za každým číslem jsou hodiny práce. Stále náročnější je také
najít ne příliš známé a ohrané vtipy z církevního prostředí. Po dobrých vtipech pátrám i za hranicemi. Za
ty roky, co Šalamounky připravuji, jsem do českého
prostředí přenesl vtipy ze Slovenska, Polska, Anglie
i Německa.

Co vás na tvorbě časopisu těší?
Vydávání Šalamounek je pro každého, kdo se na
jeho tvorbě podílí, především evangelizační aktivita.
Náklad není příliš vysoký a časopis tvoříme hlavně
pro naše čtenáře, kteří jsou nám léta věrní. Těší nás, že
nás luštění spojilo v takovou širokou křížovkářskou
rodinu. Máme předplatitele z celé republiky. Mezi
luštiteli je také řada seniorů pokročilého věku, kteří
jsou za každé číslo velmi vděční.
Kde mohou lidé časopis získat?
Čtenáři si mohou Šalamounky objednat přímo u mě
jako vydavatele. Po jednom i více kusech. Mezi předplatiteli máme také farnosti, které objednávají více
čísel najednou. Časopisy pak od nás dostanou se slevou, protože nám šetří náklady na poštovné.
objednávky na adrese: salamounky@seznam.cz

Rodinná poradna
Milí čtenáři,
na našem webu je stále k dispozici
formulář pro Vaše dotazy.
Rádi je předáme odborníkům.

Jste našimi dlouhodobými odběrateli? Podělte se s námi, jak na Vás časopis v průběhu let působí.
Které číslo Vás nejvíce oslovilo/inspirovalo? Zažili jste s ním něco výjimečného? Napište nám.
Nejlepší příspěvky budou uveřejněny a odměněny.
Zn.: 30 let Rodinného života
Podrobnější informace k oslavě 30. výročí časopisu najdete v příštím čísle…
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vztahy a výchova

Veselé Vánoce
Luboš Nágl | pracovník Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého;
je ženatý, má 1 manželku, 11 dětí a 13 vnoučat
Za okny je bílé pološero. Stromy zahalené v bílé
krajce jinovatky jak nevěsty od Blanky Matragi a otrávený kocour s ojíněnými vousy, které si marně brousí
na myšku nebo ptáčátko. Neumí lovit. A tak jako
pravý kočičí bezdomovec loudí za dveřmi, kde se
před ním zlomyslně ukrývají oblíbené kočičí granule.
Je týden do ježíška. Dost času, nebo málo? Zdá se to
dost, ale zkušenost říká, že až se probudím, budou
Vánoce nejspíš už zítra. Minulý týden jsem to totiž
měl stejně. Sobota prosvištěla pod listem cirkulárky,
aby se zužitkovaly staré větve a velké kusy dřeva.
Neděle pak nesla se v duchu oslavném. Vnuk Samuel
slavil deváté narozeniny. Jako by to bylo včera, co se
narodil. První vnuk. A pyšný a šťastný zeť rozhodl, že
o tom musíme říct městu a světu. Takové malé Urbi
et Orbi. Nejlépe někde od výčepu. I stalo se. Poté, co
jsme úspěšně skončili misi a taxík nás dovezl k polní
cestě vedoucí do našeho domku, ukázalo se, že já,
tenkrát právě s čerstvě roztříštěnou patou a oberlený,
nejsem schopen v oranici a ve tmě tmoucí udržet
berle a zraněné tělo v rovnováze. Navíc berle neměly
zimní pneumatiky. A tak mě po opakovaném kontaktu s rodnou hroudou vzaly mužné ruce mých synů
v podpaždí a táhly mě k domovu blátem jak raněného
vojína Ryana. Zážitek to byl silný. V pondělí se jedna
z dcer rozhodla jít s manželem do kina, a tak na nás
byla na dvě hodiny puštěna vnoučátka za příčinou
posílení dědečkovských instinktů. Přežili jsme. Děti
též. Úterý pak bylo kuchtíkovo. Ve středu následující den totiž bývá každoroční předvánoční setkání
s kolegy. A mně je
dána důvěra uvařit polévky.
Klasická bílá
zelňačka,
sváteční

houbová a vánoční
zelňačka ohnivá. Dohromady bratru a sestře
téměř dvacet litrů polévek.
A tak úterý vonělo doma v hrncích a ve středu jsem
za výsledek obdržel řád zlaté vařečky. Čtvrtek byl
Na plovárně se stařenkou. Jak pracovně říkám pravidelným návštěvám maminky. Aby byla v obraze
stran dění v naší rodině. Bude jí totiž zanedlouho už
devadesát a hůř chodí. Uvědomil jsem si při psaní
vánočních přáníček do ciziny, že vzhledem k časové
smršti, kterou jsem se já sám v posledních dnech bezmocně posouval jak pastýřka putující k dubnu, jsem
u maminky už víc jak týden nebyl. A to se muselo
napravit. Následný pátek pak spolkly hladové nedodělky a odkládané pracovní úkoly spolu s psaním
tuzemských vánočních přáníček. I když už to dávno
není těch sto padesát přání jako před čtvrtstoletím,
i zredukovaných padesát odsaje člověku dost času. Je
tu sobota. Ale i ve svém pokročilém věku jsem se dnes
cítil jak laňka prvnička. Poprvé v životě jsem totiž sám
sebe přemluvil a koupil za nehoráznou sumu stařené
hovězí steaky (vzhledem k ceně byly asi ze zlatého
telete) a připravil je na grilu. Odleželému masu stačilo pět minut a pohlreichovský klenot byl na talíři
vybroušený jak diamant Koh-i-noor z korunovačních
klenotů královny Viktorie. Sám se sebou jsem byl
po polknutí prvního sousta spokojený. Zítra bude
sice dušená mrkvička za příčinou vyrovnání rodinného rozpočtu, ale za ten zářez do pohublé předvánoční peněženky to stálo. Dcera se
ženou vyrazily po nedělním obědě
odevzdat pravidelný desátek
prodejcům s vánočním štěstím.
Sám sebe sice uklidňuji, že já
mám ještě čas, ale není to tak
úplně pravda. A tak si už od
pondělí budu psát. Můj milý
deníčku, musím určitě už zajít
do obchodů, aby i letos byly
šťastné a veselé. Až Ježíšek
zacinká, a my se půjdeme
nedočkavě podívat pod
stromeček, jestli tam
každý z nás najde ty své
toužebně
očekávané
papuče
a pitralon.
Protože to
už tu opravdu
budou ty šťastné
a veselé. Veselé Vánoce.
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Polívkou do nebe
Magdaléna Strejčková | je vdaná, má tři děti, je lektorkou prožitkových programů pro děti
v olomouckém Dramacentru
www.magdalenastrejckova.cz
A mám to na talíři. Pravidelně. Až po okraj. O dobrotě přede mnou a dobrotě lidí kolem mě by se dalo
psát. Tak píšu. Začalo to nenápadně. Občas místo
plného sytého oběda v pracovní pauze jen polívku.
Netřeba se každodenně přecpávat. Polívku miluju.
Jídlo bez ní jako by nebylo. Říká se, že polívka je
grunt. Podle mě je to pravda pravdoucí. Polívku
fakt můžu. V každém ročním období, vždy a všude,
jakoukoliv. Zvlášť když ji nemusím vařit já. A tak jsem
si občas v té „naší“ restauraci dala jenom ji – začala
jsem „polívkovat“. A brzy mě veselá, výřečná, rázná,
sympatická paní, co běhá po place v restauraci, kam
pravidelně chodíme na obědy, měla přečtenou. Já
a polívka. A tak mi ji automaticky nosila, zatímco
mnozí jiní už předem hlásili „bez polívky“. A pak mi
jednou začala servírovat se samozřejmostí i dvojité
polívkové porce – prý za mého kolegu nebo kolegyni,
když oni si nedají. To už jsem hlavní jídlo nejedla
vůbec a dávala si ho jen o mimořádných hladech či
po extrémních pracovních výkonech. Až se jednou
stalo, že mi tu polívku přestala účtovat, protože: „No
umíte si představit, kolik se té polívky vyleje každý
den? Tak se aspoň sní! No ne?“ komentovala, když
mi přistály na stole polévkové misky tři. A tak šel čas.
Čekala jsem, že na to „dojede“ a že brzy mi „vylijou“
tu polívku i tu paní. Nestalo se. Zůstalo u dvojitých
či trojitých polívek. Cítila jsem se trapně, vnucovala
jí vždy nějakou bankovku, ale paní jen mávla rukou
a halasně odkráčela pryč. A pak přišel další bonus.
Prý když mi tak chutná… K mé XXL polívce mi
před nos postavila žlutočervený kyblíček. To mám
polívku na večer na doma pro rodinu. Na námitky,
že to ale ráda zaplatím, že nechci, aby měla problémy,
a že se stydím, vždy jen mávla rukou – proč by jako
měla mít problémy – a s úsměvem se vzdálila. A tak
jsem snědla s díkem všechny polívky a vzala kyblík
k tomu. Vždy měla na všechno odpověď, tahle moje
„polívková paní“, jak jsem jí začala říkat. Občas jsem
aspoň chtěla přidat tučnější tringelt k normálnímu
jídlu či pití, abych ospravedlnila své jednání, ale ten
byl velmi radikálně odmítnut. Někdy jsem zašla pro
klid duše do jiné restaurace, kde jsem si poctivě svůj
jeden malý příděl polévky snědla i zaplatila a přemýšlela, jak budu zase já na oplátku sytit hladové.
Zkrátka žiju své zlaté dobré „polívkové časy“ skrze
svaté ruce a zlaté srdce téhle velkorysé osoby, která
s úsměvem ve všech časech obsluhuje a ve mně a mé
polívkové zálibě našla zálibu ona sama. K nikomu
jinému se tak nechová. Nevím, jak dlouho to ještě
bude trvat. Zatím mě však vždy vyhlíží s několika
miskami polívky a otázkou, jestli mám kyblík s sebou.
Mám. I doma si totiž všichni rádi zvykli a mí bezmála
dvoumetroví hladovci se vrhají po večerech s chutí
a očekáváním do oné žlutočervené nádoby, jakou že
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nám to „naše paní“ posílá
polívku dneska. Polívkoví
jsme totiž všichni. A tak
jsme začali vědomě všichni
hrát „kyblíkovou hru“. V kyblíčku té „naší paní“ tu
a tam něco posílám – jablko, čokoládu pro její dcerku,
švestky ze zahrady, dětmi namalovaný obrázek…
Paní vše s veselým komentářem a povděkem přijímá
a vrací kyblík naplněný meníčkovou polévkou. Tahle
„polívková éra“ nás zatím očividně oboustranně baví.
Všichni kolem to vidí a nikdo ještě radikálně nezasáhl
a ani se nepřidal. Dost nad tím přemýšlím. Buď má
ta paní v restauraci výsostné postavení, nebo si váží
stálých hostů, kteří tam za ty roky mají mnoha tringelty předplacenou už aspoň cisternu polívky, nebo to
kuchař skutečně neodhadne a raději ať to někdo sní.
I když, mohli by se nasytit potřebnější – snad raději
děti v Africe nebo bezdomovci na náměstí. Ale zas
tak úplně se nebráním. Člověk si rád zvykne. A asi
vypadám potřebně i já. Tak se učím přijímat. Určitě mi
ji Pán Bůh seslal do cesty, tuhle „polívkovou světici“,
pro zpestření pracovního dne a snad i jako ukázku,
že dobří a velkorysí lidé s nadhledem a humorem
ještě žijí.
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Dočetla jsem se
kdesi: „Svatí mezi
námi nejsou nápadní
extrémním oblečením,
účesem, vyzývavým
chováním, vyhlašováním
zbožných průpovídek a odříkáváním citátů z bible. Tak se
chovají spíš nemocní než svatí lidé.
Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, pak
vlídností k druhým, svědomitostí
v práci. Tím, že je na ně spolehnutí.“
A já dodávám, že svatí dnes můžou
mít na sobě firemní restaurační tričko
a zástěru kolem pasu. „Dnešní svatý je
kliďas, který běžné denní mrzutosti řeší
spíš žertem a s humorem než s rozčilováním.“ To je taky přesně ona, ta moje
„paní polívková“. „Když mluví, tak
mluví o něčem, neplácá o ničem,
jen aby se klábosilo. Ví, že povídavost je známkou slaboduchosti.“
Taky to sedí. Na place nemá totiž
čas se vybavovat.
„Řekne své
mínění a to
stačí. Nikomu
své mínění
nevnucuje.
Působí na
druhé svým
příkladem,
svou osobností.“ Přesně. Narovinu nám řekne, co
se jim z denního menu podařilo a co si opravdu dát
nemáme. „Každý se stává svatým tím, když v lásce
dělá to, co dělat má…“ Nepochybuju, že tahle paní
to dělá právě z lásky. Nikdo jí to nepřikázal. Prostě
sytí vděčné hladové – a že doma toho ti moji sní, to
si umíte představit. Navíc je mi vzorem velkorysosti.
Rozdává, i když ne ze svého. Ale to neva. Mně teda
ne. Nemusela by. Možná riskuje vyhazov, ale na
lidech jí záleží víc než na tomhle džobu. Je mi příkladem. Nevím, jestli je věřící, k tomuhle tématu jsme se
spolu vůbec ještě nedostaly, když pobíhá na place. Ale
možná je víc svatá než kdekdo tradiční. Však já tuhle
dobrotu srdce i na talíři ani jí, ani dalším potřebným
dlužna nezůstanu…
Často mě i kolegové v práci zahanbují svou obětavostí a ochotou pomoci, když je třeba, a někdy i když
si člověk o pomoc nestihne říct. Nedávno mě hned
zrána kolega vyhlížel s informací, že měl boží zážitek.
Našel medailonek Panny Marie. Necítil se hoden nosit
ho a nechat si jej, tak ho položil na kapotu nejbližšího auta. Poslal ten boží zážitek dál a já jsem přesvědčena, že to vše mělo nebo bude mít boží dohru.
Možná tenhle kolega je hoden nosit medailonek víc
než já. Myslím, že jeho obrácení bude jednou veliké.
U toho bych fakt chtěla být! Tihle lidé svým životem
a příkladem otvírají dveře ke svatosti i nám ostatním.
„Svaté je, co je uznaně obecně dobré, pravé, blahodárné, následování hodné…“ Tak například: „Babička

