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Milí farníci a přátelé! 

Francouzská novinářka Christine Ponsardová, která se výrazněji zaměřu-
je na výchovu a rodinný život v jedné ze svých knih - Víra v rodině,  
napsala: „Křesťané neprožívají něco jiného než druzí lidé, ale prožívají to 
jinak nebo se o to alespoň snaží.  
Svatá rodina, tedy Maria, Josef a Ježíš, žila ve své vesnici úplně obyčejně 
jako kterákoliv jiná řemeslnická rodina. Nedělali nic mimořádného, ale 
všechno dělali s mimořádnou láskou.“  

Tak zkusme jít v těchto stopách…  

Požehnané vánoční svátky Vám i všem blízkým ze srdce přeje            
redakční tým Setkání 

„Přísná výchova se v tu 

chvíli nikdy nezdá příjem-

ná, nýbrž krušná. Později 

však přináší ovoce pokoje  

a spravedlnost těm, kdo jí 

prošli.“           (Židům 12, 11) 
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Děkujeme, že jste se nechali inspirovat tématem tohoto Setkání a přidali svoje vzpo-

mínky či aktuální postřehy. I když každý autor uchopil téma z jiného konce, povětši-

nou se shodli na tom, že univerzální výchovné prostředky neexistují. 

Jednoho listopadového večera nám přistál v elektronické schránce příspěvek od farní-

ka útlého věku, který nám dal pádnou odpověď na otázku „Jak vychovávat?“  A stači-

la k tomu jediná věta, kterou k e-mailu připojil: „Tatínek má moc práce, tak jsem 

napsal článek do Setkání.“ Jeho příspěvek při listování tímto číslem farního občasníku 

určitě nepřehlédněte.                                                                        redakční tým Setkání 
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O nevyzpytatelných cestách 
Víra je láskyplný dar, díky všem, kteří nám ji předávají. Díky všem těm, kteří nám 
dávají šanci, abychom Boha poznali, abychom si ho zamilovali, protože On nás 
miloval už dávno před tím. 
Následující příběh je takovým malým svědectvím toho, jak nevyzpytatelné jsou cesty 
Boží, a jak málo stačí, abychom se po nich vydali. Stačí jen nechat se vést… 
Nedávno jsem navštívila jednu moc milou dámu, se kterou se znám asi 3 roky. Občas 
si povídáme a já si vzpomněla, že mi při jedné takové návštěvě povídala svůj příběh, 
životní příběh, od kterého se pak odvíjel celý její další život. A teď, posuďte sami… 
Povídání začíná: 
„My děti jsme nebyly pokřtěné, tak říkajíc „už v peřině“, začíná váhavě své vyprávění  
z války paní Věra. Když šla fronta, byli jsme schovaní všichni kromě tatínka ve sklepě. 
Táta byl invalida a nebyl tam s námi. Když Rusové přicházeli, střílelo se. Otec stál ve 
futrech, dělal to tak vždycky, aby se chránil, kdyby se něco „semlelo“, jak říkával. 
Z toho místa, kde zrovna byl, viděl do kuchyně. Tam stál kastlík s gramofonem a rádi-
em, nad policí bylo zrcadlo. V jednu chvíli, jak nám později vyprávěl, měl pocit, jakoby 
se zrcadlo ztratilo. Místo něho uviděl svou maminku, naši babičku, jak klečí před kří-
žem a modlí se. Viděl každý detail toho výjevu, doslova se mu vryl do mysli. 
Když se situace uklidnila, fronta přešla a byl klid, vydal se tatínek za babičkou na 
návštěvu. Bydlela v Dušníkách u Prahy, v dnešní Rudné. Otec pak uviděl přesně ten 
kříž, co si pamatoval z vidění. Babička mu potvrdila, že když slyšela, že jde fronta přes 
místa, kde bydlel on se svojí rodinou, pravidelně a vroucně se pod tímto křížem mod-
lívala. Táta na to velmi intenzivně myslíval a nakonec rozhodl, že děti musí být po-
křtěné, což se také stalo a než zemřel, přál si, aby vše dal do pořádku i se svou Ančí, 
s naší maminkou.“ 
Kdo nám tedy dal základ víry pro náš život? Obvykle to bývají rodiče, někdy babička 
či dědeček a někdy i svízelné situace v našem životě. Snad to byla troška od každého, 
každopádně díky Bohu za to, že věříme...                                                                       -km- 
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Aby věděly, že je máme rádi 
Už je to pár let, co jsem měla možnost být přítomna na přednášce na téma „Aby 
věděly, že je máme rádi“, kterou organizovalo brněnské Centrum pro rodinu.  

