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4RÁCKÝ  

e-zpravodaj 
 

Slovo úvodem 
 
Milí přátelé,  

 

už nám nastalo krásné jaro a za dveřmi jsou velikonoční 

svátky. Hned se lepší žije a dýchá. Toto období nám přináší naději 

na plný život.  

             

            V úvodu velikonočního Zpravodaje použiji postoj známého 

řeckého filosofa Sokrata, který věřil, že pro moudrého člověka je 

nejpřirozenější žít střídmě a skromně (to se do dnešní doby moc 

nehodí ). On sám nenosil ani opánky. Přesto však vždy znovu a 

znovu propadal kouzlu tržiště a často se tam chodil dívat na 

vystavené zboží. Když se ho jeden z přátel zeptal proč, Sokrates 

odpověděl: „Rád tam chodím objevovat, bez kolika věcí jsem 

naprosto šťastný“. 

 

            My se v našem Středisku také snažíme, aby byli ti, co k nám 

přicházejí, šťastní. Nechodíme bosi jako velký filosof, máme i dost 

lákavých věcí pro naše děti, ale přesto víme, že jen to je šťastné 

neudělá. Oni potřebují náš zájem, podporu, přijetí, pomoc a lásku. 

To se jim snažíme dávat. Podle zakladatele salesiánů Dona Boska 

chceme, aby se u nás každý cítil jako doma. V tomto čísle 

Zpravodaje najdete téma rodiny a rodinného ducha, který je 

tajemstvím salesiánské výchovy a který v našem Středisku můžeme 

vnímat a zažívat. 

 

             Každému z nás přeji, abychom pochopili, že Velikonoce i 

celý život Ježíše nám sděluje to, jak jsme pro Boha důležití, že nás 

bere vážně a zajímá se o náš život, o všechny jeho radosti i těžkosti 

a je vždy s námi. Kéž by nám to došlo, uklidnilo nás to a vedlo nás 

to ke změně přístupu ke každému maličkému – k sobě samému, k 

dítěti, puberťákovi, bezdomovci i přistěhovalci. U Boha jsme přece 

všichni doma.  

 

+ P. Tomáš Rádl, SDB, ředitel 
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Ángel Fernández Artime – hlavní představený SDB 
 

Ángel Fernández Artime SDB (* 21. srpna 1960 Gozón) je 

španělský salesiánský kněz, od roku 2014 hlavní představený (rector 

major) a desátý nástupce Jana Boska. 

Narodil se ve španělské Asturii. První řeholní sliby u salesiánů 

složil 3. září 1978, po studiích pedagogiky, filozofie a teologie složil 

věčné sliby 17. července 1984. Kněžské svěcení přijal 4. července 

1987 v Leónu. V této kastilské provincii se staral o pastoraci 

mládeže, působil také jako ředitel střední školy v Ourense. Byl 

členem provinciální rady a zástupcem provinciála. Od roku 2000 

do roku 2006 byl provinciálem v Leónu.  

V roce 2008 byl členem výboru pro přípravu 26. generální 

kapituly salesiánů, o rok později se stal představeným 

jihoargentinské provincie. V této funkci se mimo jiné podílel na 

slučování několika jihoargentinských provincií do jednoho regionu. 

Při výkonu funkce jihoargentinského provinciála se často setkával 

také se současným papežem Františkem, tehdejším arcibiskupem v 

Buenos Aires. Do čela Kongregace Salesiánů Dona Boska byl 

zvolen 25. března 2014 na 27. generální kapitule salesiánů v Římě. 

Je znám tím, že se vždy opíral o velkou pomoc laiků. 

Jako hlavní představený salesiánů vydal pro rok 2017 

Salesiánské heslo (tzv. Strenna 2017) JSME RODINA. Každý dům 

je školou života a lásky. Vyzval všechny, kteří se podílejí na 

salesiánském díle po celém světě, aby tuto myšlenku naplňovali, a 

to ve všem, co konají. 