je světice,“ říkají často moje
děti, když vidí obětavost a životní nasazení pro druhé naší
stárnoucí babičky.
Ta bude obětovat své tělo, duši,
ducha, dokud se
bude hýbat, dokud bude
dýchat. Naši nejbližší jsou nám
cestou do nebe. „Za něco si to
nebe zasloužit musíme,“ říkává taky
babička a ať si prý nestěžujeme. Jako
jedna kamarádka – nejdřív problémy s těhotněním, pak rodila jedno dítko za druhým, pak bojovala o život a hrobníkovi utekla z lopaty, pak velké
starosti, závislost v rodině, nyní vážně nemocné
dítě… Nepotkala jsem ji nikdy zamračenou,
nikdy si na nic nestěžovala. Vždy jen říkala,
že udělala s Pánem Bohem smlouvu, že by
po smrti chtěla rovnou do nebe. Zdá se,
že Pán Bůh skutečně modlitby slyší. Sesílá
na ni kříže a těžkosti, zkouší ji jako zlato
v tavicím kelímku… Já často drobnosti
a blbosti nezvládám. Ke svatosti mám
daleko. Je to smutné zjištění, leč: „Svatí
nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli.
Jsou svatí proto, že po
každém pádu vždy
znovu povstali
k novému úsilí.
Z klopýtnutí si
nic nedělají. Vědí,
že svatost spočívá v neustálém začínání.“ Takže hurá.
Díky za vzor „paní polívkové“, za mé kolegy, za
kamarádku, za babičku… Díky i za mého manžela
a děti. Moje rodina je mojí cestou do nebe. Kéž bych si
to dokázala každodenně vždy vybavit. „Svatý denně
setřásá vše staré. Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší
typ člověka, lepší podobu křesťana.“ Ano. Tak to
přece je. Žiju. Ono se s tím životem přece nic jiného
dělat nedá. Když se příliš starám, strachuju a hroutím se, synek s klidem říká: „Maminko, klíííd, jen
důvěřuj!“ Učím se to. A současně vidím tu nesnadnou
cestu do nebe, kterou jsem mým nejbližším já sama…
Žiju se svatými. Jsou kolem mě a je jich plno. Není
to jen Matka Tereza, na kterou manžel koukal z okna
své střední školy, když se kdysi dávno při oficiální
návštěvě naší země procházela na chodníku pod ní.
Není to jen Svatý otec, kterému jsem před lety mávala
z protekčně získané VIP zóny na setkání mládeže zase
já. Není to jen můj prastrýc, který přežil všemožné
koncentráky a totalitní vězení a šířil tam radost, pokoj
a úsměv, které si u něj pamatuju nad hrníčkem mléka
u nás doma. Není to jen má neteřinka, která tu s námi
byla jen pár dnů… „Svatí jsou obyčejní lidé žijící svou
každodennost svatě. Každý jak umí.“ To je ono. Každodenností do nebe! Štědré ruce mojí „paní polívkové“ a všechny ty mé oblíbené vývary a gulášovky
a kyselice a kmínové a boršče a jarní zeleninové či
bramboračky jsou mi k tomu dobrou motivací.
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Čtení na dobrou noc

Příhoda s rozinkami a Štědrý den
Felix Háj
Jednou přišel Kája domů velmi zamyšlen: „Co
říkáte, mami, nadělí Ježíšek, nebo nenadělí? Já bych
rád u jesliček našel foukací harmoniku a tahacího
panáka; jak se potáhne za špagátek, on roztáhne ruce
i nohy.“
„To bys, hochu zlatý, musil moc poslouchat,“
mínila matka.
A Kája poslouchal. Tatínek se šel ptát do školy.
Samou chválu slyšel. O různém nevinném čtveráctví Kájově se pan řídící ani nezmínil. Pan farář řekl
přímo: „Dobře ho vychováváte, k Bohu vedete; nezarmoutí vás.“
Tatínek přišel domů, usmíval se promrzlými vousy
a snášel z půdy jesličky. Ještě pár figurek vyřezal
a přidal, a teď se už Kája večer modlil u jesliček. Když
se domodlil, ještě přidával dva otčenášky. Jeden na
to, aby dostal foukací harmoniku, druhý, aby Ježíšek
přidal tahacího panáka.
Ve škole, v kostele, doma, všude bylo znát, že je
před vánočními svátky. Pan řídící s nimi zpíval koledu:
„Z jedné strany chvojka,
z druhé borověnka,
pásli ovce pastuškové,
jedli kaši z hrnka.“
V kostele stály jesle – učiněný zázrak. Hvězda nad
nimi se třpytila.
„Ta, panečku,“ tvrdil Kája, „je opravdovsky zlatá.
Vždyť se svítí jako zlatá miska, když ji pan farář na
oltáři v rukou překládá. A pastýřů a zvířátek…“
a Kája nestačil doma povídat.
Už i doma bylo cítit, že se blíží velký svátek.
Maminka vydrhla obě světnice, tatínek donesl chvoje,
všelijaké kornoutky teta pekařovic přinesla, jen před
Kájou se nic nedělalo.
Maminka zapomněla na pár rozinek do vánočky.
Pověřila touto důležitou posílkou Káju. Zavázala
mu do cípku kapesníčku korunu a poručila: „Koupíš
u Štulce za korunu rozinky, ale ne abys je ujídal po
cestě! To víš, že bych to poznala!“
Kája šel do školy jako král do boje, který si umínil,
že vyhraje. Ani se na rozinky nepodívá! Ani kornoutku
neotevře! Dá si jej v krámku převázat. Rozinky! Už
se ani dobře nepamatuje, jak chutnají! Bodejť, už ví!
Tenkrát na faře dostal buchtu s rozinkami – maminka
to řekla – ale, panečku, ty sládly! Jako když do medu
kousne. Každá byla jako malinká třešinka. Kája spolkl
sliny. Však se ani nepodívá.
Po vyučování rovnou namířil k Štulcovi, dobrému
známému tatínka: „Tak pochválen buď Pán Ježíš Kristus, pane Štulc, že tatínek s maminkou pozdravujou,
abyste poslal za korunu rozinky.“
Štulc se usmíval. Měl Káju velmi rád: „Ty už sám
nakupuješ? Podívejme se!“ A vážil rozinky.
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Kája se pozorně díval: „Jsou nějak scvrklé, pane
Štulc!“
„Ty nabydou v těstě, Kájo, ale ne abys je po cestě
snědl!“ Dal mu kornoutek a sáhl rukou do zásuvky:
„Tu máš na cestu, rozinek jsem ti přidal,“ v Kájově
čepici zabělelo se burskými oříšky.
„Tak zaplať Pán Bůh a s Pánem Bohem!“ Oříšky dal
do kapsy, kornout držel v ruce. „To je toho málo za
korunu, a to ještě pan Štulc přidal.“ Vstrčil kornoutek
do kapsy a vzal si oříšek.
„Vida, je tu jedna rozinka, tu si sním.“ Překousl
ji ve zdravých zoubkách a nechal ji chvíli ležet na
jazyku.
„Panečku, to je dobrota! Ten pan Štulc má časy!
Může jíst celý den rozinky. I v pátek!“
Byl už u lesa. Jen jestli se v kapse nerozmačkají!
Musím se podívat!“ Kornoutek byl pomačkaný!
Srovnal jej a zvolnil krok. Jednu by si snad mohl vzít
a sníst. Kolikpak asi pan Štulc přidal? Snad pět! To
jistě. Vezme si dvě. Jak to řekl? „Přidal jsem ti.“ Ne
mamince, jemu přidal. To si smí vzít. Rozbalil kornoutek a vzal si dvě rozinky. Inu, bude se učit panem Štulcem a bude jíst celý den rozinky. Je jich do vánoček
škoda. Rozběhnou se tam jako nic. Ještě by si mohl
vzít tři.
A než přešel lesem, scvrkl se kornoutek žalostně
na polovinu. Lekl se. Už je zle! Už to maminka pozná!
Co teď? Rozběhl se zpátky a rovnou k Štulcům, slzy
v očích.
„Pane Štulc…“ ale ten tu nebyl a příručí ho odbyl,
ač se chtěl kajícně vyznat.
Vyběhl z krámu. Kdo by mu dal pár rozinek, aby
byl zas kornoutek plný? Tenkrát měl tu buchtu z fary.
Dlouho se nerozmýšlel. S pláčem vběhl po schodech
k farské kuchyni. Pozdravit zapomněl, zaslzené oči
otočil po matce pana faráře. Zapomněl, jak ji má
pojmenovat, a vzlykavě prosil: „Teta, prosím vás,
dejte mi pár rozinek. Já jich nesl domů za korunu
a trochu jsem jich snědl. Moc bych doma dostal. Já
vám to oplatím, až budu mít.“
Vlídná stařenka se usmívala, pohladila Káju po
kučeravých vlasech a řekla: „Dám ti, hochu, ale nikdy
už nebuď tak mlsný!“
„Ba ne, teta,“ řekl ještě Kája v pláči.
Stará paní vzala heboučký, bílý sáček, naplnila jej
rozinkami, pomačkaný, zpola vyprázdněný kornoutek mu vrátila. „Ty si dojez, a tohle dej mamince a přiznej se!“
„Tak Pán Bůh naděl stokrát víc!“ A jen se mu hlavička mezi dveřmi zatřásla. Běžel k domovu a v rukou
tiskl bílý sáček.
Maminka už čekala a metla ležela vyzývavě na
stole: „Kde máš rozinky?“
„Tady, maminko,“ a položil na stůl sáček.
Matka se spokojeně usmála: „Ten ti dobře navážil.“
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JácHym d., 2. třídA
ZŠ břest