Přednášejícími byli manželé 4 dospívajících dětí. Byla jsem ráda, že se můžu dozvědět 
něco nového o výchově nejen dospívajících, protože v této oblasti není člověk nikdy 
dost chytrý. Pořád se má co učit, nad čím přemýšlet, co zdokonalovat. Zapsala jsem 
si tenkrát pár postřehů, které se mi zdály důležité a nyní se s vámi o ně podělím. 
Celá přednáška se nesla v rovině „měj úctu a lásku k duši svého dítěte“. Dítě musí mít 
právo na vlastní názor, je velice důležité povídat si s dětmi, jako partner s rovnocen-
ným partnerem, je to velký přínos pro vztah zvláště dospívajících dětí a rodičů.  
Hodně mě oslovila zkušenost přednášejícího otce - jít s dítětem do cukrárny na po-
hár, do pizzerie… Povídat si o všem možném, nemoralizovat nebo i jen tak mlčet, ale 
hlavně být spolu! Osvědčilo se vzít s sebou jen jedno dítě (ostatní také, ale příště), 
pro dítě je to hodně důležité, že má otce či matku v tuto chvíli jen pro sebe. 
Je potřeba dát dětem kořeny – zakotvení v rodině, vědomí, že do této rodiny patří se 
vším všudy, ale dát dětem i křídla… 
Velmi zajímavá byla i pasáž, ve které se mluvilo o „jazycích lásky“ . Pod tímto názvem 
se skrývají ty obyčejné věci, které každý milující rodič dělá denně pro svoje děti.  
Pochvala, povzbuzení, které v dětech podporují sebedůvěru. Laskavá a pokorná slo-
va, kterými dáváme dětem najevo, že nad nimi nemáme „navrch“, že se dokážeme 
omluvit, přiznat chybu, přiznat i rodičovskou slabost „nevím“. Slova, která hřejí 
„mám Tě ráda, takového, jaký jsi“, vyjádření bezpodmínečného přijetí „je fajn být 
Tvojí mámou“, „je prima, že jsi doma, cítím se s Tebou moc dobře“.  
Dalším důležitým postojem rodiče, je věnovat dítěti pozornost soustředěnou, věno-
vat dítěti čas, být s ním fyzicky, ale hlavně duševně. S dítětem vést rozhovor,  bavit se 
o prožitcích, o nitru, o citech; co ho těší i trápí. Do rozhovoru nenutit, vyčkat, až dítě 
bude chtít. Hodně důležité je, aby dítě z nás cítilo „jsem tu pro Tebe celá“. Jsou to 
drobnosti, ale hodně důležité drobnosti. Při rozhovoru nemýt nádobí, nepracovat na 
PC … tím bychom se ochudili o oční kontakt s dítětem … a z očí se dá hodně vyčíst … 
Ale zvláště dokázat dítěti naslouchat, vnímat nejen jeho slova, ale i gesta, mimiku.  
Udělat si čas na společné aktivity a nechat dítěti prostor, aby vymyslelo, co chce spo-
lečně s námi dělat. Další součástí výchovy jsou i dárky, jimiž můžeme vyjádřit „myslím 
na Tebe“, při výběru dárku myslet na jejich zájmy, ne na svoje, dárek vybíráme přece 
proto, aby dítě mělo radost. A nemalou součástí výchovy je i fyzický kontakt, otec syna 
poplácá po ramenou na znamení „jsi borec“; matka obejme a políbí dítě při odchodu 
do školy, na výlet. Vždy je důležité zvolit způsob, který dítěti vyhovuje, v čase, který mu 
vyhovuje a místo, které mu vyhovuje, zvláště u dospívajících dětí je to důležité. 
Každé dítě, tak jako i každý člověk, má svoji „citovou nádrž“, která potřebuje být 
plněna právě tímto „jazykem lásky“, který je pro nás všechny tolik důležitý.            -jm- 



                                                        SE T KÁ N Í    p ro s in ec  20 16               

4 

 

Rizoto ze slzavého údolí 
O křesťanských hodnotách nechtěl minulý režim ani slyšet a výchovu k nim vše-
možně potlačoval. V ostrém kontrastu se zákeřnými praktikami Státní bezpečnosti, 
které přímo pocítila i naše rodina, bylo salesiánské dílo, jež jsem díky rodičům před 
více než třiceti lety poznal. 

Dnes už jen s úsměvem vzpomínám na „slzavé údolí“, které provázelo moje první setkání 
s odkazem Dona Bosca. Odehrálo se v létě r. 1982, kdesi u Jihlavy. S taťkou a bráchou 
jsme se vyrazili podívat na tzv. chaloupku (označení prázdninových pobytů věřících kluků 
- pozn. aut.). Přijeli jsme tam v čase obě-
da, a tak nám kuchařka naložila rizoto. Na 
vrchovatou porci, která byla výrazně větší 
než můj hlad, jsem vyzrál po svém. Z do-
mova zvyklý dojídat jsem se rázem ocitl ve 
slepé uličce a ... rozbrečel jsem se. I když 
jsem nechal na talíři, k mé radosti se na 
mě kvůli tomu nikdo nezlobil. 
Když jsem rok nato začal jezdit na cha-
loupky pravidelně, nadchl mě současný 
pomocný biskup pražský Karel Herbst – 
tehdy kněz bez tzv. státního souhlasu. 
Nikdo mu neřekl jinak než Kájo. Když v 
létě objížděl chaloupky, všude si pro něj 
osazenstvo připravilo nějaké přivítání. A 
nebýval to zdaleka jen originální pokřik, 
ale třeba i nápaditě secvičené divadlo. 
Všichni si zkrátka dávali záležet, aby Ká-
jovi předvedli něco mimořádného, o čem 
pak mohl na dalších „štacích“ poutavě 
vyprávět. Obdivuhodný byl nejen mini-
deníček, kam si šifroval nejdůležitější 
údaje, aby se režim jeho případným za-
bavením nic zásadního nedozvěděl, ale i 
Kájova paměť. Zásluhou tohoto daru si 
pamatoval křestní jména několika stovek 
kluků. A spletl se jen málokdy… 
Krásných vzpomínek na salesiány (Reví-
ka, Libečka a mnoho dalších) mám celou 
řadu. A všem jim, stejně jako svým rodi-
čům, jsem vděčný za „mantinely“, jimiž 
mi naznačili, jak vychovávat.               -pš- 

Buď příkladem 
V dobrotě své Bůh když požehná ti 
a z lásky dítě se ti narodí 
při křtu patroni jej přijmou svatí, 
však mnoho čeká bouří na lodi 

Tak veď své dítě cestou pravdy, víry 
a lásku k Bohu snaž se probouzet, 
modlitby měň v duši za safíry 
své objetí mu popřej i svůj ret 

Velkým štěstím, odměnou ať je ti 
když chrámové pak zvony vyzvání 
cestě slavně vystrojených dětí 
pro své první svaté přijímání 

Již zakončeno první bude dějství, 
teď přichází čas vzdělání a škol, 
jen neopomeň nikdy náboženství 
ať písmo čte, jak praví apoštol 

Jde čas, je dítě mužem nebo ženou, 
jej andělé ať žitím provází 
a páteř nemá nikdy pokřivenou 
povodni zla byť stojí na hrázi 

Až Bohu složíš výčet svých činů 
klid měj v duši na konci svých cest, 
že pevné víry zapnuls karabinu 
a příkladem svým psal jsi manifest  

