
Harmonie – novodobý přežitek?
Svatý Martin někdy naplnil lidové pranos-
tiky a přicválal na bílém koni. Letos jsme 
snad s radostí uvítali, že světcův oř ještě 
odpočíval ve stáji. Zlomovým momentem 
se ukázal advent. Zima nesměle zaklepala 
na dveře a pocukrovala zem bílým popraš-
kem. Nadílka v podobě roztrhnuté peřiny 
z nebe krásně ověnčila přírodu. Dnes, kdy 
píšu tyto řádky, se za oknem rozestřela 
romantická ladovská zima. Dojem ještě 
umocnilo jiskření sněhobílých vloček, na 
které dopadaly sluneční paprsky.
Přiznávám, že tento pohled blahodárně 
zapůsobil na moji psychiku. A jak bych 
uvítal, kdyby taková harmonie byla v srd-
ci pořád. Je to vůbec možné? Museli by-
chom žít ve skleníku, abychom neslyšeli 
nebo sami neprožili bolestné události, 
které mnohdy s námi pořádně zaclouma-
jí. Vybavují se mi jedny Vánoce. Zdánlivě 
svátky jako jiná léta: uklízeno, navařeno, 
napečeno, ale… u štědrovečerního stolu 
pohoda nebyla. Narušené vztahy smetly ze 
stolu svornost a pohodu, kterou by si přáli 

o tomto výjimečném dnu přinejmenším 
lidé víry.
Katastrofy, války a násilí nelze přehlídnout. 
A co teprve, když nepříjemnosti zasahují 
nás samotné, když jiní námi manipulují, 
psychicky týrají nebo dokonce jako hyeny 
bez srdce likvidují v pracovních záležitos-
tech? K vylepšení vztahů nepřispějí žádné 
hádky a ponižování. Rovněž předvánoč-
ní shon po dárcích, netrpělivost a tisíce-
ré úkoly, které si klademe na svá bedra, 
zanechají stopy. Naše „nestíhání“ či neklid 
se přirozeně převalí na naše blízké. Není 
proto lepší z něčeho slevit? Není snad více 
než nákladné dárky, dvacet druhů pečiva 
a třikrát přeleštěné sklenice pohoda domo-
va a uspořádané vztahy v rodinách? Není 
lepší než vysedávat u počítače, v práci či 
u piva, být s rodinou? Není lepší místo 
nadávání navštívit nemocného nebo opuš-
těného? Není lepší než sledovat senzace 
v bulváru či vyhledávat pomluvy – vzít do 
ruky Bibli a svěřit pár minut Bohu?

(pokračování na poslední straně)
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ
  3. prosince – pátek Památka sv. Františka Xaverského, kněze
  5. prosince – neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  7. prosince – úterý  Památka sv. Ambrože,  

biskupa a učitele církve
  8. prosince – středa  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ  

BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
12. prosince – neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. prosince – pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
19. prosince – neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – pátek ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
27. prosince – pondělí Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty
28. prosince – úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29. prosince – středa Pátý den v oktávu Narození Páně
30. prosince – čtvrtek Šestý den v oktávu Narození Páně
31. prosince – pátek Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže)

MALÁ KATECHEZE – Znamení kříže
Milí čtenáři,
v dalším díle našeho miniseriálu po sto-
pách liturgie jsme dospěli do presbytáře. 
Kněz políbil oltář a spolu s přisluhujícími 
ministranty stojí na svém místě. Použije-
me-li obrat „na svém místě“, máme zde na 
mysli sedadlo a mikrofon, u kterého kněz 
zahajuje a končí mši svatou. Je ideální, 
pokud je toto místo odlišné od místa, kde 
probíhá bohoslužba slova, a samozřejmě 
i od místa určeného k bohoslužbě oběti. 
Tím se jen velmi zlehka dotýkáme proble-
matiky liturgického prostoru, neboť toto 
téma by zaplnilo několik dílů naší „malé 
katecheze“.
Po skončení vstupního zpěvu zahajuje 
kněz mši svatou znamením kříže. Pojďme 
si proto nyní krátce povědět o tomto zna-
mení i z jiného pohledu, než jsme zvyklí. 

Znamení kříže (latinsky 
signaculum a řecky sfragis – 
znamení, pečeť) je zvláštní 
forma křesťanského žehná-
ní sobě či druhým.
Již v dobách dávno předkřesťanských se 
věci či lidé označovali znamením nebo 
iniciálami svého majitele (např. otroci 
často nesli na čele znamení svého pána). 
V této souvislosti můžeme i o zname-
ní kříže hovořit jako o aktu přivlastnění 
člověka, který je žehnán – označen zna-
mením kříže, Hospodinu. Proto již v rané 
církvi byli symbolem malého kříže žehná-
ni na čele katechumeni jako symbol jejich 
odevzdání se Kristu. U pokřtěných je pak 
znamení kříže připomínkou křtu, znovu 
se opakujícím přiznáním k Němu. Přib-
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AKTUALITY Z FARNOSTI

ližně od raného středověku se spojilo zna-
mení kříže s vzýváním Boží Trojice – „Ve 
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. Tak 
se  vzpomínka na křest ještě zintenzivnila 
a zdůraznila.
Při mši svaté, stejně jako při dalších litur-
gických obřadech, nalezlo znamení kříže 
velmi bohaté uplatnění. A na závěr několik 
zajímavostí. Dnes nejpoužívanější „velký 

kříž“ je mladším bratrem „malého kříže“, 
který se dělá na čele. Vodorovné břevno 
kříže, které jsme při žehnání zvyklí začí-
nat zleva doprava, se jednotně tímto způ-
sobem dělá zhruba od 14. století. Ovšem 
pouze v naší západní církvi. Ve východ-
ních církvích je směr přesně opačný, tedy 
zprava doleva.

(Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Charles de Foucauld
Charles de Foucauld se narodil 15. září 
roku 1858 ve francouzském Štrasburku. 
Vyrůstal v rodině, která byla součástí fran-
couzské aristokracie. Osiřel ve věku šesti 
let. On a jeho sestra Marie byli vychovává-
ni jejich dědečkem, plukovníkem de Mor-
let. V dospívání ztratil víru. V roce 1876 
začíná studovat vojenskou akademii a poz-
ději jako francouzský armádní důstojník 
působil v Alžírsku a Tunisku. V roce 1882 
opouští armádu a stává se průzkumníkem 
v Maroku.
Foucauld se obrátil během dobrodužné 
výzkumné cesty Marokem při pohledu na 

modlícího se muslima. Zprvu byl fascino-
ván muslimskou populací severní Afriky.
Ve věku 28 let se vrací do Francie a pustí se 
do náboženského hledání, které ho často 
vedlo ke katolické církvi. Konečně v roce 
1886 jde ke zpovědi, navštíví Svatou zemi. 
Pouť do Svaté země mu pomohla odhalit 
jeho povolání – má následovat Ježíše. Stal 
se napřed trapistou a působil ve Francii 
a v Sýrii. Pak žil několik let jako poustev-
ník v Nazaretě a roku 1901 nakonec přijal 
kněžské svěcení.
Později odešel CH. de Foucauld na al-
žírskou Saharu, kde konal misie mezi 

V době adventní bude v kostele každou sobotu od 18 do 19 hodin tichá adorace (v sobo-
tu 4. 12. od 19 do 20 hodin).
Rorátní mše svaté budou: v úterý v 6.30 hodin i se snídaní na faře a případným odvozem 
do školy, ve středu v 17 hodin a v sobotu v 7 hodin i se snídaní.
Zveme srdečně na tradiční štěpánský koncert – termín bude upřesněn.
Na Štědrý den bude v 7 hodin ranní mše svatá, v 15 hodin předání Betlémského světla 
a ve 22 „půlnoční“ mše svatá. Ostatní vánoční bohoslužby v ohláškách.
Jednota Orel zve v sobotu 4. 12. a neděli 5. 12. vždy v 17 hodin do orlovny na divadelní 
představení hry Karla Čapka R.U.R.
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STŘÍPKY
Zrníčka z Bible

tamějšími kmeny. Sám žil 
v naprosté chudobě a chudým se 
nejvíce věnoval. Začal evange-
lizovat kočovný kmen Tuaregů 
v oblasti jižní a centrální Sahary. 
Naučil se jejich jazyk. Přeložil 
evangelia, sestavil slovník Tua-
regů.
Charles de Foucauld si velmi přál 
žáky, kteří by působili s ním. 

Vypracoval řeholi pro budou-
cí společenství. Když však byl 
v roce 1916 zastřelen před svým 
bungalovem, byl stále sám.Tepr-
ve v roce 1936 vznikla společ-
nost „Malých Ježíšových bratří“ 
a v roce 1939 vznikly „Malé Ježí-
šovy sestry“.
Blahořečen byl 13. listopadu 
2005 Benediktem XVI.

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto uka-
zuje hříšným cestu.
 (Žalm 25, 8)

Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
 (Matouš 12, 34)

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší 
radost nad jedním hříšníkem, který činí 

pokání, než nad devadesáti 
devíti spravedlivými, kteří 
pokání nepotřebují.
 (Lukáš 15, 7)

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme 
jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme 
jeden druhému.
 (Galatským 5, 26)

Vnitřní prázdnota a roztříštěnost v našich 
životech se může začít proměňovat:
–  když se vzdáváme násilného boje proti 

svým chybám, 
–  když se odevzdáváme Bohu takoví, jací 

jsme,
–  když Bohu odhalujeme a vyznáváme své 

touhy, svá očekávání, zranění, slabosti, 
chyby i hříchy,

– když Boha vzýváme o pomoc,
– když hledáme Boží plány pro náš život,
–  když hledáme a uskutečňujeme jednotli-

vé konkrétní kroky na cestě proměny.
(podle Anselma Grüna, vybrala Broňa Volná)

Kroky proměny

Nedávno se mi do rukou dostala knížka 
s fotografiemi sněhových vloček pořízený-
mi pod mikroskopem. Předtím jsem vní-

mal, že nějaké ty bílé mršky kolem mne 
poletují, vnímal jsem tak trochu z povzdálí 
jejich různost, ale netušil jsem, jak mimo-