Kája se měl přiznat, ale metla ještě ležela na stole
a maminka měla tolik práce. Nechá to až po svátcích.
Konečně byl Štědrý večer. Oči mu svítily. Ano,
u jesliček ležela foukací harmonika a tahací panák.
Hned klekl a modlil se a potom teprve zkoušel
harmoniku.
„Panečku, ta byla ještě lepší než rozinky!“ A panák,
jak se za motouzek zatáhlo, roztahoval ruce i nohy,
a dokonce i hlavu točil…
Než byl čas jít na půlnoční, nedal obojí z ruky.
Když nenatahoval panáka, zkoušel harmoniku. Ale
když řekl tatínek: „Je čas vyjít,“ vklouzl do kabátku
a srdíčko mu zabuchalo: Co chtěl, oč prosil, dostal.
A přece byl darebný! Rozinky napolo snědl, slíbil
se přiznat, ještě tak neučinil, ale hned po svátcích
všechno mamince poví.
Jak otevřeli dveře, když chtěli jít na půlnoční, celá
závěj sněhu se proti nim zdvihla a až do síňky zalehla.
„Nic platno,“ řekl hajný. „Kája musí na záda,
zapadl by.“
V Kájovi srdíčko poskočilo radostí: „To budu dělat
pána!“
A jak už byl na tatínkových zádech, pomyslil si, že
nikdo na světě nemá tak hodného tatínka jako on. Jiný
by řekl: „Zůstaneš doma!“ Ale jeho tatínek ho nese.
Zatoužil nahlas: „Tatínku, to by bylo hezké, kdybyste mne nosil každý den do školy!“
„Ani bych o to nestál,“ řekl otec. „Už vážíš pěkných pár kilo.“
V kostele bylo tak krásně, že zatahal Kája maminku
za sukni a řekl: „Moc hezky mi bylo, když mne tatínek
nesl, ale tohle je ještě lepší.“
Co tam bylo světel a lidí! A jak na kruchtě zpívali
a hráli! Po kněžských hodinkách tu starodávnou spustili „Co to znamená“, ale jen zpěváci na kruchtě. Kájova
ústka se otvírala zároveň se zpěváky, ale maminka mu
řekla: „Ne abys zpíval! Zpívají jen velcí!“

Kája se vrtěl v lavici a vydržel poslouchat tiše jen
k tomu andělskému sólu: „Sem, sem, sem, pastýři,
sem do Betléma brzy“. Začal zároveň se sólistkami
a jeho jasný, čistý hlásek rozběhl se kostelem jako
sluneční paprsek. Marně ho maminka napomínala,
aby mlčel, marně mu rukou pusu zakrýt chtěla. Ze
zadních lavic nad svíčky a sloupky nahýbají se lidé,
pátrajíce po nepoznaném zpěváku. Usmívali se na něj
kolemsedící a zašeptali: „To ten hajnejch, Kája, krásně
to umí!“
A hajné řekla paní kupcová, co vedle ní seděla: „Jen
ho nechte, ten zpěvu nekazí!“
Tak Kája zpíval až do konce koledy.
Jak by pan řídící nepoznal hlásek svého nejlepšího
zpěváčka! „Ten už nepovolí,“ řekl si v duchu. „Jen
aby při druhém pastýřském sólu nezačal dřív. Jsou
tam dva takty mezihry.“
Ale Kája dával pozor a vpadl dobře. Připadalo mu,
že nikde jinde nemůže být krásněji jako tady. Jezulátko v jesličkách takové růžové se zlatým obroučkem
kolem hlavy jak by se usmívalo.
Kája dobře viděl; vždyť seděl v první lavici. A když
začali zpěváci „Kyrie“, sepjal ručky, hlavičkou kýval
a po Kyrie zatáhl maminku za rukáv: „Maminko,
takhle asi zpívají andělé v nebi.“
Ale maminka řekla přísně: „Mlč a modli se!“
Rád by byl poslechl, ale jak se jen mohl modlit,
když na kruchtě zpívali čím dál tím krásněji!
Rozuměl každému slovu a říkal si v duchu:
„Zpěv je také jako modlení. Ježíšku, odpusť mi to,
ale já mám dnes takovou velikou radost, že bych ani
jeden Otčenášek nevyříkal. Musím poslouchat.“
Nejvíc mu bylo divné, že to sólo po pozdvihování
zpívala slečna řídících. Poznal hned její hlas, a jak
přezpívala, odprosil ji v duchu: „Když nás někdy
učíte, nic vás nemám rád, protože to tak neumíte jako
pan řídící, ale zpívat umíte. Za to vás mám rád a už
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víckrát nebudu zlobit, až zas někdy přijdete zastávat
svého tatínka.“
Slavná půlnoční byla skončena. Maminka mu
pohrozila: „Počkej, tatínek ti dá, že jsi se pletl do toho
zpěvu!“
Ale vtom už se hrnuli zpěváci z kůru a pan řídící
volal: „Kájo, Kájo!“
V Kájovi hrklo. Teď to dostane! Tatínek s maminkou ho postrčili před sebou a už u nich stál pan řídící;
usmíval se, pohladil ho a řekl: „Mám radost, Kájo,
a mrzí mne, že jsem tě nevzal na kruchtu. Dá-li Pán
Bůh, napřesrok už nějaké sólo odzpíváš.“ Potřásl
rukou rodičů, slečna řídících se sklonila ke Kájovi,
pohladila ho něžně po tvářičkách a řekla: „Až půjdeš
zítra z kostela, zastav se ve škole!“
Kája už byl zas na tatíčkových zádech. Svět se mu
zdál rájem. Všichni byli na něj tak hodní!
„Tatínku,“ řekl po chvíli, když už za město zašli,
„slečna voněla, no, jako anděl.“
Zkrátka, Kájovi dnes všecko bylo andělské
a nebeské. A tatínek pověděl:
„Raduješ se, já vím. Radujeme se dnes všichni. Ale
pamatuj si: Kdybys měl dušičku obtíženou nějakou
vinou, nemohla by tvoje radost být tak velká. Jen
lidé čistého srdce mohou se dnes radovat. My se také
radujeme. Víš, že před týdnem byli jsme s maminkou
u správy Boží, a ty nikdy nezapomeň, až budeš větší,
před příchodem Spasitelovým zbavit se hříchů!“
Jedno za druhým pohasínalo světlo v rozjásané
dušičce Kájově. Nerozuměl sice dost dobře tomu, co
tatínek povídal, ale přece si pamatoval: „obtížený
vinou“. Zmlkl. Před očima netyčily se mu vysoké
černé stromy, ale z malých rozinek rostly velké, už
byly jako pecny chleba; už byly jako kola u vozu, sjížděly se k němu ze všech stran.

„Tatínku, co to je – obtížený vinou?“
„No, kdybys lhal, něco zapřel, zlobil, neposlouchal,
to všecko je vina, hřích.“
Rozinky vyrostlé ve vozová kola hrozily dotknout
se už prokřehlých ruček Kájových.
„Tatínku, prosím vás, nezlobte se! Já jsem ty
rozinky napolo vyjedl a teta z fary mi dala jiné, ale
řekla, abych se přiznal, a já jsem to neudělal. Tatínku,
prosím vás, odpusťte mi, já to už víckrát neudělám!“
A hojné slzy Kájovy padaly za tatínkův límec.
„Děkuj Bohu, Kájo, že tě do toho sněhu nemohu
položit. Potrestán být musíš! Mamince to bylo hned
divné, že je těch rozinek moc, a ono tedy takhle? Bít tě
nebudu v takových svatých dnech, ale pro výstrahu
hned teď uklidím harmoniku a panáka a dostaneš to
až za tři dny.“
„A maminko, tatínku, už se nezlobíte?“
Maminka odpověděla: „Už ne, ale víckrát nic nezapři! Když se přiznáš, máš polovinu viny odpuštěno.“
Kája ztichl. Po hodné chvíli úporného přemýšlení
vyhrkl: „Tak harmoniku by mi mohl tatínek nechat
a jen panáka na tři dny zavřít, když jsem se přiznal
a maminka řekla, že je to na polovic.“ Tatínek se
ozval: „To by ses, brachu, musil hned přiznat.“
Kája jen vzdychl. Ale světýlka v duši se mu zase už
rozsvěcovala. Přiznal se, je mu odpuštěno. Radostně
zavýskl. Copak tři dni. To je jako nic! Ale protože
pořád byl na štíru s časovými rozměry, zeptal se pro
jistotu: „Tatínku, tři dni, to je jako nic, viďte?“
„To je třikrát čtyřiadvacet hodin,“ řekl otec krátce.
Z toho si Kája teprve nic nevybral, jen to slovo
„hodina“. Ale každá je jinak dlouhá. To ví ze školy.
Když mají psaní, tak je ta hodina jako den. Když
mají náboženství nebo čtení, to je jako nic. Pokusil se
o dorozumění zřetelnější.