(J. C.) 
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AUTÍČKO NA SETRVAČNÍK 
Původně jsem chtěla svůj příspěvek napsat velmi stručně, avšak ne zcela originálně  
a jeho obsah by zněl: „Po 23 letech výchovy svých dětí vím, že o výchově nic ne-
vím“… Důvodem pro toto, na první pohled skeptické shrnutí, by bylo to, že ke kaž-
dému dítěti je třeba v určitých situacích přistupovat odlišně, každé dítě má do vínku 
danou odlišnou náturu a reaguje tudíž jinak než jeho sourozenec. Na některé dítě 
musí člověk tu a tam zakřičet, na některé je nutné i tu a tam vztáhnout ruku (prosím, 
nepublikujte to v Norsku) a některé je tak klidné, že není nutné ani jedno. A pak jsem 
se raději zamyslela nad tím, co přece jen vůči všem svým dětem (věk 23, 19, 17, 9,  
8 a 5 let) aplikuji, či snažím se aplikovat shodně. 
Dítě je podle mě podobné autíčku na setrvačník. Rodí se s určitou zabudovanou vý-
bavou, a pak je hodně důležité, aby mu rodiče od jeho početí a přes jeho první roky 
života dali jasný směr a vymezili hranice silnice, po které by bylo dobré se pohybovat. 
Ten podmiňovací způsob „by bylo dobré…“ považuji za velmi důležitý. Příliš imperati-
vů je vždy průšvih. Od početí až do smrti rodiče je nutné (a to bez podmiňovacího 
způsobu), aby dítě, které má být šťastné, cítilo, že je rodiče BEZVÝHRADNĚ milují. 
Takže za podstatnou predispozici „ideální“ výchovy, považuji LÁSKU. Myslím si, že 
hodně špatného v dnešním světě je způsobeno tím, že ženy přestávají být šťastné  
a spokojené díky svému mateřství, cítí, že jim něco utíká a často, byť podvědomě, to 
dávají za vinu dítěti. A pak další chyba – neuspokojené ambice rodičů, či modelové 
předurčení prototypu, jak má vypadat jejich dítě. A tím dostává na frak další, podle 
mě velmi důležitý, aspekt dobré výchovy a tím je SVOBODA. Ne, nemám na mysli 
„americkou výchovu“ typu, že dítě neuctívá žádné autority, jí si co chce, spát chodí 
kdy chce a háže kolem sebe odpadky a je v pohodě. Mám na mysli svobodu dítěte ve 
volbě koníčků, kamarádů, studia či životního partnera. Nechat ho žít, dali jsme jim 
život, dali jsme jim přece ze startu nějaký směr, ale nejsou našim vlastnictvím. Mů-
žeme se za ně modlit, můžeme jim i jako dospělým radit, ale prosím, jen pokud 
v pozdějším věku o to budou stát. Pokud to autíčko dáme do pohybu s láskou a smě-
rem, o kterém si myslíme, že je pro dítě správný, může sice dostat na ledovce smyk, 
ale věřím, že se vrátí do původních kolejí. Ono bez toho smyku by si totiž kolikrát děti 
samy neuvědomily, že ta cesta je správná. 
A na závěr jeden postřeh jedné velmi moudré starší paní profesorky, která říkávala: 
„Většina dětí potřebuje někdy vypustit ventil, někdo ve škole, někdo doma, někdo ve 
sportu a nejhorší ve škole jsou často „vzorňáci“ doma, vynáší pravidelně koš, luxují,  
neodmlouvají…“ Tak, tímto se aspoň já uklidňuju, když se doma rozhlédnu kolem 
sebe, vidím děti, které se unavené vrací ze škol a z tréninků, kde dosahují všude vel-
mi dobrých výsledků a slyším jen, jak že jsou ty holky hodné a vzorné.“  
Párkrát zařvu a pak vezmu hadr, vysavač a jdu to udělat sama (ano, střídavě se v tom 
počtu vždy nějaká posila přece jen najde) . . . ono je to totiž v tom životě taky jednou 
jako ženské čeká…                                                                                      Lenka Dobešová 
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J a k  t o  v i d í m  j á
 

Jiné vzorce chování 
Vzájemné vcítění - empatie - má zásadní roli ve výchově i při budování vztahů 
nejen v prostředí rodiny. Dovolte mi vyjádřit se ke konkrétní oblasti našeho farního 
žití a předem prosím o shovívavost k mému pohledu na věc.  

Prožívám v sobě delší dobu určitý rozpor. Na jedné straně jsem nadšený z nedělní 
„desáté“ mše sv. a zvláště z množství rodin s malými dětmi. Je vidět, že jsme živá 
farnost, že to tu pulzuje a je radost sledovat tu drobotinu, s jakou kuráží se dere 
kupředu svým nadějným životem. Je logické, že toto množství je jako pytel blech, 
který se nedá jen tak zkrotit či ochočit. Je víc než jasné, že tyto pokusy jsou odsouze-
ny k nezdaru obdobně jako boj s větrnými mlýny... 
Na druhou stranu vnímám mši sv. a kostel samotný, jako posvátné místo. Současně si 
uvědomuji, že bychom zde měli mít trochu jiné vzorce chování než v závodní jídelně 
či školní tělocvičně. A také, že lidé vedle mne to nevinné dovádění našich ratolestí 
nemusí vždy vnímat stejně, jako já - rodič. Ne všichni účastníci, kteří to vidí jinak, 
také mohou svůj problém vyřešit změnou mše 
sv. a nebo změnou kostela. 
Jsou situace, nad kterými se pousměji, zakrou-
tím hlavou a nebo zavřu oči. Vzpomínám, jak 
při eucharistické modlitbě se jedna holčička  
v popředí, blízko oltáře, pustila do celého 
banánu, který ji tatínek pozorně načal... Chá-
pu, že je třeba, zvlášť těm malým, nějakým 
pamlskem naplnit pusinku, aby vydrželi  
a nenapovídali moc panu faráři. Nevadí mi 
jednotlivý křik, ani pláč a skotačení a jsem 
pevně přesvědčen, že děti do kostela patří. 
Lépe, aby tu zazníval křik a smích dětí, než aby 
tu bylo mrtvolné „posvátné“ ticho samotných 
dospělých. 
Přesto bych se přimlouval, kdyby se rodičům 
podařilo své děti „přibrzdit“ aspoň při homílii 
(kázání) a při proměňování. Domnívám se, že určitá korekce a hranice jsou pro rozvoj 
dítěte spíš přínosem a oporou, a pokud již se naplnila míra trpělivosti, tak si myslím, že 
není přece problém se s malým nezbedníkem na chvíli proběhnout před kostelem, 
nadýchnout čerstvého vzduchu a opět, po chvíli, se vrátit do epicentra dění. Tato změ-
na určitě prospěje všem...  
Snažme se o empatii.                                     GS (jméno a adresu má redakce k dispozici) 
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A n k e t a