Vločky

(Marie Dostálová)
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řádný půvab se v nich skrývá. Opravdu, 
kdo neviděl tu neskutečnou krásu, neuvě-
ří. Na pěti a deseticentimetrových zvět-
šeninách jsem mohl zase jednou spatřit 
důkaz stvoření.
Úchvatná barevnost, jedinečně vystíno-
vané plochy, neuvěřitelně 
jemně propracované hrany, 
proměnlivá tloušťka všech 
těch bílých, namodralých, 
nažloutlých, zrůžovělých, 
kovově šedých a já nevím 
jakých ještě kousků sně-
hu, kde jsou v reálu na 
zhruba jednom milime-
tru vytvořeny nesmírně 
precizně a citlivě tak překrásné detaily, 
že se člověku vskutku tají dech. Vše je 
v naprosto dokonalé harmonii barev, stínů 
a tvarů, vše až do nejmenších maličkostí 
(a až titěrností) perfektně ve všech svých 
jednotlivostech dodržuje řád utvořeného 
celku. Zde si naprosto bezpečně odpoví-
dají počty jednotlivých záhybů, skulinek, 
výběžků, dílků a jedna strana přesně zrca-
dlí tu protější či vedlejší. Člověk až přestá-
vá tušit, zda ještě jde o realitu, nebo už sní, 
protože ony fantastické tvary, jež v jediné 
malinkaté vločce objevuje, začínají půso-
bit dojmem, že není ani myslitelné, aby to 
mohla být pravda… To vše se nedá nazvat 
jinak než zázrak. Opravdu: zázrak a nic 
jiného. Zázrak Božího stvoření. Představte 
si minci či medailku – tak to máte v kaž-
dé vločce na mnohem menším prostoru, 
v mnohem kouzelnějším a skvostnějším 
provedení a pokaždé jinak a pokaždé krás-
něji než předtím. A to tak, že jste netušili, 
že je něco takového vůbec možné.
Představte si, kolik pozornosti či důvtipu 
vložil Dobrý Bůh do těch miliard vlo-

ček, kde je každá nezaměnitelný originál. 
Kolik tvůrčího úsilí a imaginace se skrývá 
v milimetrových krystalcích ledu, po nichž 
šlapeme, jež se záhy stanou břečkou, jež 
po dvou třech sekundách po dopadnutí na 
naši ruku roztají… Nic tu neodbyl, nena-

jdete zde jedinou chybičku, 
jediný zmetek. Je to snad 
plýtvání, mrhání energií 
Stvořitelovou? Nikoliv! Je 
to krása stvoření. A to vše 
je pro nás. Pro nás!
Snad poprvé jsem si sku-
tečně plně uvědomil, jak 
musí být krásný člověk; 
kolik lásky, kolik citu, něhy 

či pozornosti věnoval Bůh nám – svému 
obrazu! Jak si musel dát na nás záležet! 
Jakou krásu v sobě nosíme my! Když 
vločka, která ihned roztaje, v sobě skrývá 
něco tak okouzlujícího, co teprve my, Boží 
děti?! A jak je úžasná právě ta rozmanitost 
každého z nás, že právě pro ni a kvůli ní 
je člověk nádherným Božím dílem, jedi-
nečným exemplářem, který má tu nejvyšší 
možnou cenu, jakou nemá žádná vločka, 
polní lilie či ptactvo nebeské – má cenu 
krve Ježíše Krista. A jak je nekonečně nád-
herný Bůh, který to vše stvořil! Těžko to 
někdy pochopíme, můžeme o tom ale roz-
jímat, můžeme tomu dát smysl. Musíme 
si uvědomit, Komu vděčíme za to, že nejs-
me jen „obyčejnou“ vločkou s životností 
několika sekund. Musíme si uvědomit, Čí 
obraz v sobě máme. Musíme zachovávat 
co možná nejvěrnější podobu Nebeského 
Otce a nestávat  se dobrovolně beztvarou 
hmotou v podobě břečky či kapky vody. 
To proto, abychom splnili smysl toho, 
proč tu jsme.

(Libor Rösner)
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Ještě zodpovím dotaz, který mi přišel: 
Jak můžeme říct, že ďábel má přirozené 
schopnosti proměněné v charisma, když je 
nepoužívá k Boží oslavě?
Ďábel nemá charisma proto, že by jeho 
přirozená charismata byla proměněna, ale 
když byl Luciferem, tím, kdo přináší svět-
lo, Bůh ho obdařil charismaty a on je 
používal k Boží oslavě. Když se proti Bohu 
vzbouřil, charismata mu zůstala. Nyní 
charismata, která měla být používána 
k Boží oslavě, jsou používána k oslabení 
Božího království. 
Proč mu Bůh charismata nevzal? Můžeme 
za to Bohu děkovat, a řeknu vám proč. 
Představte si, že když já nebudu své oči 
dobře používat, Bůh mi je vezme. Jazyk, 
ruce – co by z nás asi zbylo? Bůh nemá dvě 
měřítka. Jestliže Bůh používá toto měřít-
ko vůči ďáblovi, používá ho i vůči nám. 
My jsme často nepoužívali dobře svou 
inteligenci, svou svobodu, ale Bůh nám 
ji nechává a je trpělivý. Pamatujete na to 
podobenství o rozsévači? Nepřítel mu tam 
v noci zasel plevel a služebníci chtěli plevel 
vytrhat – majitel ale nechal růst vše spo-

lečně. Přijde čas, kdy vše oddělí. Ať do té 
doby to dobré i zlé roste spolu. Taková je 
skutečnost. Tak buďme trpěliví, Bůh trpě-
livý s námi je.