AdriAnA b., 2. třídA, ZŠ břest
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„Tatínku, to je asi jako rok?“
„A jak myslíš, že je dlouhý rok?“
„No, než budou zrát maliny!“
„Rok je tři sta šedesát pět dní,“ zněla odpověď.
Kája už ani nedutl. Jen si myslil: „Ti velcí lidé nic
neumějí říci pořádně. Kdyby řekl tatínek: ,Tři dni, ty
jsou tak dlouhé jak tři dešťovky,‘ už by věděl, že je to
jako nic. Kdyby řekl: ,Jako tři užovky,‘ to už by byly

Láska k rajské omáčce

dlouhé. A kdyby řekl: ,Jako tři stromy,‘ to už by věděl,
že to bude moc dlouho trvat, než harmoniku a panáka
dostane.“
V těchto myšlenkách donesl tatínek Káju domů. Už
se mu oči zavíraly, a sotva ulehl, usnul.
Z knihy Školák Kája Mařík
vybrala Martina Orságová

Babiččina teologie

Jitka Hosanna Štěpánková | je vdaná, vychovala čtyři děti, má šest vnoučat a je dominikánskou terciářkou
„Pojď, Kristýnko, pomůžeš mi v kuchyni,“ vyzvala
jsem vnučku.
„A co budeme vařit?“
„Uděláme si rajskou omáčku. Otevřeme balíček
s mletým masem a ty teď umyješ každou nudličku
masa zvlášť.“
Vyděšený pohled a pusa údivem dokořán.
„Ne, samozřejmě si jenom dělám legraci,“ uklidnila jsem se smíchem Kristýnku. „Raději oloupej
cibuli.“
„Maminka mě nenechá, abych s ní vařila,“ stěžuje
si Kristýnka.
„To se nedivím, maminka má čtyři děti, to se musí
rychle otáčet, aby všechno stihla. Maminky nemají na
takové věci čas, čas mají babičky. Když nebude oběd
za hodinu, tak bude za dvě hodiny. Nic se nestane.“
A hlavně si při práci můžeme spolu povídat.
„Víš, Kristýnko, práce je taky forma lásky.“
„Lásky?“ Kristýnka vykulí oči.
„Jasně, ale děti na to musí nejdřív přijít. Když ti
tatínek nařídí, abys vyluxovala, uděláš to jen proto,
že ti to přikázal. Prostě musíš. A reptáš. Někteří
dospělí se chovají stejně, a dělají jen to, co musí, co
jim někdo přikáže. Ale zralý člověk si řekne: ‚Udělám
to proto, aby tu moji bližní měli čisto. Tedy z lásky.‘“

„

Víš, Kristýnko, práce
je taky forma lásky.

“

„To je teda divná láska,“ ohrnuje nos Kristýnka.
„Víš, láska, to není jenom pusinkování na lavičce
v parku, to je jen jedna z forem lásky. Láska je celoživotní postoj. Znamená to, že nechci od života
jenom brát, ale chci také dávat. Je láska mateřská,
láska k vlasti, láska k Bohu, láska milenecká – to je
to pusinkování, láska bratrská, láska k bližnímu…
To všechno je láska. Maminka necítí zamilovanou
rozechvělost, když vám chystá svačinu do školy, ale
přesto to dělá z lásky. Jinak by si řekla, že to můžete
klidně vydržet do oběda, a nedala by vám nic.“
„To je pravda, pořád nám dělá svačiny.“
„Až dospěješ, budeš se pořád rozhodovat, jestli
chceš aktivně něco dělat, nebo jen pasivně nadávat.

Jestli chceš aktivně milovat, nebo se uklidit někam
do koutku s mobilem a jen pasivně zabíjet čas. Jestli
chceš pracovat proto, že chceš, nebo proto, že musíš.
Jestli budeš trpět z lásky k Bohu, nebo trpět s reptáním. Těžkosti v životě nikoho neminou. Ale svým
rozhodnutím je můžeš proměnit v něco dobrého.
Určitě se lidem bude žít lépe, když budou všichni
chtít druhé milovat a pracovat pro ně, než když se
budou na sebe mračit a nadávat a dělat neochotně jen
to, k čemu je někdo donutí.“
„Hm, na tom něco je,“ připouští Kristýnka. „Ta
omáčka tady už krásně voní. Miluju rajskou!“
„Vidíš,“ směju se. „Ještě jsme zapomněli na lásku
k rajské omáčce!“
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Dětské popletomodlitby

Cherubín

Anna Němcová | šťastně vdaná za skvělého muže, má ráda Pána Boha, své dvě děti
a všechny lidi, především ty malého vzrůstu
Ahojte, moji kamarádi, kamarádky a kamaráďata. Jsem potěšen, že se opět s vámi můžu podělit
o zážitky, které jsem já, anděl Cherubín, co se klaním Pánu Ježíši ukrytému ve svatostánku, během
té doby, co jsme se neviděli, nastřádal. Dnes vám
povím o tom, co jsem se dozvěděl od mé známé –
anděly Jantary.
Má dlouholetá kamarádka anděla strážná Jantara mne pozvala k sobě na zmrzlinový pohár. Její
pozemská svěřenkyně, paní Růženka Biblická, totiž
předevčírem zemřela a dostala se – hurá – do nebe!!!
A to je velká radost! Pro každého anděla je to velké
vyznamenání. Jantara se z té velké radosti chtěla se
mnou posdílet a oslavit novou svatou Růženu. „Cherubíne,“ řekla, „Růženka byla skvělá. Zažily jsme
spolu spoustu nezapomenutelných zážitků. V dospělosti pracovala jako katechetka dětí na základní škole.
Záleželo jí na tom, aby děti poznaly Pána Ježíše nejen
z obrázku či sochy, ale živého, který chce, abychom
byli šťastní a šířili kolem sebe dobro. Své žáky učila
také různé modlitby i to, jak odpovídat při mši svaté.
A to bylo veselo, když děti něco z modlitby popletly
a vymýšlely si nová slova.“
A to mne, kamarádi, moc zaujalo. „Cože? Děti
pletly slova modlitby? To bych chtěl vědět, kdo
a jaké,“ zeptal jsem se. A od té chvíle Jantara začala
vzpomínat na jednotlivé přeřeky dětí
z náboženství a já se nestačil smíchy za
břicho popadat.
Například Laďa. Ten se zásadně
žehnal slovy: „Ve jménu Otce i Syna
i Ducha Zlatého. Kamen.“ A při
zpěvu Sláva zpíval: „Neboť ty
jediný jsi Pán,
ty jediný jsi
Sprchovaný,“
a při Svatý,
svatý: „Nebe
i země jsou
plny tvé slámy.
Vosa na výsostech.“
Jindra se zase
pořádně nenaučil modlitbu Věřím
v Boha a pletl: „Věřím
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v Boha, Otce všemohoucího, spořitele nebe i země…
Trpěl pod koňským
pirátem… Sedí pod
lavicí Otce…“
Kačka byla expertka na tajemství růžence. Vymyslela si například tato tajemství: „Ježíše, kterého jsi
v krámě zapomněla… Ježíš, který se z nás radoval… Kterého jsi, Maria, pronásledovala na křížové
cestě…“

Trpěl pod koňským pirátem.
Při modlitbě k andělu strážnému zase Franta mátl
část „Tělocvik ďábla přemáhá… A v tom svatém
hopsování, ať vytrvám do skonání.“
Ha ha ha, hi hi hi… smál jsem se od ucha k uchu.
No toto, to je teda velká legrace. Ještěže ty děti měly
paní katechetku Růženku, která je opravila a vysvětlila jim, jak to má být v modlitbě správně a proč. Po
pravdě, některá slova jsou moc těžká i pro dospělého. Kamarádi, kamarádky a kamaráďata, pak ještě
začala Jantara vzpomínat na to, jak děti úplně pletly
Desatero, ale o tom vám třeba budu povídat jindy.
To bychom tu byli až do rána. Můžete
mně ale napsat, jestli jste už také
někdy nějakou modlitbu
popletli. Zatím se
mějte a smějte!
Pán Bůh má totiž
rád radostné lidi.
Ahoooj, placáka posílá Cherubín, kterému
malá Julča
pořád říká
Serafín.
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Manželství _ cesta ke svatosti

Pohádka o ošklivé princezně Vykupitelce
a o české stopě
MUDr. Jitka Krausová | zasvěcená panna, bývalá psychiatrička, nyní pastorální terapeutka na Centru pro rodinný život
olomouckého arcibiskupství