Kdo a za co tě naposledy pochválil? 

„Včera mě maminka pochválila, že jsem 
šikovná, upekla jsem buchtu.“  
                                                      (dívka, 13) 

„Dnes paní učitelka za účast v soutěži.“  
                                              (chlapec, 9 let) 

„Dneska mě spolužák Ondra pochválil, 
že mám pěkný výrobek.“      (chlapec, 10) 

„Pan farář včera, za farní fresky.“   
                                                      (dívka, 19)  

„Včera mě taťka pochválil, že mám hez-
ky uklizeno v pokoji.“            (chlapec, 10) 

„Dnes kamarád Tomášek za krásné hraní 
na flétnu.“                                   (dívka, 10)  

„Dneska mě pochválila učitelka za výhru 
v soutěži.“                         (chlapec, 15 let) 

„Vždycky když něco dobrého upeču ke 
snídani, tak mě chválí táta i bratři  
a jsou mi vděční.“                 (dívka, 13 let) 

„Dneska jsem od mámy sklidil pochvalu 
za to, že jsem si sám od sebe vzpomněl  
a otevřel vrata, aby mohlo vjet auto na 
dvůr.“                                 (chlapec, 15 let) 

„Včera rodiče za to, s čím jsem jim po-
mohl v práci.“                     (chlapec, 9 let) 

„Dneska mi pochválili ostatní v keramic-
kém kroužku model Zeměplochy z hlíny.“       
                                                 (dívka, 13 let) 

 

K  z a m y š l e n í

ODLOŽME SVÉ OBAVY  
Zaslechla jsem nedávno rčení o tom, že naše společnost vyznává nový typ kultury, 
tzv. „kulturu odkládání“.  
Když jsem se zamyslela nad tímto názvem, tak jsem musela uznat, že je ve společnos-

ti dost oblíbená u všech věkových kategorií. Odkládáme nepotřebné věci, rozhodnu-
tí, úkoly, daňové přiznání, svátost smíření, setkání s přáteli, návštěvy příbuzných  
a koneckonců občas i je samotné. Ale snad není teorie této nové kultury úplně 
„k zahození.“ Co by se dalo odložit, abychom z toho měli dobrý pocit a ne černé svě-
domí? Blíží se jako každoročně TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA.  
Zkusme odložit stud a strach a vyjděme mezi ostatní s prosbou o příspěvek na po-
třebné, odložme oblíbený televizní seriál nebo hru na počítači a pojďme místo toho 
zazpívat koledy na náměstí. Odložme obavy o to, zda si budeme moci koupit věc, po 
které toužíme a buďme jako ta žena, která dala pár mincí ze svého nedostatku  
a věnujme tím někomu neznámému radost, štěstí a pocit sounáležitosti. Bůh nikoho 
z nás neodsunul na druhou kolej, ani my to nedělejme!“                                            -km- 



                                                        SE T KÁ N Í    p ro s in ec  20 16               

8 

 

Kořeny a křídla 
V tuto chvíli můžu na otázku „Jak vychovávat?“ odpovědět jedině takto: s láskou, 
ideálně s láskou bezpodmínečnou. A nevím, nakolik mě k tomuto přesvědčení 
dovedly knihy, zkušenost blízkých, rady moudřejších, nebo vlastní cesta, stálé 
hledání.... Asi všechno dohromady.  
Silně mě oslovil také citát J. W. Goetheho, který jsem si kdysi přečetla na nástěnce  
v Salesiánském středisku v Žabovřeskách : „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě 
věci: kořeny a křídla.“                                                                                                         M. Z. 
 

P ř í b ě h  p r o  d ě t i

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 
„Tomáši, Anežko!“, ozvalo se jednoho 
prázdninového dne z kuchyně. „Ano, 
mami?“ vyběhly děti s křikem z pokoje. 
„Tome, ty uklidíš  váš pokoj a ty, Anežko, 
mi pomůžeš s obědem!“. „Ale mamí….“, 
ozvalo se dvojhlasně. „Nám se nechce…  
A proč to vlastně musíme dělat? Už nás to 
nebaví a ostatní děti určitě taky nemusí 
pořád uklízet a pomáhat!“ 
„Jste naše děti a abyste byly dobře vycho-
vané, musíte poslouchat a dělat, co je 
třeba. I když vás to nebaví!“ řekla přísně 
maminka. 
Děti si chvíli něco spolu špitaly, a pak 
z nich vypadlo: „A co, kdybychom si to 
dneska s vámi vyměnili? Mamíííí, prosím, 
prosím!“ volaly jeden přes druhého.  
Maminka se zamyslela, a pak odpovědě-
la, aby se šly zeptat tatínka, který je 
v garáži a něco dělá na autě. 
„Tatí, tatí!“ rozběhly se děti hned zkusit 
štěstí jinde. „Ano?“, ozvalo se tázavě. „Ta-
ti, chceme si to dneska s tebou a s mámou 
vyměnit.“ Vysvětlovaly překotně jeden 
přes  druhého, jak byly udýchané. A táta 
na to: „Dobře a mamka už o tom už ví?“ 
„Ano, už jsme s ní o tom mluvily“, řekly 
svorně. Jejich hlásky zněly radostně, pro-