HOMILIE
První čtení: Sk 2,36–4, 
Evangelium: Jan 20,11–18
Dnes jsme hovořili o daru rozlišování. 
A teď tu máme dobrý příklad – jak rozlišit 
překladatele a kněze, který slouží mši sva-
tou (dvojčata). Ale buďme si jisti, že k tomu 
nepotřebujeme dar rozlišování duchů, pro-
tože oba mají dobrého ducha. Dnes jsme 
četli dva nádherné texty z Písma a kdyby-
chom nad nimi meditovali, vzalo by nám 
to moc času, proto dám přednost prvnímu 
čtení, ale je mi líto, že opustím nádherné 
evangelium.
Když Petr promluvil k Židům, záko-
níci se ptali, co musí udělat, když chtějí 
následovat Ježíše – a Petr odpovídá, že tři 
věci: činit pokání, být pokřtěn a přijmout 
Ducha svatého. To jsou tři podstatné 
věci, které i po nás Bůh žádá.

Exercicie – P. Elias Vella 24. – 27. 3. 2008, téma: Charismata (4.)

Vyznání Isaaca Newtona: Svědectví víry
Když byl dítětem, zneklidnil krále, když 
byl chlapcem, udivil doktory, když byl 
mužem, otřásl celým národem i základy 
veleříše římské.
Nenapsal ani jednu knihu, ale do největ-
ších knihoven světa by se nevešly knihy, 
které byly napsány o něm.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouště-
jící láskou rozezvučel písněmi chvály více 
než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký 

ústav ani seminář, ale všechny školy vzdě-
laných národů se nemohou pochlubit toli-
ka žáky, jako on.
Nezařídil lékařskou ordinaci, ale uzdra-
vil více nemocných duší, než tisíce lékařů 
nemocných těl.
Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách 
moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové 
zástupy, léčil bez léků....křísil mrtvé.
Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan 
ho nemohl zničit, ani hrob ho nemohl 

(připravili: Radim Prokop, Míša Křížková)
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VESELÝ
Dva faráři diskutují, jestli se i dnes dějí 
zázraky. První to popírá, druhý tomu 
odporuje slovy: ,,O jednom můžu vydat 
svědectví. Šel jsem na procházku do lesa 
a najednou se přede mnou objevil veliký 
medvěd. Udělal jsem kříž a hlasitě, aby 
to slyšel, začal odříkávat: Ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého… A medvěd se 
dal na útěk.“ Druhý farář však zvolal: 

,,To není zázrak. 
Ten medvěd vzal 
nohy na ramena, 
protože si mys-
lel, že chceš začít 
kázání!“

(vybral Kamil Jeroným Pálka z knihy Kardinála 
Tomáše Špidlíka Apophtegmata Anonima)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Rodiče a děti Pavly Kytlicové
Pavla Kytlicová, rodačka z Vídně (8. 4. 
1874) a vydavatelka děl Jakuba Demla. 
Sešli se spolu dva ztroskotanci, jak pozna-
menává Deml. Půl roku předtím odešla 
na věčnost jeho první femme fatal – Eliš-
ka Wiesenbergová a stále trvá jeho boj 
s duchovní vrchností. Manželství Pavly 
Kytlicové s chotěm Vladimírem, lékařem 
ve šternberském blázinci, už tehdy pro-
cházelo povážlivou krizí. „Ohromuje mne 
jistota, že přicházíte od Boha a přicházíte 
jako živá, myslící, cítící Ozvěna srdcelom-
ného pláče, jenž se odrazil od čela Hospo-
dinova a padá na naši vlast v podobě září-

cích květů a já to 
vidím…“ 1) „Paní 
Pavla“, jak jí říkal, přesídlila po rozpadu 
manželství za básnickým géniem do Taso-
va a ujala se vydávání jeho děl. Mimo to 
však sama schopna chopit se pera a psát. 
A jak! 
R. 1919 vydává útlou knížečku O dětech, 
zvířátkách a o jiných věcech. Zásadně však 
do dějin literatury promluvila až o osm let 
později, kdy vyšel 1. svazek její pětidílné, 

1)  Deml, Jakub, Šlépěje VII. Bělá u Bezděze, vytiskli 
Kryl a Scotti v Novém Jičíně, 1920, s. 143.

zadržet! Nade vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nedobyl železem 
ani píď půdy, a přece žádný vojevůdce 
neměl tolik dobrovolníků jako on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia pře-
tvořil svět.
Velcí mužové přišli a odešli, všichni lidé 
zklamali, avšak on nikdy nikoho.

Všichni lidé zhřešili, ale on jediný zůstal 
svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi 
lidskými syny.
A tento Ježíš je Spasitelem světa, můj Spa-
sitel a Přímluvce u Boha.
Chceš-li, bude i tvůj.