SB Isabel de Braganza Bourbon a Orleans
Pohádka? K tématu svatí mezi námi? Ne že by
takových svatých bylo málo, ale tohle číslo je poslední
před Vánoci, a tak se už hodí i nějaká pohádka, a když
pohádka, tak samozřejmě o princeznách. Princezna
Isabel (s předlouhým řetězcem křestních jmen) se
narodila 29. 7. 1846 v Brazílii jako dcera císaře
Pedra II. Maminka pocházela z panovnického rodu z Itálie. Brazílie,
původně portugalská kolonie,
byla nezávislá a od r. 1822
císařstvím s dynastií odvozenou od portugalské dynastie.
Její otec vládl jako císař skoro
50 let. Snažil se o ekonomický
a kulturní rozvoj země,
zejména školství. Nebyl velkým přítelem otrokářství, ale
na práci otroků stály plantáže
a bohatství plantážníků. Isabel byla 2× dědičkou trůnu,
tzv. císařskou princeznou.
Měla totiž dva bratry, kteří
v dětství postupně zemřeli.
Zůstala ona a mladší sestra
Leopoldina. Princezny dostaly
dobrou výchovu a velmi široké
vzdělání, samozřejmě domácí;
nechodily jako moderní britské princezny d o s o u kromé školy s jinými. Ale být princezničkou ani tehdy
nebylo jako ve filmech – vyučování probíhalo šest dní
v týdnu i deset hodin denně. Uměla řadu jazyků, ale
nebyla připravována cíleně pro vládnutí. Předpokládalo se, že jednou bude vládnout její syn.
Čekal ji samozřejmě dohodnutý sňatek. Nebylo
to ale jednoduché. V Brazílii nebyl pro Izabel nikdo
dostatečně urozený a zároveň sebevědomá brazilská
šlechta nesnadno přijímala panovníka zvenku. Navíc
princezna nebyla, mezi námi, ehmm, žádná pohádková krasavice. Byla sice blondýnka s modrým očima,
ale malé postavy, obtloustlá a neměla obočí. Nakonec
přijeli dva vhodní nápadníci z Evropy. Gaston byl
z rodu Orleans, pravnuk francouzského krále Ludvíka
Filipa, a druhý byl princ z Německa ze saské dynastie. Gaston zhodnotil obě princezny soukromě sice
jako ošklivé, ale Isabel přece jen trochu méně. Isabel
se do něho ihned zamilovala a milovala ho oddaně
celý život. A tak byla velkolepá spojená svatba obou
princezen a pak svatební cesty po Evropě. Leopoldina
pak už zůstala v Sasku s manželem. A před Isabel

stál úkol porodit následníka trůnu a podle ústavy
to muselo být na brazilské půdě. Jenže dítě není na
přání, a to ani na přání císaře. Isabel nejprve potratila.
Pak měla péči nejlepších evropských lékařů a manželé
také putovali do Lurd vyprosit si dítě a Brazílie se
modlila. Povedlo se, Izabel otěhotněla a porodila –
ovšem po dlouhém vyčerpávajícím porodu mrtvou
holčičku, kterou sotva stihli pokřtít. Teprve
třetí těhotenství bylo úspěšné. Narodil se
syn Pedro, ale po klešťovém porodu měl
postiženou levou ruku. I další porody
byly těžké. Narodili se ještě dva
synové Luis a Antonio.
Isabel vládla celkem 3×
z různých důvodů jako
regentka místo otce. Musela
vládnout ona, ne manžel
cizinec. V Brazílii bylo ještě
otrokářství, i když r. 1871
dostaly svobodu všechny
děti otroků narozené po
tomto datu, s realizací to ale
nebylo až tak horké. V r. 1888
Isabel jako regentka prosadila tzv. Zlatý zákon, který
dal ihned svobodu všem otrokům v Brazílii. Podřezávala si tím
pod sebou trůn. Nebyla hloupá, aby
neznala riziko. Odpor plantážníků
vyústil v r. 1889 do vojenského
převratu. Během dvou dní musela
císařská rodina odjet do exilu se
zákazem vrátit se. Isabel prohlásila: „Jestli příčinou
bylo zrušení otroctví, nelituji toho. Jsem přesvědčena,
že to stojí za ztrátu trůnu.“ Rodina pak žila ve Francii.
Isabel se věnovala pomalu hluchnoucímu manželovi,
rodině a charitě. Za své zásluhy, zejména za odvážné
zrušení otroctví, dostala vyznamenání zlatou růži od
papeže Lva XIII. Ačkoliv manžel jako princ z rodu
Orleans byl pretendent na francouzský trůn, nikdy
nepodporovala monarchistické sny o návratu jejich
rodu na jakýkoli trůn (francouzský, brazilský). Ne že
by nebyla přesvědčena o právu panovníků, tak byla
vychována, ale nechtěla žádnou vojenskou akci, která
by byla nutně spojena s pokusem o návrat.
A kde je ta česká stopa? Nejstarší syn Pedro, následník trůnu v exilu, přes určitý tělesný handicap sloužil v rakouské armádě u hulánů, a tak se v Chotěboři
seznámil i s krásnou mladou tmavovláskou z Čech,
šlechtičnou Alžbětou (Eliškou) Dobrzenskou z Dobrzenic. A byla to láska – jako z pohádky. Jenže Eliška
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pracovala během 2. světové války v brazilském Červeném kříži v Londýně, kde
založila i Československý pomocný výbor,
a s manželem vymohli na brazilské vládě,
že československé vyslanectví v Brazílii
nebylo předáno Němcům. Pedro zemřel
v r. 1940, ona v r. 1951. Tolik česká stopa.
Dva mladší synové Izabel bojovali během 1. světové války v britské
armádě, protože ve Francii jako členové
bývalého královského rodu nesměli být
členy armády. Nejmladší padl r. 1918
a Luis zemřel na následky r. 1920. Izabel sama zemřela ve Francii 14. 11. 1921
v 75 letech a její manžel ji následoval po
roce. V r. 1971 byly její ostatky pohřbeny
v katedrále v císařském letním sídle Petropolis u Rio de Janeira, kde nyní odpočívají
nejen její rodiče, ale i manžel a syn Pedro
s českou manželkou.
Kanonizační proces Izabel začal ve
Francii a byl pak přesunut do Brazílie, kde
je zatím v klidu. Ale lid měl jasno, nazývají ji la Redentore, tj. Vykupitelka. Tedy
služebnice Boží – vykupitelka. No řekněte,
jaký větší titul je třeba?
byla sice z velmi starého šlechtického rodu, doloženého
od 14. století, ale byla to mesaliance, nerovnorodé spojení, a povýšení jejího otce r. 1906 do hraběcího stavu
nestačilo. Vzpomeňme na habsburského následníka
trůnu a trampoty s jeho láskou hraběnkou Chotkovou.
Ach ta česká děvčata ! Rodiče tedy nesouhlasili, ale
nakonec povolili. Pedro se vzdal práv následníka (fiktivního) trůnu ve prospěch mladšího bratra a v r. 1908
se ve Versailles vzali. Měli pět dětí. Česká Alžběta šla
ve stopách své maminky Alžběty rozené Kotulinské,
zajímavé dámy, která fandila Semmelweisovi, propagovala hygienu a prodala svoje šperky, aby zaplatila vznik poraden pro nastávající matky. Její dcera

Otázky k zamyšlení:
Všichni křesťané mají být spolu-vykupitelé s Kristem
Vykupitelem. Jak jsme letos pomohli k osvobození (od pronásledování, bídy, otroctví drog atd.) činností, darem, modlitbou? Jsem třeba „miniredentore“?
Od čeho potřebuji já sám osvobodit? A od čeho potřebujeme osvobodit jako manželé, jako rodina?
pro děti: Převyprávějte jim jako pohádku a ptejte se, zda
byla princezna skutečně ošklivá nebo krásná. Pomozte jim.
Můžete nakreslit princeznu tlustou – blondýnku s modrýma
očima bez obočí a vedle nebo v jejím srdci tak krásnou, jak
byla v očích Božích i lidu.

Kázání na všední den

… o exhortaci Amoris laetitia
P. Martin Sklenář | * 1983 v Praze jako sedmé dítě, teologii studoval na KTF UK
a na Lateránské univerzitě v Římě; na kněze vysvěcen r. 2011,
působí jako farář ve farnosti Český Brod
Drazí čtenáři časopisu Rodinný život,
dva roky jsme se na tomto místě věnovali posynodální papežské exhortaci
Amoris laetitia. Nyní dospíváme k samotnému závěru dokumentu, k poslední, deváté kapitole, která se věnuje manželské a rodinné spiritualitě.
Konkrétně se jedná o články 313–325.
Jako dědici katolické tradice máme občas tendenci
podléhat dojmu, že spiritualita je něco, co se týká
celibátního života, nebo ještě úžeji vymezeno, života
mnišského. I když se o tom v posledních desetiletích
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více hovoří, stále inklinujeme k názoru, že povinnosti
našeho života, nároky spojené se starostí o rodinu,
jsou něčím, co duchovnímu životu příliš neprospívá.
Máme v sobě příliš hluboce zažitou ideu, že světské

duchovní život

povinnosti a duchovní život jsou dvě oblasti, které
jsou neslučitelné a které dokonce stojí proti sobě.
Je to jeden ze způsobů, jak ďábel vede svůj boj –
stavět proti sobě. Můžeme vidět, že s touto taktikou
boje se pokušitel obrátil i na Ježíše. Když byl Ježíš
vyveden Duchem na poušť, kde se čtyřicet dní postil,
tak k němu přistoupil a opakovaně, velmi skrytě se
jej svými výzvami snažil přivést k tomu, aby postavil
Boží a lidské, duchovní a tělesné proti sobě. Ježíš ale
prohlédl tuto léčku a opakovaně odpovídá, že jeho
život není postaven na principu buď – anebo, ale na
principu i – i.

Papež František specifikum manželské spirituality představuje v článku 313. Zde mluví o spiritualitě, „která se rozvíjí v dynamismu vztahů rodinného
života“. Ano, je to především rodina, která utváří
spiritualitu manželů. „Proto ti, kdo mají hluboké
duchovní touhy, nemají rodinu vnímat jako překážku
k růstu v životě Ducha, nýbrž jako cestu, kterou užívá
Pán, aby je přivedl k vrcholům mystického sjednocení.“ (čl. 316)
V exhortaci Amoris laetitia papež představuje čtyři
základní charakteristiky této spirituality. Podívejme
se tedy na ně.

Ostatně, toto je jedno z hlavních poselství křesťanství. Zatímco různé východní směry představují
ideu oproštění se od světa, křesťanství představuje
opačné směřování. Bůh se stává člověkem, plán spásy
naplňoval v lidském těle, v tomto světě… A tak platí,
že spásy člověk nedosahuje oproštěním se od tohoto
světa, ale naopak, v tomto světě, v tom, co jej obklopuje, ve svých povinnostech.
Jedná se o velmi důležitou věc. Musíme pochopit,
že svět kolem nás, se všemi povinnostmi, starostmi,
těžkostmi, radostmi, se vším tím, co je tělesné, není
něčím, co jde proti duchovnímu životu, ale naopak ke
spiritualitě to patří.* A tak i člověk žijící ve světském
prostředí prožívá svůj život ve své specifické spiritualitě. Práce, rodina, povinnosti, to vše nejsou aspekty,
které stojí proti Bohu, ale v nich mám prožívat svou
spiritualitu.