tože vycítily, že se vše láme v jejich pro-
spěch. Tušily správně. Táta dovolil, a tak 
se splnilo jejich přání. 
A jak to celé dopadlo? Táta musel nechat 
odvézt auto do servisu. Předtím byl skoro 
celý den na facebooku. Mihnul se i v ku-
chyni, kde ho však přivítal nevábný pach 
spáleného jídla. Obě děti mu poněkud roz-
pačitě naservírovaly kuře „àla uhlí“ a ne-
dovařené brambory. A co dělala maminka 
v roli dítěte? Sem tam si uzobla brambůrek 
a zapila to coca-colou, také si zahrála něco 
pro zábavu na počítači a naházela ponožky 
spolu s obaly od bonbónů pod postel. Jinak 
celý den proležela v posteli. 
Děti se snažily celý den dělat to, co někdy 
viděly u dospělých. Věděly, že máma pere, 
vaří, uklízí i žehlí, a tak se snažily o totéž. 
Jak dopadlo auto, které spravovaly místo 
tatínka, o tom už zmínka padla.  
Přišel večer a Tomáš s Anežkou na sebe 
moc pyšní nebyli. Utahaní jako koťata 
se rychle umyli a bez večeře zalezli do 
postelí. Už si jen stihli říct, že to byl 
pěkně náročný den. Sotva udělali křížek, 
samou únavou se jim pletla večerní 
modlitba. Usnuli ani nevěděli jak…                           

Libor M. 
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O tempora, o mores! 
(Ó časy, ó mravy) napsal v prvním století před naším letopočtem římský politik  
a řečník Marcus Tullius Cicero.  
S každou novou generací ta starší vidí úpadek dobrého vychování a jako příčina  
v jednom „oldies válu od podlahy“ zní: 

To máme mládež, hu, to máme mládež. 
Doma řezali je málo, jak se zdálo, 
kam to vede se ptám. 
 
No, a teď už vážně.   
Jako mladí rodiče plní zápalu a nadšení jsme hltali knihy o výchově pediatra Zdeňka 
Matějčka i brožury pozdějšího kardinála Jána Ch. Korce nebo Tomáše Malého (pseu-
donym biskupa Fr. Tomáška) propašované z Vatikánu do ČR. O několik let později 
jsme se už usmívali radám stejně nadšených a nekritických maminek otiskovaných 
v Katolickém týdeníku a dnes, kdy jsou naše děti dospělé, si z těchto knih a rad už 
nepamatujeme nic. Jediné, co zůstalo, jsou slova o. Tomáše Martince, který v jedné 
z promluv na májových pobožnostech věnovaných výchově prohlásil: „Někdy, přes-
tože rodiče dělají to nejlepší co mohou, se výsledek nedostaví, a je třeba se modlit  
a trpělivě čekat, zda se to, co bylo zaseto, objeví a vzejde“. Jako obdivovatel (nejen) 
orchidejí vím, že jejich semena klíčí i po více než 50 letech. Proč by tomu tak nemoh-
lo být i u lidí? Ostatně náš syn nám ve svém nejproblematičtějším období udělil lekci, 
když přišel domů a vyprávěl, jak on, s extravagantním účesem a piercingem, volal 
záchranku k muži ležícímu v epileptickém záchvatu u zastávky MHD, zatímco ostatní - 
možná z neznalosti, možná pohoršeni – ho jako opilce obcházeli. Nedávno v pořadu 
Hyde Park Civilizace vyprávěl nositel Nobelovy ceny za chemii a otec čtyř dětí: „Když 
se dítě narodí, člověk si říká, že by mohlo být prezidentem nebo vyléčit rakovinu,  
a když doroste je rád, že neskončilo v kriminále.“   

A tak, jestli vůbec můžu něco radit, zkuste své děti naučit vnímavosti a zájmu  
o druhé, schopnosti pomáhat, a to nejen ve vlastní rodině.  

Navíc výchova se zdaleka netýká jenom dětí. Vychováváme se totiž navzájem i my 
dospělí. Kněz, který v přímluvách prosí za ty, kteří v neděli musí pracovat, zároveň 
připomíná, že to, že my sami v práci nejsme, není samozřejmost. Vnímavé navíc 
možná napadne, zda nedělním nakupováním nenahráváme těm, kteří v neděli nutí 
pracovat jiné. Vychovává také politik, který se nechová  podle hesla účel světí pro-
středky a dokáže se postavit  za správnou věc, přestože možná  ohrožuje svou další 
kariéru. Příkladem vychovává muž, který cestou na zastávku tramvaje zvedne na 
zemi ležící papír a hodí  ho do koše. Každé ráno se vlastně těším na neznámého pána, 
který se na mě na zastávce vždy zasměje a popřejeme si dobrý den nebo na paní, 
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která sedává v trolejbusu přes uličku a nepatrným pousmáním dává najevo, že mě 
dnes zase vidí. Vnímavost pro druhé nám nedovolí  nevidět, že farní dvůr, na němž se 
scházíme, někdo posekal a z lavice, v které se usebraně modlíme, někdo utřel prach.  
Asi už nikdy nezapomenu na slova o naději, která pronesl, s pro něj typickým osty-
chem Marek Vácha letos 28. října na Staroměstském náměstí k desetitisícům lidí: 
Naděje je to, že každý z nás udělá  to dobré, co udělat může. 
Výchova je především nekončící úsilí a vlastní příklad je nejlepší cestou.   

Zpěvačka Radůza v jedné písni zpívá:  
Pamatuj, tenhle svět není jen pro silný  
stvořen byl pro všechny ztracený duše 
a počítá se, jestli tě tvá cesta posilní 
a ne to, jak rychle jsi ji ušel.                                                                                          Karel K. 