(úryvek je z kníihy Malý kompas víry od Maxe 
Kašparů vybrala Jitka Táborská)
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leč nedokončené rodinné ságy Rodiče 
a děti. 
Nebudu se zde rozepisovat o ději, vždyť jak 
chcete zachytit do několika málo odstavců 
tak bohatý život jedné rodiny, plný radost-
ných i tragických událostí, život rodiny 
zahrnující bezmála tři dekády? Navíc jde 
o texty psané vnitřním, duchovním zra-
kem, jímž mezi jednotlivými událostmi 
bezpečně spatřuje zvláštní, tajemné pouto 
nevystihnutelné slovy, texty psané zrakem 
vidoucím, zrakem, který jen nepozoru-
je to, co následně zaznamenává ruka, ale 
který vidí, který tuší za tím vším něco 
víc. Sdělovat to jaksi nelze, čtenář to musí 
pochytit mezi řádky, musí se naladit na 
stejnou strunu s autorkou. „Víme více, než 
smíme říci, víme více, než můžeme říci: 
a děje se s námi více než víme,“ píše Deml 
v dopise z raných dob přátelství mezi ním 
a Kytlicovou. Tento „zákon třech“ z řádků 
Rodičů a dětí přímo čiší. 
Život je zde opravdu žitý. Ne přežívání či 
užívání si, ne póza či snaha nadchnout per-
fektní větnou stavbou, zaujmout nápadi-
tým slovním obratem, rozplakat popisem 
dojemných či smutných událostí, žádná 
snaha vyniknout. Po celou dobu máme co 
do činění s obyčejným popisem obyčejné 
rodinné historie, přičemž na vás nejednou 
dýchne jímavá atmosféra ne nepodob-
ná té ze Starého bělidla. Vyprávění Pavly 
Kytlicové je oproštěno od stylizace, ta je 
omezena na nutné minimum, jaké najde-
me u každého spisovatele, zvláště pokud 
se jedná o vzpomínky na příběhy staré 
i několik desetiletí.
V podstatě jde o bohatě zdokumentovanou 
mozaiku dějů a příhod, záznam denno-
denní reality s její všedností a šedí, ale 
i s neopakovatelnou výjimečností toho kte-

rého okamžiku a záblesky světla. A právě 
proto, že „jen“ zaznamenává rodinnou his-
torii, nemusí se snažit postupovat jako pro-
fesionální spisovatelka, nemusí dodržovat 
psaný či nepsaný literární úzus, nemusí 
domýšlet děje a přemýšlet nad tím, jak kte-
rou postavu psychologicky ztvárnit anebo 
jak docílit působivého konce. „Jí nejde 
o umění, a proto se jím její knihy stávají,“ 
poznamenává Fučík.2) Ano, v tom je sku-
tečně její největší přednost a síla, je to ono 
biblické „ať vaše levá ruka neví, co dělá 
pravá“. Tak mohou všechny postavy, i ty, 
co se dějem jen mihnou, působit tak lid-
sky, tak opravdově, tak živě. Autorce věří-
te, že se to tak odehrálo, že ti lidé tak vypa-
dali, jednali, že měli takovou povahu, že to 
ona právě takto prožívala.
Nečtete suchopárný monolit bez života či 
dynamiky, skládající se z jednoduchých 
oznamovacích vět. Naopak, připadáte 
si jako dítě hltající vzpomínání rodičů 
či prarodičů na své dětství. Jakkoli to 
zní jako klišé, již od prvních kapitol jste 
vtaženi do osudů rodiny Balíkových (pří-
jmení Kytlicové za svobodna) a nejednou 
se přistihnete, že prožitá utrpení zakou-
šíte spolu s jejími členy. A opět – nebylo 
to dozajista autorčiným cílem. Skutečným 
autorem Rodičů a dětí byl život sám, spo-
luautorem pak nenapodobitelná atmosféra 
Vídně z konce 19. století a domova jedné 
z četných českých rodin, jejímž středem 
je matka. Kytlicová se jen nechává vést 
Božím Duchem, píše bez jakýchkoliv 
ambicí prorazit mezi literární smetánku. 
Jedinou ambicí, kterou lze rozšifrovat, je 
potřeba vzdát hold své matce. A ten vzdá-

2)  Fučík, Bedřich, Kritické příležitosti I., Melant-
rich, Praha, 1998, s. 245.
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vá náramně; málokde se setkáte s tak krás-
nou oslavou každodenního nekrvavého 
mučednictví matčina jako zde. 
O Bohu či modlitbě se zde nehovoří tolik, 
jak by leckdo mohl očekávat. Ale Boží 
působení lze cítit mezi řádky, stejně jako 
autorčino povědomí o něm. Ač to přímo 
neříká, ví naprosto přesně, že nic z toho, 
co na rodinu doléhalo a čím rodina žila, 
nemůže být nadarmo, byť jde o sebetra-
gičtější skutečnost (např. psychická nemoc 
bratrova, smrt druhého bratra, vlastní 
nemoc). Čím míň o Bohu hovoří, tím víc 
je přesvědčena o moudrosti Jeho vedení 
a pokoji, který nabízí Jeho Prozřetelnost. 
A nehovoří o tom snad právě proto, že je 
to pro ni naprosto samozřejmá věc, o níž 
není třeba psát, aby to nesklouzlo k prázd-
nému moralizování.
Konec jejího vyprávění je pokryt černým 
flórem, přichází o oba bratry, o matku 
a otec, k němuž se jí nepodařilo nikdy při-
blížit, se znovu oženil, což pro ni zname-
nalo definitivní konec možností navázat 