Spiritualita nadpřirozeného společenství
Osobně mám velmi rád úryvek
z Pavlova listu Efesanům, 5. kapitoly,
verše 21 a následující. Tam Pavel
představuje vztah mezi mužem
a ženou a přirovnává ho lásce
Krista k církvi. Pavel např. končí
toto zamyšlení slovy: „Proto
opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou
se stane jen jeden člověk. Toto
tajemství je veliké; mám na mysli
vztah Krista a církve (Ef 5,31n –
katolický překlad). Když čtenář
čte tato slova, tak se tak trochu
ztrácí v tom, o čem Pavel mluví.
Přesně neví, zda Pavel zrovna
hovoří o vztahu muže a ženy,
nebo Krista a církve. A to krásným způsobem vystihuje fakt,
že mluvíme jakoby o totožném
vztahu.
Dovolím si říci, že je to něco fascinujícího a že je to velké povolání, ke kterému
jsou manželé povoláni. Jejich vzájemný vztah
je účastí na Kristově lásce k církvi, jejím zpřítomňováním a vydáváním svědectví o ní. To je hluboká
manželská spiritualita. Manželé jsou pozváni k tomu,
aby si uvědomovali, že i skrze svátostnost není jejich
vztah jen něčím společensky upraveným, ale je
v pravdě nadpřirozeným. „Manželská spiritualita je
tedy spiritualitou svazku, ve kterém přebývá božská
láska.“ (čl. 315)
Tak se každodenní situace manželského a rodinného života stávají příležitostí ke skutečnému duchovnímu životu – ke spojování se s Kristem. Skutečná
rodinná spiritualita se prožívá a je utvářena „tisícerými reálnými a konkrétními gesty lásky“ (čl. 315).
Manželé jsou pozváni k tomu, aby svůj duchovní
život prožívali v naplňování svého manželského
slibu, totiž v životě v lásce ke svému partnerovi,
respektive následně také ke svým dětem.

*

Každému bych doporučil přečíst si úryvek, který je vybrán jako
druhé čtení v denní modlitbě církve, v modlitbě se čtením, ze
svátku sv. Františka Saleského – 24. ledna.

Sjednoceni modlitbou ve světle Paschy
Další charakteristikou manželské spirituality je
společná modlitba. Rád v danou chvíli odkazuji na
18. kapitolu Matoušova evangelia, která obsahuje
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takzvanou ekklesiologickou řeč, tedy Ježíšovy
praktické pokyny pro život v komunitě církve.
Je-li rodina domácí církví, pak tato řeč krásným
způsobem vystihuje vztahy mezi jednotlivými
členy rodiny.
Jedním z ústředních témat této řeči je téma
odpuštění, které je předpokladem pro následnou modlitbu. Potřeba získat svého bratra, abychom se pak mohli společně sejít, neboť kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu Krista, tam
je on uprostřed nich (srov. Mt 18,20 a předchozí
verše). Můžeme společnou rodinnou modlitbu
přirovnat k eucharistii a v důsledku toho říci, že
tak jako se Kristus stává ve společenství věřících
přítomným zvláštním způsobem skrze proměňovací slova, tak v manželství se stává přítomným skrze společnou modlitbu. Jak ohromný
význam má modlitba pro manželský a rodinný
život, jaký poklad to je manželům svěřen!
Papež František v exhortaci navíc rozvíjí
modlitbu ve světle Paschy, tedy ve světle Kristova kříže a jeho slavného vzkříšení. Modlitba
se pro manžele může stávat tím, v čem dokážou své těžkosti spojovat s Kristovým křížem.
Vynést jednotlivé těžkosti, utrpení, bolesti
a selhání na kříž pak znamená směřovat s nimi
také ke vzkříšení. A tak skrze modlitbu mohou
veškeré těžkosti ústit do slavností, radostí a vést
ke skutečné plodnosti. Je třeba, aby manželé
a rodiny znovu objevili sílu modlitby. Té modlitby, která může proměňovat manželské a rodinné
soužití v trvale prožívanou Kristovu Paschu. Nejen
jako nějakou vnější událost, ale jako něco, co se zásadním způsobem dotýká našich životů. Paschu, která
není jen tajemstvím Ježíšova života, ale je také realitou
života každého z nás.
Spiritualita výlučné a svobodné lásky
Další, v pořadí již třetí charakteristikou manželské
spirituality, je spiritualita výlučné a svobodné lásky.
Jestliže jsme již zmiňovali, že manželská láska je účastí
na Kristově lásce k církvi, pak v tuto chvíli vyzdvihujeme vlastnosti takové lásky.
Výlučnost (věrnost) a svobodné rozhodnutí, to jsou
podstatné prvky manželského souhlasu. „... ten, kdo
se nerozhodne milovat napořád, stěží může upřímně
milovat pouhý den“ (čl. 319). Chceme-li mluvit o spiritualitě, pak tato spiritualita v povolání vyžaduje
trvalý charakter. Proto také mluvíme o manželství
jako o životním stavu, životním povolání. Povolání
není zaměstnání, není to práce, kterou člověk koná
a přestává konat. Povolání je stav, ve kterém člověk
uskutečňuje a naplňuje svůj život, je to stav, ve kterém rozvíjí dějiny spásy ve svém životě a ve kterém
dosahuje svatosti. V manželském povolání se život
uskutečňuje a naplňuje právě prostřednictvím ochoty
a schopnosti výlučně a svobodně milovat.
I proto církev odmítá rozvody. Nejen proto, že rozvod pokřivuje svědectví o Kristově lásce k církvi, ale
také proto, že rozvod jde proti štěstí člověka, proti
jeho svatosti.
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Spiritualita péče, útěchy a podnětu
Poslední charakteristiku, kterou papež v exhortaci
představuje, je spiritualita péče, útěchy a podnětu.
Papež rád užívá různá zjednodušující hesla. A jedno
zde předkládá: „Rodina je tou nejbližší nemocnicí“
(čl. 321). Cílem nemocnice není jen člověka zachránit
(např. zabránit jeho smrti), ale především jej v rámci
možností uzdravit, vrátit zpět do života. Tak i cílem
manželského a rodinného života není jen uchránit
druhého, ale pomoci mu rozvíjet se.
Jsou dva cíle manželství – vzájemný prospěch manželů a plození a výchova dětí. Oba dva cíle mají to
společné, že vnímají druhého jako toho, který je svěřen mé péči, jako toho, kterého provázím na jeho cestě
spásy. Společné směřování manželů a starost o děti, to
je vlastní spiritualita manželů. V ní je člověk pozván
k tomu, aby si osvojil Boží pohled na druhého. Bůh
v člověku nevidí primárně jeho selhání, ale vidí to,
co může vykonat. Správný manžel a správný rodič
nevidí v dítěti či ve svém partnerovi primárně to, co
neumí. Ale především se snaží vidět to, k čemu je
povolán, a pomáhá mu, aby se tohoto poslání dokázal
ujmout: „Milovat člověka znamená očekávat od něho
něco nedefinovatelného, neočekávaného; a současně
mu poskytnout prostředek k tomu, aby na toto očekávání nějak odpověděl“ (čl. 322).
Drazí čtenáři, mohli jsme si společně projít tento
pozoruhodný dokument. Kéž i skrze něj dokážeme
objevovat skutečnou Radost lásky (Amoris laetitia).

recepty vážně nevážně

Kuřecí pstruh načerno
Luboš Nágl | pracovník Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého; je ženatý, má 1 manželku, 11 dětí a 13 vnoučat
Už ani ta svíčková není, co bývala. Dal jsem si ji
v restauraci poblíž kanceláře, kde šikovná kolegyně
vyjednala cenu 50 Kč na jakékoliv jídlo z denního
menu. Ať je to králík, smažený sýr, chobotnička či
pizza s ančovičkou. A k tomu i ledový čaj, káva
a moučník. Cena tedy, řeklo by se, s lidskou tváří.
Je ale pravda, že tahle gurmánská vzpomínka je už
lehce zaprášená mnoha loňskými sněhy posledního
desetiletí. Ze šesti jídel se dalo skoro vždy vybrat
něco, co polaská nedočkavé papily. A dnes tedy
svíčková. Jak já se těšil. Skoro jsem rána nedospal.
Svačinka byla jen na poškádlení slinivky, aby bylo
místečko na svíčkovou. Mohlo mě ale napadnout po
trpké zkušenosti z minulého týdne, že anglický rostbíf ani všední realita tu nebude vždycky nejrůžovější.
To meníčko s příchutí blínu se tenkrát jmenovalo
španělský ptáček. Moje milovaná bylina a krevní
skupina. Radostně jsem si u číšníka objednal svůj
oblíbený ptačí zob a těšil se na pokrm zvíci vypaseného kubánského doutníku s náplní, co blaží na
patře i pod ním. Už ale první pohled na přinesenou lahůdku na talíři mě silně znervózněl. Ptáček
nebyl vrabčích nahnědlých barev. Leč jakýsi naducaný albín se tu válel v zátoce šťávy vedle Řípu rýže.
Rozkrojil jsem to, co si říkalo španělský ptáček, a měl
chuť se k číšnici zachovat jak Othello k Desdemoně.
Nic jiného si ten hrozný podvod nezaslouží. Co
znělo tak hispánsky vznešeně – španělský ptáček,
byl jen mrzký kuřecí plátek, srolovaný do trubičky.
Nevím, jestli je kuchař takový nešikovný samouk.
Nebo jestli vedoucí naopak proto, aby
nebylo denně odshora až dolů
pořád cosi kuřecího,
neb hovězí
je třikrát
dražší,

napíše na jídelní lístek obsah kuchařky z minulého
století. Ovšem kuchaři povolí vařit jen z pípajícího
materiálu. Dnešní svíčková na tom nebyla o mnoho
líp. Zřejmě by se už ale styděli, označit za svíčkovou dušené kuřecí volátko. Vydávat za ni ale vařené
přední hovězí šesté jakosti je vpravdě jánošíkovská
odvaha. Půjde-li to tak dál, najdu nejspíš koncem
prosince na jídelním lístku šlágr letošního vánočního
menu – kuřecí pstruh načerno. Zde možný recepis.
Ingredience:
2 lžíce másla, nastrouhaná kořenová zelenina
(mrkev, menší celer, petržel), cibule nadrobno,
2 lžíce krupicového cukru, směs koření (hřebíček,
tymián, celý pepř, nové koření, bobkový list),
4 kolečka citronu s kůrou, 6 prsních kuřecích
řízků, 4 lžíce povidel, 100 g sušených
švestek, 50 g loupaných mandlí, 20 g rozinek,
50 g vlašských ořechů, strouhaný perník, vývar
Postup:
V hrnci rozehřejte máslo a osmahněte na něm
kořenovou zeleninu a cibuli. Přisypte cukr a za
stálého míchání ho nechte zkaramelizovat. Přidejte
koření, citron a chvilku opékejte. Připravený základ
omáčky zalijte vývarem a zvolna povařte. Mezitím
si prsní řízky seřízněte do tvaru statného pstruha,
koneček rozklepejte a upravte do podoby ploutvičky.
Nezapomeňte ani na typickou pstruží hubičku. Očka
můžete udělat třeba z jalovce, ať je to stylové. Vložte
na pánev s vroucím máslem, osmahněte si kuřecího
pstruha z obou stran,
následně dejte do
vroucí omáčky
a za občasného
otáčení poduste.
Poté pstruha
vyjměte a do omáčky
přimíchejte povidla.
Sušené ovoce, rozinky,
posekané mandle a ořechy
povařte ve vodě. Omáčku
propasírujte, dejte do ní povařené sušené ovoce i s tekutinou
a zahustěte perníkem. Před
podáváním kuřecího pstruha
ohřejte v páře a přelijte
teplou omáčkou. Jako
příloha je vhodný
karlovarský nebo
domácí bramborový
knedlík.