 

O  d o s p ě l ý c h  a  d ě t e c h
 

Rozumem i srdcem se dokázal výstižně vyjadřovat francouzský spisovatel Antoine de 
Saint-Exupéry, a tak jeho knihy obohacují již několik generací čtenářů. V jeho určitě 
nejznámějším díle, filozofické pohádce „Malý princ“, se můžeme dočíst i o tom, jak 
rozdílné bývá v mnoha směrech vnímání světa kolem nás dětmi a dospělými. Co velcí 
řeší, to malí přehlížejí a naopak.  
A protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, určitě si rádi na pár úryvcích z Malého 
prince svůj útlý věk připomenou… 

Všechno stále vysvětlovat a vykládat 
… Bojím se, že budu takový, jako dospělí. Nezajímá je nic jiného než čísla. Všichni 
dospělí byli kdysi dětmi. Jenomže málokdo z nich si to pamatuje. 

Dospělí nikdy ničemu sami nerozumějí. Pro děti je hrozně únavné jim všechno stále  
a stále vysvětlovat a vykládat. Od dětí to vyžaduje hodně shovívavosti. 

Když dospělým řekneš: „Viděl jsem pěkný dům z růžových cihel, za okny má pelargó-
nie a na střeše sedají holubi“, nedokážou si ten dům představit. Musí se jim říct: „Vi-
děl jsem dům za sto tisíc franků“. A hned volají: „Jaká krása!“      

Dospělí hrozně milují čísla. Když jim řekneš, že máš nového kamaráda, nikdy se ne-
ptají na to nejhlavnější. Nikdy neřeknou: „Jaký má hlas? Na co si rád hraje? Chytá 
motýly?“ Místo toho se ptají: „Kolik je mu let? Kolik má sourozenců? Kolik váží? Kolik 
vydělává jeho otec?“ A pak si myslí, že už ho znají.         

(z knihy Antoina de Saint-Exupéryho „Malý princ“)                                         vybrala -jm- 
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Vychovávat od nejútlejšího věku 
Je těžké poradit, jak vychovávat. Každá doba je jiná, stejně jako prostředí, ve kte-
rém dítě žije.  
Děti na venkově, žijící obyčejně v rodinných domech, jsou od malička vedeny k práci. 
Prostředí to vyžaduje. Děti městské, žijící v panelácích, to mají zcela jiné a zvláště pro 
rodiče je to náročnější.  
Moje praxe při výchově dvou hochů (tři a půl roku od sebe) je tato: Už od útlého 
věku musí dítě vědět, že je máte rádi a musíte mu to také dávat najevo. Vždy před 
usnutím jsem byla u jejich postýlek a zpívala jim. Později jsem jim předčítala říkanky, 
pohádky a s první modlitbičkou „Andělíčku můj…“ četla knížky na pokračování. I když 
už sami uměli číst, čtení si ode mě žádali. A výsledek? Stali se z nich náruživí čtenáři  
a jedničkáři v českém jazyce, kteří mají dobré vyjadřovací schopnosti. 
Denně jsme s nimi hovořili o tom, co prožili ve škole i jinde. Pokud se nám něco ne-
zdálo a nesouhlasili jsme s jejich počínáním, snažili jsme se jim rozumně, bez hádek  
a vyčítání vysvětlovat. Přiměřeně ke svým věkovým schopnostem dostávali úkoly. 
Vždy jsem dbala na to, aby si ráno uklidili svoje lůžko. Protože přicházeli domů první, 
měli v zimě např. za úkol opatřit oheň (ústřední topení ve sklepě), odmetat sníh, 
v létě pro změnu zalít zahradu, dát vodu drůbeži a podobně. S přibývajícím věkem se 
měnily i úkoly. Následovalo vždy společné hodnocení. A když se potom věnovali 
svým koníčkům (chodili do hudebky, na gymnastiku, do skautu), vždy jsme s nimi 
jejich dění probírali. Kapesné nedostávali, vždy dostali peníze nač potřebovali, neb 
jsme jim bezmezně věřili.  
Toto vše považuji za nejjednodušší a nejúčinnější postup při výchově dětí, a to již od 
nejútlejšího věku.                                                                                        Marie Červinková 

 

Základem neúspěchu je nedůslednost 
Výchovné principy jsou poznatelné srdcem. Na stole mám napsaný výrok kteréhosi 
svatého papeže: „Všechno vidět, většinu přehlédnout, moc málo kritizovat.“ Výchova 
je proces obousměrný: my vychováváme děti a děti vychovávají nás. To je základní 
zásada pro rodiče. Máme pomáhat dítěti rozvíjet dobré vztahy k lidem, k práci, ke 
hře, k radosti, pěstovat dobrou povahu. A povaha, to není něco, s čím se člověk rodí. 
Dědičné jsou jen sklony. A těch je mnoho, dobrých i zlých. Výchova rozhoduje, které 
sklony se upevní, které potlačí. Proč se to leckterým rodičům nepodaří? Ne proto, že 
by své děti neměli dost rádi, že by pro ně nechtěli to nejlepší. Základem jejich neú-
spěchu je nedůslednost. Schází jim trpělivost. Trestají v hněvu.  
Úspěšní rodiče se nenechají zlobením připravit o radost ze svých dětí. „Jsou přísní, 
ale dokáží mít smysl pro humor“, říká zkušený vychovatel Zdeněk Matějček. 