s ním přeci jen jakýs takýs blízký vztah, 
sama žije v manželském svazku, v němž 
jsou již od samého počátku, ba již před 
jeho počátkem, přítomny stíny. Kdo by 
však hledal byť jen náznak sebelítosti, 
zmaru, skepse či uplakanosti, bude zkla-
mán. Ani pocit bezvýchodnosti zde nena-
jdete. Ano, protrpí, prozoufá a propláče si 
své jako každý člověk z masa a kostí, ale 
její slzy jsou předzvěstí příštího pokoje, 
mají očistný charakter, ježto pramení tam, 
kde také čerpá sílu to vše zdolat, zvlád-
nout, vstřebat, tam, kde pramení i vědomí 
pomíjivosti všeho pozemského, vědomí 
rodového pouta napříč generacemi, tajem-
ného obcování živých a mrtvých, vědomí 
nutnosti přijímat na svá bedra kříže své 
i kříže svého rodu, donést svou i rodovou 
hřivnu před trůn Stvořitelův. Tedy tam, 
kam může nahlédnout výlučně oním zra-
kem duchovním, vnitřním, poněvadž toto 
poznání je uzamčeno běžným lidským 
zkušenostem.

(Libor Rösner)

Pozvánka
V životě každého člověka nastane čas 
důležitých rozhodnutí, čas vybrat si cestu 
životem. Pro věřící je to zvlášť odpovědný 
krok k správnému rozhodnutí. Ptáme se: 
Jaké je mé poslání? Jaká je Boží vůle pro 
můj život? Co ode mě Bůh očekává?
Mladí lidé se ptají na tyto a podobné otáz-
ky sami sebe, chtějí získat jasnou a přes-
nou odpověď. A nejsou to jen otázky, kte-
ré stojí před volbou způsobu života. Často 
se stává, že i po svém rozhodnutí prožívají 
nejistotu, zda jejich výběr byl správný.
Někdy různé zkušenosti mohou vést 
k přehodnocení volby. Vybral jsem si  sku-

tečně dobře? Nespletl jsem se? Přestože 
otázky položené v krizových situacích se  
mírně odlišují, v jádru zůstává myšlenka 
stejná: jaké je mé konečné poslání?

Vítejte na rekolekcích o povolání, na 
kterých se budeme společně modlit za 
správnou volbu.

Pro mládež od 15 let – studenty a učně 
středních škol, maturanty, vysokoškoláky 
a zaměstnance (do 30 let), kteří si chtějí 
ujasnit své povolání tím, že se vloží pod 
ochranu Panny Marie.
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OKÉNKO PRO DĚTI

Zimní pranostiky
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. »
Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou.  »
Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho 
roku voda ve studni.

MODLITBA
Ježíši, lásko nad všechnu lásku, tys byl se 
mnou vždycky, a já jsem na to zapomínal. 
Tys byl v srdci mého srdce a já jsem tě hle-
dal jinde. Když jsem byl od tebe daleko, 
tys na mě čekal. A nyní se odvažuji ti říci: 

ty, zmrtvýchvstalý Kriste, jsi mým živo-
tem.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který 
nám dáváš na ruku prsten marnotratného 
syna – znamení odpuštění.

27.–30. leden 2011  Jasná Gora
10.–13. únor 2011  Jasná Gora
24.–27. únor 2011  Jasná Gora
(rekolekce začínají vždy ve čtvrtek večer od 
18.00 a končí v neděli kolem 13.00 hodiny)

Náklady na pobyt – dobrovolný příspěvek. 
Svou přihlášku zašlete písemně v jazyce 
českém, polském nebo anglickém na níže 

uvedenou adresu, nebo je možno přihlá-
sit se telefonicky:

O. Wojciech Dec
ul. O. A. Kordeckiego 2
42 225 Częstochowa
Tel.  048 34 377-72-02  

nebo +48 501 360 143 
E-mail: powolania@paulini.pl

(převzato z programu ekumenické komunity Taizé)

Zdravím vás na 
začátku adventní doby. 

Víte co nás čeká na jejím 
konci? Ano, Vánoce!
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Básničky jsou tentokrát od dětí
BÍLÁ ZIMA (Láďa, 8 let)
Bílá zima, venku sněží,
my strojíme stromeček,
dárky se nám hrnou z dveří,
až je z toho kopeček.

LODIČKY
Louskáme vlašské oříšky,
co leží v misce na ovoce.
Pak schováme si skořápky,
budou z nich dobré kocábky
na Vánoce.
To dáme do nich zapálené svíčky
a přivřenými víčky

budem přihlížet,
kdo první
v moři umyvadla
obepluje svět.

MIKULÁŠ (Petřík, 7 let)
V neděli na Mikuláše
už je zima celá naše.
Ležím pod postelí
a čekám, co mi čert nadělí.
Co tu mám?
Uhlí, brambory,
čokoládu, bonbóny.