Dobrou chuť
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informace

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT Olomouc
Bližší informace na adrese: Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250–3; www.rodinnyzivot.cz

ZAPALME SVÍČKU

Pouť za děti, které odešly příliš brzy. Zveme k modlitbě růžence za tyto děti a na mši svatou, kterou
bude sloužit Mons. Josef Nuzík.
8. 12. od 14:30, Svatý Kopeček u Olomouce
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová,
720 110 750, 587 405 251, matlochova.marketa@ado.cz

Centrum pro rodinu
a sociální péči Ostrava

CESTA EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

CEK je cyklus čtyř večerů, určený zájemcům z řad
široké veřejnosti, svobodným i manželským párům. Je
nabídkou k získání nebo posílení komunikačních kompetencí, příjemnou formou upevňuje dovednosti pro
mezilidské vztahy. Vychází z přesvědčení, že komunikace je základem pro fungování vztahů, a proto ji každý
jedinec potřebuje.
19. 11., 26. 11., 3. 12. , 10. 12., 17:00–20:00,
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., středisko
RODINA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, velká
klubovna
kontaktní osoba: Marie Varechová,
mvarechova@prorodiny.cz

SEMINÁŘ O PLÁNOVÁNÍ (NE)OTĚHOTNĚNÍ

Seminář o speciální technice rozpoznávání plodnosti, vypracované lékaři na základě odborných
výzkumů. Pomocí rozlišení plodných a neplodných
dnů lze odpovědně plánovat rodičovství bez použití
antikoncepce, nebo naopak snáze dojít k plánovanému početí dítěte.
23. 11., 9:00–17:00, Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s., středisko RODINA, Syllabova 19,
Ostrava-Vítkovice, velká klubovna
kontaktní osoba: Maria Fridrichová, 731 625 618,
mfridrichova@prorodiny.cz

Centrum pro rodinu Vsetín, z.s.
VÍKEND PRO MATKU A DCERU

Chcete spolu strávit víkend, kde bude prostor pro
povídání, tvoření, biblické tance a mnoho dalšího?
Zkuste jet s námi na víkend, kde budete ve společenství dalších maminek a dcer. Ale především jedna pro
druhou.
6.–8. 12., fara Zděchov
kontaktní osoba: Jana Kunderová, 731 402 033,
cprvsetin@ado.cz

Centrum pro rodinu sv. Zdislavy
VÍKENDOVÁ REKOLEKCE PRO RODINY

Srdečně zveme rodiny s dětmi na adventní duchovní
obnovu. Téma: Svatá rodina.
29. 11.–1. 12., klášter bratří dominikánů
v Jablonném v Podještědí
kontaktní osoba: o. Pavel Mayer OP, 602 858 800,
pavel@op.cz
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Národní centrum pro rodinu
MANŽELŮM NABLÍZKU II.

Iniciativa Manželům nablízku, která je určena do
společenství a farností, nabízí myšlenku vzájemného
sdílení a naslouchání jako prevence možných krizí.
Zve manželské páry, kněze i jednotlivce na mezinárodní seminář (tlumočení zajištěno), ve kterém budou o svých zkušenostech z manželství v těžkostech
a o lidské blízkosti jako daru hovořit čeští, italští
a slovenští hosté.
30. 11., hotel Continental (Brno)
přihlášky: https://1url.cz/tMYn7,
další info: www.manzelumnablizku.cz
kontaktní osoba: Mgr. Ivana Horáková, 733 598 575,
542 214 865, horakova@rodiny.cz

Centrum pro rodinu
a sociální péči Brno
DUCHOVNÍ VEČERY PRO MANŽELE

Pravidelná setkávání manželů, která provází trvalý
jáhen a známý brněnský kadeřník Mgr. Jan Špilar.
Jejich cílem je podpořit manžele v umění zastavit se
a prožít čas jenom ve dvojici. Program začíná mší
svatou, následuje přednáška a moderovaná adorace.
6. 12. 2019, 3. 1., 7. 2. 2020, vždy 18:30–20:30 hod.,
kostel sv. Michala, Dominikánské náměstí, Brno
kontaktní osoba: Mgr. Jana Jakešová, 518 328 816,
731 604 064, jana.jakesova@crsp.cz

KURZ PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE

Konec těhotenství; Porod; Bonding; Šestinedělí
a péče o novorozence; Kojení. Všemi tématy provádí
zkušené porodní asistentky a laktační poradkyně
s dlouholetou praxí.
12. 11.–10. 12.; úterý 17:30–19:30 (5 setkání –
možno absolvovat i jednotlivě), Biskupská 7, Brno
kontaktní osoba: Mgr. Hana Martiníková, 731 604 064,
hana.martinikova@crsp.cz

ZACHÁZENÍ S NOVOROZENCEM

Zásady bezpečné manipulace s novorozencem, která
je vhodnou prevencí vadného držení těla v dětském
věku. Na modelu si nastávající rodiče v praxi
vyzkoušejí doporučené postupy a nacvičí praktické
dovednosti v péči o dítě pod vedením zkušené
fyzioterapeutky.
17. 12., 17:30–19:30, Biskupská 7, Brno
kontaktní osoba: Mgr. Hana Martiníková, 731 604 064,
hana.martinikova@crsp.cz

ZDRAVÍ, VÝVOJ A VÝŽIVA KOJENCE

Cyklus tří přednášek pro rodiče s malými dětmi
(možné mít s sebou) i rodiče nastávající. Možno
absolvovat všechny jako cyklus nebo jednotlivě.
Psychomotorický vývoj dítěte do 1 roku a jak ho
podpořit; První lžička – příkrmy; Nemoci dětí +
resuscitace.
3., 10. a 17. 12., 9:30–11:30, Biskupská 7, Brno
kontaktní osoba: Mgr. Hana Martiníková, 731 604 064,
hana.martinikova@crsp.cz

rodinná centra mají slovo

Centrum pro rodinu, z.s. Krupka
při Biskupství litoměřickém
Centrum pro rodinu je zapsaným spolkem, který
vznikl jako občanské sdružení v roce 1993.
Pro koho a proč jsme tu?
Jsme zde pro každého, komu záleží na kvalitním
prožívání rodinných vztahů. Spolu s mnoha dobrovolnými spolupracovníky k tomu nabízíme klidné
a přívětivé prostředí, kde má člověk čas a prostor se
zamyslet a získat motivaci a chuť ke změně.
Manželská setkání v Litomyšli
Naším největším projektem je kurz Manželských
setkání. Kurzu se účastní každým rokem kolem padesáti rodin. Máme pronajatý nádherný areál domova
mládeže, který nabízí skvělé zázemí, v blízkosti les,
koupaliště a romantická Litomyšl je jako stvořená pro
večerní procházky. Aby kurz měl kontinuitu, patří
k němu ještě obnovy MS – jedna na podzim a druhá
na jaře. Máme velkou radost, že se hlásí čím dál více
mladých párů, které cítí, že o svůj vztah je nutné pečovat i ve fázi zamilovanosti.
Cyklus pěti víkendů pro otce s dospívajícím synem
Synům se poodkryje svět dospělých mužů. Poznají,
jak nelehká je cesta k plnosti mužství a že ani žádný
otec to na této cestě nemá lehké. Pochopí, že tuto
cestu sami brzo také nastoupí a stanou se tak stejnými
poutníky jako jejich otcové. Dostane se jim pozornosti, důvěry i uznání rodícího se mužství. Otcové
si naopak připomenou, jak důležité je být dobrým
otcem ve správný čas. Jak snadno se v tomto období
stane chyba, která se špatně napravuje, a jak může
působit problémy až do dalších generací. Víkend by
měl tedy nejen posílit vztah otce a syna, ale měl by
pomoci v navázání nového
vztahu, který se nazývá chlapské přátelství.
Cyklus těchto pěti víkendů
je zakončen pětidenní „Branou dospělosti“.

Víkendy pro ženy pořádané na jaře a na podzim jsou příležitostí se na chvíli se zastavit, ztišit,
odpočinout si, povzbudit se i lépe porozumět sobě
samé a svému ženství. Zveme mezi sebe odborníky
na témata, která ženy zajímají, všechny pak máme
rády diskusi ve skupinkách. Příležitost je také k procházkám do krásné přírody, výuce židovských tanců
a rukodělným prácím. Nechybí zde ani společenská
stránka setkání při dobrém vínečku.
Snoubenecká setkání v rodině
Věnujeme se snoubencům, kteří mají vážnou známost a buď o svatbě uvažují, nebo ji už mají naplánovanou. Naše působnost je v kraji Ústeckém, kde není
jednoduchý život, vztahy jsou dosti složité a rodiny
komplikované. Někteří snoubenci k nám jezdí až
60 km, dokonce jsme připravovali i páry dojíždějící
z Německa.
Diecézní pouť rodin ke sv. Zdislavě
Každý rok v polovině září pořádáme diecézní
pouť rodin v Jablonném v Podještědí. Rodiny si sem
k patronce rodin sv. Zdislavě jezdí pro povzbuzení
a požehnání. V zahradě kláštera je připraven program
pro děti, prodej křesťanské literatury a prohlídka kláštera a hrobu sv. Zdislavy.
Co je pro nás největší odměnou?
Vždy je pro nás velkým povzbuzením, když nám
účastníci programů píší, že se jim žije lépe, že jim program pomohl, a přijedou znova. Přejeme nám všem,
abychom si chránili dobré vztahy, protože to je to
nejcennější, co na světě máme.
Iva a František Růžičkovi