(Ladislav Simajchl: Rodiče a školáci)                   kniha je volně ke stažení na fatym.com 
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Co jsem v knihách nenašel, nebo přehlédl...  
Za svůj život jsem vyslechl už mnoho vzletných slov a čím dál víc si uvědomuju, jak 
velký rozdíl může být mezi slovy a skutky. 
Ještě za svobodna jsem hodně četl nejen duchovní tituly, ale i literaturu o výchově 
dětí a mládeže. Mezi jinými knihy Dona Boska, ale také knihu „Děti potřebují hrani-
ce.“ V té době se mi díky práci s dětmi, mládeží a ministranty, podařilo nakouknout  
i do několika katolických rodin, a byl jsem s nimi v úzkém kontaktu. Dvě z nich se mi 
nesmazatelně vryly do srdce. I když každá byla jiná, přísnost otců měly společnou.  
I s odstupem času jsem jim za mnohé vděčný, protože mi byly příkladem. Bohužel 
obě rodiny dnes dosti trpí těžce narušenými vztahy rodičů a dětí. Přesto stále věřím, 
že k sobě ještě mohou najít cestu. 
I já sám jsem měl přísného otce a mnohé jeho postoje jsem převzal - inu, jablko ne-
padá daleko od stromu… 
Dokud byly naše děti malé, neměli 
jsme s nimi při mši sv. problémy, 
aniž bychom jim museli dávat pa-
mlsky nebo kvůli jejich křiku 
opouštět kostel. Stačil přísný po-
hled a zlobící ratolesti pohrozit 
prstem. A když to nepomohlo, 
umravnili jsme dítě venku a zase 
jsme se vrátili do kostela. Děti 
opravdu potřebují hranice a mys-
lím, že v silách drobotiny je vydržet 
hodinku bez jídla a naučit se vnímat posvátný prostor Božího chrámu. 
Kde chybí řád, tam řádí neřád! Samotná přísnost by vedla ke zkáze, proto k ní ne-
zbytně patří láska, odpuštění a tolerance. 
Zmíním se o jedné lekci, které se mi dostalo zhruba před třemi lety při výchově nej-
staršího syna. Situace začala být vážná a já jsem se opakovaně sám sebe ptal, co dál? 
Výprask i zákaz jeho oblíbených aktivit jsem tehdy jako variantu k možné nápravě 
zavrhl a po poradě s jedním knězem jsme s manželkou přijali nabídku na setkání  
s křesťanským psychologem. Až u něj jsem pochopil jádro problému: můj syn dorostl 
do věku, kdy víc než mámu potřebuje tátu, k němuž si hledá cestu. Já jsem to bohu-
žel nepostřehl, nebyl jsem na to připraven a v dobré víře jsem syna od sebe nevě-
domky odháněl. Bůh mi naštěstí skrze onoho psychologa otevřel oči. 
A kde jsem chyboval? Řeknu vám to na příkladu. Několik tatínků vyrazilo na další 
výlet s dětmi - „slůňaty“. Já jsem šel také, a to hlavně kvůli svým dětem a vnímal 
jsem to jako příležitost, kdy se děti mohou navzájem skamarádit  a něco společně 
prožit. Nejstarší syn se během výletu od kamarádů několikrát odpojil a chytil mě za 
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ruku. Chtěl být se mnou. Já však bohužel přemýšlel jinak a posílal jsem ho za kama-
rády. Vždyť jsme tu přece hlavně kvůli nim. Chyba lávky! Syn si to vyložil, že ho ne-
mám rád. Potom nám to i několikrát řekl. A my to nechápali, vždyť se mu tolik věnu-
jeme... 
Jak tedy budovat vztah otce a dospívajícího syna? I když to pro nás není často jedno-
duché, děti potřebují, abychom si na ně udělali čas. Ale to samo o sobě nestačí. Dítě 
se pořád nechce o tátu jen dělit se sourozenci. A tak je dobré vzít občas někam jen 
jednoho z nich - třeba na nákup. Na chvíli ho vyčlenit  a být JEN s ním. Dát mu 
prostor a svým způsobem ho „povýšit“. A z vlastní zkušenosti vám potvrdím, že to 
funguje. Kluci se předhání, kdo půjde se mnou. Například při nedávné sbírce šatstva 
pro Charitu tak se mnou jedenáctiletý syn strávil celých 6 hodin.   
Milí tátové, vězte, že zhruba v deseti let života vaší ratolesti přichází váš důležitý čas! 
Kluci hledají své idoly, chtějí je napodobovat, touží být s námi, být jako my. Nepro-
meškejme tyto okamžiky, druhou šanci už nemusíme dostat. Ať nám Bůh a Panna 
Maria pomáhají k tomu, abychom svoji roli zvládli. Jinak nám synové přestanou věřit, 
začnou hledat své vzory v jiných vodách a my „zpláčeme nad výdělkem“.              MK 
 

V e s m í r n é  k a p i t o l y

Dárek z místa, kde nic není 
Každý člověk ví, že z cest se vozí dárky. Hlavně dětem. 
Ale co když jste na místě, kde žádné dárky nejsou?  
Třeba ve vesmíru. Chcete ulovit mimozemšťana, chytit 
meteorit, koupit něco ve vesmírném hračkářství? Asi 
těžko. Přesto něco přivézt jde: ukázala to americká 
astronautka Karen Nybergová, která letěla do vesmíru 
a na Zemi nechala tříletého syna Jacka. 
Samozřejmě se jí stýskalo, tak z látkových proužků od 
krabic s jídlem ušila malému Jackovi dinosaura. Toho 
vycpala nastříhaným tričkem, jelikož na Mezinárodní 
kosmické stanici se všechno oblečení používá pouze jednou, a pak ho kosmonauti 

pošlou do atmosféry, kde shoří. A když dino-
saurus z odpadků, tak se zřejmě bude jme-
novat Odpadkosaurus... 

Po půlroční misi v listopadu 2013 Karen 
Nybergová úspěšně přistála a dinosaurus  
s ní. Tím dostal Jack tu nejlepší hračku, co 
dostat mohl: byla totiž z místa, kde nic není.                         
                                                        Michal Přibyl 
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Z  k a t e c h e z e  p a p e ž e  F r a n t i š k a
 

V listu apoštola Pavla Kolosanům slyšíme: „Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, 

jak se to patří u křesťanů. Otcové nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu“. Je 

to moudrá rada: dítě je vychováváno, aby poslouchalo rodiče, kteří však nemají po-

roučet nelítostně, aby děti neodradili. Když svému dítěti řeknete: »Vyjdeme nahoru 

po schodech«, vezmete jej za ruku a krůček za krůčkem vystupujete, tak je to dobré. 