BLUDIŠTĚ
Obtáhni cestičky. Od andělíčka modrou barvou, od čertíka červenou. Která je delší?
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ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Každý den si vybarvi a vystřih-
ni jednu ozdobu a nalep ji na 
stromeček. Na Štědrý den ho 
budeš mít krásně ozdobený.

VYROBTE SI ZLATÉ 
PRASÁTKO
Potřebujete:
nůž, citron, 4 hřebíčky 
– koření, 4 párátka
Jednu špičku citronu 
ukrojte, druhou špičku 
nakrojte do spirál-
ky a nakrojte ouška. 
Hřebíčky napíchejte 
jako očička a rypáček, 
párátka jako nožky a 
prasátko je hotové! 
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Z knihy Děti píší Bohu…

…z deníku želváka Oskara
Jak jsme čekali na zlaté prasátko
Ležím ráno v postýlce a pomalu se pro-
bouzím. Z šedivého nebe padají velké bílé 
vločky. Každá je jiná. Protírám si očka 
a přemýšlím, co je za den. Máme dneska ve 
škole tělocvik, nebo matiku, nebo je sobo-
ta a nikam nemusím, nebo je neděle a uvi-
dím se s kamarády v kostele? Chvilku mi 
to trvá.... Dneska je přece Štědrý den! Už 
vyskakuju z postele a rychle budím Emu 
a Kvída. „Vstávejte, jsou Vánoce!“ Oskar 
ve vteřině vyskočí. Ema se jen otočí na 
druhou stranu, zachumlá se a z podpeři-
ny se jen ozve: „Dárečky budou až večer.“ 
Utíkáme s bráškou do ložnice: „Mami, 
tati, jsou Vánoce!“ 
Po chvilce už sedíme s kakaem a vánočkou 
u pohádek. Vánočka se mamince povedla. 
Mňam. Ještě si musím přidat. A ještě kou-
sek. A už opravdu jen malinký. V tom při-
chází tatínek. „Oskare, neuvidíš zlaté pra-

sátko.“ „Jaké prasátko?“ divím se. „Povídá 
se, že kdo se na Štědrý den nepřejídá, uvidí 
večer zlaté prasátko,“ vysvětluje tatínek. 
„A ty jsi ho někdy viděl?“ zajímá se Kvído. 
„Neviděl, vždycky jsem chodil uždibovat 
cukroví schované v krabici, nebo mamince 
bramborový salát. Jednou jsem si dal ale 
pozor a opravdu se snažil a stejně jsem ho 
neviděl.“ Za chvilinku uzavíráme dohodu 
tří chlapů. Budeme se navzájem podporo-
vat v neuždibování a zlaté prasátko uvidí-
me všichni. 
Štědrý den se neuvěřitelně táhne a ne a ne 
přijít večer. Maminka nás chce zabavit 
a podává nám oříšky, štětec a odlívá z ple-
chovky trošku zlaté barvičky, abychom 
oříšky natírali na zlaté. To nám připo-
mnělo zlaté prasátko. Už už se blížila veče-
ře a ono nikde. Po chvilce se ozvala rána, 
jako když spadne plechovka barvy. A taky, 
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že ano. Celá plechovka zlaté barvy spad-
la a vylila se na mou pokladničku. Víte 
jakou mám pokladničku…? Maminka ji 
rychle začala otírat. A my tři chlapi jsme 

vykřikli sborem: „Hurá, zlaté prasátko!“ 
Moje pokladnička je keramické prasátko 
a maminka ho neotřela. Zůstalo zlaté i na 
příští rok. Pac v roce 2011, váš Oskar.

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE

Workoholik je člověk, jemuž práce likviduje zájmy a koníčky, často také sociální a part-
nerský život, stává se nejčastější myšlenkou i nejběžnějším konverzačním tématem. 
O závislosti na práci je možné hovořit v případě, kdy se práce stává v životě jednoznačně 
dominantím tématem – tolik slovník cizích slov.
Před časem jsem četla následující úvahu neznámého autora nad tím, že když zítra zemře-
te, společnost, pro kterou jste pracovali, vás lehce nahradí téměř ze dne na den. Rodina, 
kterou tu zanecháte, ale pocítí ztrátu po zbytek života.
Krásný na celé úvaze byl závěr, aktuální nejen pro dobu vánoční…

Víš, co znamená slovo RODINA (FAMILY)?
FAMILY = (F)ather (A)nd (M)other (I) (L)ove (Y)ou

Rodina = Táto a Mámo, miluji Vás.

Rodina a workoholismus

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát bohem
Psát zamyšlení na vánoční téma je vždy 
ošidné. Nejde jen o to, že samotné téma 
bylo již tisíckrát probíráno ze všech stran 
a že se jím zabývaly tisíce renomovaných 
autorů. Svazující je především to, že veli-
kost události v Betlémě přesahuje veške-
ré lidské chápání. Na druhou stranu tím, 
že narození Dítěte nekonečně přesahuje 
všechno, co je člověk schopen myslet, ote-
vírá se možnost nepřeberného množství 
interpretací. Člověk však nesmí upad-
nout do pokušení povýšit vlastní pocity 
na obecně platnou pravdu. Bůh hovoří 
ke každému z nás jedinečným a individu-