Víkendy pro muže a pro ženy
Každý muž ke svému
zralému životu potřebuje
nejen ženy, ale také mužský
kolektiv, kde načerpá i chlapskou energii, která v dnešní
společnosti tolik chybí. Tato
energie pulzuje v kolektivu,
kde nejde o to, být druhému
konkurencí, ale oporou. Kořením těchto víkendů je příroda
Krkonoš, kterou člověk může
obdivovat v každé roční době.
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nabídka knih _ novinky

Alberto Pellai, Barbara Tamborini: JE ČAS JÍT DO HAJAN
Psychoterapeut a školní psycholožka jsou autoři edice pro děti i dospělé s radami, jak
překonávat svízele dětství. Část knihy s barevnými ilustracemi je určena přímo dětem.
Část obsahuje tipy pro rodiče, jak pomoci dětem zvládat výzvy dětství.
Vázaná, 272 stran, 199 Kč
Knihy Omega, https://www.nasenakladatelstvi.cz
František Radkovský: V BOŽÍ REŽI
Rozhovor vedl s emeritním biskupem plzeňským redaktor Tomáš Kutil. Oba muži se
nevrací jen k prožitému, ale biskup František přemýšlí i o výzvách, které stojí před
církví a společností.
Vázaná, 224 stran, 296 Kč
Karmelitánské nakladatelství, http://www.kna.cz
Éric Jacquinet (ed.): JAK SE OSVOBODIT OD PORNOGRAFIE
Kniha je zpracována jako barevná učebnice na 40 dní. Autor tvrdí, že pornografie se
týká každého z nás, protože těmito praktikami je ovlivněna celá společnost. Každá
„lekce“ obsahuje svědectví, světlo na tento den, Boží slovo i konkrétní cvičení umírněnosti. Vše je doplněno vtipnými ilustracemi.
Brožovaná, 360 stran, 290 Kč
Paulínky, https://www.paulinky.cz
David Vopřada: SVATÝ AUGUSTIN. PROMLUVY O MODLITBĚ PÁNĚ
Přiznejme sami sobě, že se často modlíme automaticky, bezmyšlenkovitě, nesoustředěně. Zastavme se, vraťme se na začátek svého poznání slov modlitby Otče náš.
Brožovaná, 108 stran, 130 Kč
Krystal OP, https://krystal.op.cz
Veronika Grohsebnerová: MAX. VYPROJEKTOVANÝ KLUK Z PŘEDMĚSTÍ
Strhující román nejen pro mladé čtenáře. Dospívající Max si buduje svůj názor na svět
ne pod vlivem matky samoživitelky, která na něj nemá čas, ale
pod vlivem věřící rodiny přátel. Poznává upřímnost, pomoc,
vzájemný respekt i lásku.
Brožovaná, 328 stran, 359 Kč
Karmelitánské nakladatelství, http://www.kna.cz
Anselm Grün: KOUZLO MALIČKOSTÍ
Radost z maličkostí všedního dne je základem naplněného
života. Kdo je vděčný za dnešní den, ten dokáže nalézt štěstí
i v maličkostech, ať je doba jakkoli nepříznivá.
Brožovaná, 88 stran, 151 Kč
Alpha Book, Bořivojova 769/68, 130 00 Praha
Eric a Terry Fanovi: MOŘE POTKALO OBLOHU
Obrázková kniha. Snový příběh malého Jonáše a jeho
dědečka na břehu moře.
Vázaná, 48 stran, 299 Kč
Albatros, https://www.albatros.cz

Kafemlýnek I pořad na Radiu Proglas

slyš.to

(nejen) pro maminky
poslouchejte každé úterý 9.00–10.00

Rádi čtete, ale nezbývá vám na to čas
či energie? Zkuste knihy poslouchat.
Na portálu slys.to si snadno koupíte
audioknihy pro volný čas, pohádky pro
děti, či kvalitní literaturu pro život z víry.

26. 11. Knížky pro děti z nakladatelství Host
10. 12. Povoláním žena, maminka a farářka
17. 12. Hlavu mírně vzhůru, ženy!

Slys.to – smysluplně strávený čas

Errata: V minulém čísle jsme jako novinku zveřejnili knihu Je to tak snadné, omylem jsme však nesprávně uvedli vydavatele.
Kniha je z produkce nakladatelství GRADA, kterému se tímto omlouváme.
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dočti a pošli mě dál…

Příloha (nejen) pro děti
V péči svatých
Každému státu někdo vládne, aby se tamní obyvatelé měli dobře.
Není to však úkol snadný, a proto není divu, že nad každou zemí musí bdít i oči svatých.
Vybarvi vždy stejnou barvou trojici, která k sobě patří, a seskup tak
stát + patrona + atributy (charakterizující daného patrona).
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autor: Ondřej Kuběnka
ilustrace: Františka Orságová

Svou odpověď pošlete na adresu naší redakce nejpozději do 31. prosince 2019.
Vylosovaný výherce obdrží hru Granna®!

Reálie
Přiřaďte k jednotlivým státům pojmy, které k nim logicky patří
(pojmy jsou oddělené středníkem a ke každému státu náleží 6 pojmů).
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JAPONSKO

T URECKO

JAVOR; PORCELÁN; ARMÉNI; BRD; SULTÁN; OTTAWA; JASUNARI KAWABATA; LED DIODA;
LEONARD COHEN; ZDF; GENCO GULAN; JEDNOTA, PRÁVO, SVOBODA; VANSKÉ JEZERO;
HOKEJ; KIMIGAYO; SVRCHOVANOST BEZPODMÍNEČNĚ PATŘÍ NÁRODU; DUB; SAKURA;
GOD SAVE THE QUEEN; SUŠI; SV. BONIFÁC; ARARAT; BRATŘI GRIMMOVÉ; WAYNE GRETZKY
autor: Miroslav Výmola

Matka Tereza: „Bůh mě nepovolal, abych byla úspěšná, … (tajenka).“
Vyluštěnou tajenku nám pošlete do 31. prosince 2019 na adresu redakce.
Jednoho úspěšného luštitele odměníme knihou.
Radok,
dealer, Rat,
Ann, cavyky,
Nete, adamita
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Svaté tváře z kalendáře
Zima studí, chladí, zebe. Kdy však pocítíme teprve tu pravou zimu?
Francouzský spisovatel André Maurois nabízí odpověď...
Pod kalendářem je zadání, které ti poradí, jaké dny můžeš poškrtat.
Jakmile se tímto způsobem zbavíš jedenácti dnů, zbude ti 20 dnů, a tedy i 20 písmen,
která postupně doplň na vynechaná místa v bublině, v níž je ukryt citát.
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Proškrtni den, ...
� kdy si připomínáme sv. Štěpána _ patrona zedníků a kameníků.
� který předchází poslednímu dni kalendářního roku.
� kdy si připomínáme sv. Ambrože _ patrona včelařů a včel.
� který následuje po třetím pondělí.
� kdy si připomínáme sv. Barboru _ patronku horníků, dělostřelců, řemeslníků
a umírajících.
� na který připadá 3. neděle
adventní.
� kdy si připomínáme sv. Lucii _
„B—z —o—i—y
patronku nemocných,
nevidomých, švadlen a sklářů.
se —l—v—k
� který připadá na nejbližší
čtvrtek před 2. nedělí adventní.
ch—ě—e —i—o—
� kdy si připomínáme sv. Jana
Evangelistu.
v —ek—ne—n—m
� který následuje po Štědrém dnu.
� který je 14 dnů poté, co si
—e—m—r—.“
připomínáme sv. Mikuláše
(z Myry) _ patrona námořníků,
obchodníků a zajatců.

autor: Ondřej Kuběnka

Soutěže v minulém čísle
• Správným řešením tajenky byl citát: „Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.“ Vylosována byla a knihu
získává Jana Obšilová (Troubelice).
• Výhercem soutěže Granny o společenskou hru je Martina Kysilková (Sebranice). Správná odpověď zněla: had.
• Slovní úroda: homonyma – kliku/kliku, los/los, pas/pas; homofony – let/led, plod/plot, výr/vír; homografy –
chatař/chatař, proudit/proudit
• Maskovaná písmenka: d (58. písmeno v daném řádku), P (25.), o (54.), c (34.), F (28.), T (46.), c (15.), L (7.), h (15.), I (67.),
n (25.), W (12.), Q (47.), b (39.), P (59.), Y (50.), o (28.), W (37.), v (14.), Y (29.)
• Matoucí ovoce: 1 – mandarinka; 2 – meruňka; 3 – broskev; 4 – nektarinka
• Morseova abeceda: Moudrému stačí slovo.

členové redakční rady

Šárka Chlupová

Petra Girašková

Martina Orságová

Markéta Matlochová

Jana Hajdová

Laco Švec

P. Karel Skočovský

Tygr Kostelní

Lucie Cmarová

Milí čtenáři, jednotlivá čísla časopisu si můžete zakoupit v prodejně sester Paulínek v Praze,
v knihkupectví Donum v Brně, v Karmelitánském knihkupectví v Olomouci a v některých kostelech.

předplatné

POZOR, ZMĚNA!

Nová cena časopisu od příštího čísla
Vážení a milí čtenáři, velmi si vážíme Vaší přízně a jsme si vědomi toho, že bez Vás nemá naše
práce cenu. I tak musíme ale sáhnout k nepopulárnímu opatření zvýšení ceny časopisu. Náklady
rostou každým rokem a naše cena byla 11 let stejná. Nově tedy každé předplatné od čísla 1/20
na rok bude 225 Kč, tzn. cena pro předplatitele za číslo je 45 Kč. Pro běžnou koupi je cena stanovena na 55 Kč za jednotlivé číslo časopisu.
Předplatné, které již bylo uhrazeno (i na část roku 2020) zůstává za původní cenu.
Sponzorské předplatné je nyní 300 Kč. Poslat samozřejmě můžete jakoukoliv vyšší částku.
My Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru k odečtu pro daňové přiznání. Podpořit nás
můžete v neposlední řadě i modlitbou. Děkujeme za Vaši přízeň.

předplatné časopisu

sponzorské předplatné

elektronické předplatné

225 Kč / 5 čísel

300 Kč / 5 čísel

100 Kč / 5 čísel
195 Kč / 10 čísel

Pøedplatné je moné platit i pøevodem z úètu.
Èíslo našeho úètu je 2800068926 / 2010.
Jako variabilní symbol vdy uvádìjte své odbìratelské èíslo, které se nachází pøed Vaším jménem na štítku s adresou.
Kontaky: e-mail: rodinnyzivot@ado.cz, tel.: 587 405 253, mobil: 720 110 750.
Odebíráním časopisu Rodinný život podporujete činnost Centra pro rodinný život v Olomouci. Děkujeme.

www.rodinnyzivot.eu

Rodinnýživot
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Téma příštího čísla
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