Ale když mu řeknete: »Nahoru!« – »Ale já nemůžu.« – »Jdi!«, tak to znamená děti 

dráždit, tedy chtít po nich něco, čeho nejsou schopny. Vztah mezi rodiči a dětmi tedy 

vyžaduje moudrost a velikou vyváženost. Vy, děti, poslouchejte rodiče, protože je to 

milé Bohu. A vy rodiče nedrážděte svoje děti, nechtějte po nich, čeho nejsou schop-

ny. Takto je třeba jednat, aby děti rostly v odpovědnosti za sebe i za druhé. 

www.radiovaticana.cz, -pš- 

 

Z p r a v o d a j s t v í

TŘEŠŤ PATŘILA KATECHETŮM 

Každý druhý rok se v naší zemi uskutečňuje setkání katechetů. Letos ve dnech  
27.- 29. 11. probíhal již X. celostátní katechetický kongres, a to ve městě betlémů – 
Třešti.  
Na toto setkání jsem se těšila, neboť téma „Rodina a její role v náboženské výchově“ 
mě zajímá. 
Jubilejního kongresu se zúčastnily velké kapacity jako Mons. Vojtěch Cikrle, Mons. 
Jan Graubner, Mons. Pavel Konzbul – nový delegát ČBK pro katechezi, kardinál Do-
minik Duka OP, PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. a mnoho dalších. 
Během dne probíhaly různé přednášky a také každodenní mše svaté za účasti mnoha 
kněží. Tyto chvíle přinášely mnoho požehnání nejen pro nás přítomné, ale pro celé 
okolí. Cílem setkání bylo nejen načerpat mnoho duchovních prožitků, skvělých myš-
lenek a poznatků, ale také společně sdílet zkušenosti, oživit a obnovit naše srdce  
a získat novou energii pro další práci. Zaznělo toho mnoho, ale pro moji práci s dětmi 
jsou nejpřínosnější konkrétní nápady a praktické pomůcky. Jsem ráda, že jsem si  
z velké nabídky vybrala večerní seminář paní Marie Nedbalové. Se svojí dcerou před-
stavily mimo jiné sešitky Liturgie pro děti, které slouží jako příprava na bohoslužbu 
slova a dětem mohou pomoci více vnímat a pozorněji prožívat mši svatou. Toto vní-
mám jako skutečnou pomoc rodičům a dětem. Brzy budou k zakoupení v naší farnos-
ti nebo k objednání po internetu. 
A jaké povzbuzení jsem si odnesla pro každodenní život? Pokud jsme pravdiví hledači 
Božího království, můžeme si být jisti, že jdeme správným směrem.                  Jarka Š. 
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K d y  a  k a m  v e  v á n o č n í  d o b ě

Vánoční bohoslužby ve farním kostele sv. Janů v Bystrci  
Sobota 24. 12. – Štědrý den: v 16.00  mše pro děti 
 ve 22.00  „půlnoční“ mše – zpívá chrámový sbor 

Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční: mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 

Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána: mše v 7.30, 8.45, 10.00 

Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, patrona našeho kostela: 
mše v 7.00. Při mši svaté proběhne žehnání vína. 

Pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny: mše svatá v 18 h. Při ní obnova manželských slibů. 

Sobota 31. 12. – Silvestr: mše svatá v 16.00 na poděkování a prosbu o Boží pomoc do 
nového roku, ve 23.30 děkovná modlitba před půlnocí. 

Neděle 1. 1. 2017 – Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00. 

Kostel s betlémem bude možné navštívit ve dnech 25. 12. a 1. 1. od 14 do 17.30 hod. 
 

Pořad vánočních bohoslužeb v Arše: 
Sobota  24. 12. – Štědrý den: 24.00  půlnoční mše svatá 

Ve dnech 25. 12. a 1. 1. bude od 14.00 do 18.00 hodin otevřena Archa s betlémem. 

– – – – – 

ŽIVÝ BETLÉM. V neděli 25. prosince v 16 hodin Vás zveme k Živému betlému před 
kostelem. Můžete se těšit na setkání se Svatou rodinou a společně si zazpíváme ko-
ledy. Do průvodu k jesličkám se mohou zapojit i další příchozí (děti i dospělí) v pas-
týřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví, ovoce pro potřebné).  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Máte-li zájem, aby zahořelo na Štědrý den  
i u Vás doma, vhoďte lístek s adresou (jméno, ulice, patro) do krabice 
v předsíni kostela nebo zašlete e-mail na betlembystrc@gmail.com. 
Betlémské světlo budou roznášet bystrčtí skauti na Štědrý den. Svět-
lo si také budete moci osobně vyzvednout 24. 12. od 8.30 do 12 h  
v předsíni kostela a od 8 do 11 h v Arše. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 17. ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční  
v Bystrci od 1. do 14. 1. 2017. Naše tříkrálové skupinky budou kole-
dovat především ve vestibulech supermarketů. Poznáte je podle 
zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR a vedoucí skupinky  
u sebe musí mít průkaz koledníka. Ve farním kostele bude možnost přispět 6. 1. po 
večerní mši svaté. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným sku-
pinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Další informace najdete na: 
http://www.trikralovasbirka.cz/.                                                           Farní charita Bystrc 
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„Narodil se Kristus Pán, veselme se…“ 
 
               Nám. NÁM se narodil. 
 
                      „Radujme se!“ 
 
Požehnané Vánoce i celý příští rok přeje 
 
 
 
          

          Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Z  n a š e h o  f a r n í h o  ú ř a d u
 
Do náruče našeho Otce se vrátili 

18. 10. Leo Stée 

22. 10.  Marie Vašková 

26. 10.  Eva Vejvalková 

  9. 12.  Růžena Cibulková 

Z vody a z Ducha svatého se narodili 

16. 10. Eliška Lenka Knappová  

22. 10.  Kateřina Marie Ilona Moravcová

23. 10.  Jakub Ondřej Sychra 

23. 10.  Andreas Lagron 

23. 10.  Michelle Lagronová 

30. 10.  Natálie Marková 

30. 10.  Tobiáš Gabriel Wolný 

13. 11.  Vojtěch Pavel Čermák 

13. 11.  Eleonora Lagronová 

13. 11.  Janis Gino Lagron                -em- 
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