álním způsobem a zároveň je Jeho Slovo 
jediným pravým světlem pro všechny. Při 
rozjímání tajemství Narození, ale i jaké-
hokoli dalšího tajemství víry musíme mít 
tuto skutečnost na paměti. K oficiálnímu 
výkladu Božího slova je povolána pouze 
církev a její učitelský úřad.
Ovšem Boží slovo se nenechá spoutat, 
Duch Boží si vane kudy chce a jak se mu 
zachce. Inspiruje člověka k tomu, aby 
změnil svůj život, aby Ho přijal za své, 
nechal Jím proniknout celé své bytí. Pod-
statou příběhu narození Krista je zajisté 
sdělení o historickém počátku pozemské-
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Suroviny
Tmavé těsto:
1 sklenice /2 dcl/ hladké mouky, 1 sklenice hrubé mouky, 
1 sklenice cukru krupice, 1 sklenice mléka, ¾ sklenice oleje, 
1 prášek do pečiva, 1 van.cukr, 2 celá vejce, 2 lžíce kakaa
Všechny přísady vyšleháme v hladké těsto.

Světlé těsto:
2 tvarohy, ¾ sklenice cukru, 1 sklenice mléka, 1 vanilkový puding /prášek/,  
1 vanil.cukr, 2 vejce
Taktéž vše vyšleháme šlehačem do tekutějšího krému.

RECEPTÁŘ
Stračatela

ho života Božího syna, o jednom z vrcholů 
dějin spásy. Ale máme v Něm hledat také 
motivaci pro náš vlastní život, pro dějiny 
naší vlastní osobní spásy. Ježíšek položený 
v jeslích je roztomilým děťátkem, které 
dokáže rozněžnit, avšak pouze Jeho na-
rození v našem srdci Ho „dostává do živo-
ta“. Do skutečného života, který mohou 
číst a pozorovat lidé okolo nás. Jsme často 
jediným komunikačním kanálem, kterým 
k nim může pravé poselství vánočních 
událostí proudit. Když se do lidské rodi-
ny narodí nové dítě, navždy to tuto rodi-
nu změní. Náhle je novorozeně středem 
pozornosti, ale je-li rodina zdravá a vztahy 
v ní pevné, utuží i společná starost vzá-
jemnou lásku rodičů. Pokud jsou rodinné 
vztahy od počátku narušené, může nao-
pak narození dítěte krizi ještě prohloubit 
a zvětšit propast mezi jejími členy.
Má-li svět uvěřit, že křesťanství má v naší 
době smysl, pak nás musí narození Ježíše 

navždy poznamenat. Nejen pod vánočním 
stromkem, ve stínu papírového betléma 
a za zpěvu koled. Musí nastat radikální 
proměna, musíme být, obrazně řečeno, 
připraveni vstanout i v noci, když dítě plá-
če. Vracíme-li se totiž každý rok s odchá-
zející vánoční dobou do starých kolejí, je 
to jako bychom zanechali dítě v porodni-
ci. Všechny ty přípravy okolo by se staly 
jakousi divadelní fraškou, která má svůj 
vymezený čas a odehrává se v patřičných 
kulisách, protože se to tak prostě patří 
a dobře to vypadá. Vánoce neslavíme pro 
vytvoření příjemné atmosféry, ale atmo-
sféra má přirozeně tryskat z upřímnosti, 
s jakou se radujeme z toho, že se Bůh stal 
člověkem. Z toho, že spolu s Romanem 
Guardinim můžeme zdůraznit: „Bůh se 
stal člověkem, aby se člověk mohl stát 
bohem“.

(Lukáš Volný)
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Postup:
Z tmavého těsta odlijeme ¾ sklenice. Zbytek nalijeme na vysypaný plech. Potom po 
lžičkách nalijeme světlé těsto a rozetřeme a na to (nacákáme) zbytek tmavého těsta ze 
sklenice. Pečeme asi 30–40 minut na 170 °C.
Buchta je moc dobrá a dlouho vydrží vláčná.

Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.

Právě proto, abychom předešli zbytečným 
traumatům, selháním, a na druhé straně 
abychom neupadli do pouhého snění či 
duchovní ospalosti, přichází církev hned 
na prahu adventu s výzvou k bdělosti. 
V této souvislosti není náhodou, že papež 
právě v těchto dnech vybídl celou církev, 
aby se modlila za započatý lidský život. 
Nový církevní rok a počatý lidský život. 
Nelze nevidět spojitosti. Církev, která 
střeží hodnoty, je na straně života. Hájí, 
co je posvátné. Kristus přišel na tento svět, 
aby posvětil každý úsek našeho života, 

od početí až do smrti. V jeho rukou se 
i ten náš život může změnit v harmonic-
ký. Upadneme-li, pomáhá povstat, vždyť 
má s námi soucit jako nikdo jiný a jeho 
milosrdenství je bezbřehé. Mějme proto 
odvahu přijít k Bezbrannému, který přišel 
na svět jako Nemluvně, aby nám ukázal 
svoji něžnost. Ježíš nám nechce ublížit, ale 
obdarovat nás.
Požehnané a pokojné Vánoce, zpečetěné 
pohodou domova a blízkostí Ježíše, dárce 
všech darů, přeje

o. Jan

Harmonie – novodobý přežitek? (pokračování z úvodní strany)