Posláním salesiánské rodiny je také být blízko těm, kdo žijí v 

těžké rodinné situaci: rozbitým a neúplným rodinám, rodinám 

zraněným egoismem a těm, kdo prožívají krizi ve víře, ve vztazích a 

ve výchově.  

Usilujeme o to, aby rodina byla školou života: místem, kde 

předáváme odpovědnost, kde se komunikace neomezuje jen na 

praktické a konzumní záležitosti, kde se pečuje o důstojnost 

každého člověka. 

 

 

 
 

 Představujeme 
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JSME RODINA.  

Každý dům je 

školou života a 

lásky.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SDB
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https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Goz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rector_major_salesi%C3%A1n%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%AD_sliby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bcen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_%28%C5%A0pan%C4%9Blsko%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ourense
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28pape%C5%BE%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28pape%C5%BE%29
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Jabok 
 

Nový život 
 

Pokud nesedíme celé dny a noci u počítače a vyjdeme 

trochu ven, všimneme si, že je jaro. Všechno, co v přírodě 

jakoby spalo, se probouzí k životu. Brzy uvidíme nejen 

pověstného zajíčka, ale taky koťata, štěňata a jiná mláďata. 

Tak nám přírodní podmínky našeho zeměpisného pásma 

mohou pomoci prožít to, co je na Velikonocích nejdůležitější – 

nový život. 

Židé slavili Velikonoce jako oslavu osvobození z Egypta. I 

to je pro nás inspirující. Žijeme ve svobodě – a to není 

samozřejmé. Čas od času starší lidé vzpomínají na období 

nesvobody v době komunismu. Jiní staří lidé zase vzpomínají, jak 

se tehdy měli dobře. Takové nostalgické vzpomínání nám 

připomíná židy, kteří po útěku z Egypta občas vzpomínali na 

„plné hrnce masa“, které měli k dispozici v egyptském otroctví. 

Jakoby zapomněli, že trpěli a strádali. Asi to tak bývá, že si 

člověk minulost idealizuje. 

Právě o svátcích svobody – Velikonocích – někdy kolem 

roku 30 n. l. byl zbaven svobody lidový kazatel Ježíš, o kterém se 

někteří domnívali, že vysvobodí židovský lid z tehdejší poroby – 

ze spárů římské říše. Jenže tenhle zatčený rabín před svým 

soudcem prohlásil: „Moje království není z tohoto světa“ – a tak 

nebylo z revoluce nic. Naopak, tento Ježíš byl jako buřič 

odsouzen k smrti a ukřižován. 

Na první pohled by to byla obyčejná justiční vražda, 

kdyby ovšem tento Ježíš byl pouhý člověk. Jenže v tomto 

člověku přišel na svět Bůh – jak tomu křesťané věří – a to slavíme 

o každých Vánocích. On totiž věděl, co ho čeká a „chtěl“ to 

podstoupit, protože chtěl být blízko každému trpícímu člověku. 

Ba dokonce, bylo to něco jako oběť: do té doby totiž židé 

podávali každoročně Bohu oběť za hřích – zabili zvíře a vyhnali 

kozla do pouště. Místo sebe. Hříšník totiž je Božím dlužníkem. Za 

vinu se platí. A tak Ježíš „zaplatil“ za viny všech lidí. Proto není 

kříž pro věřící jenom připomínkou hrozné smrti, ale také  

 

Co je na 

Velikonocích 

nejdůležitější? 
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symbolem lásky někoho, kdo dal život za druhé. 

Ježíšův příběh měl tedy tragický konec. Ale třetího dne 

(v neděli ráno) se stalo něco podivuhodného. Když Ježíšovi 

přátelé chtěli nabalzamovat jeho mrtvé tělo, objevili, že je hrob 

prázdný. Co se stalo? 

Zdálo se, že někdo mrtvolu ukradl. Všichni byli zmateni – 

až do chvíle, kdy poznali, že záhadná postava, která s nimi 

mluví, jí a pije, je vzkříšený Ježíš. Ježíš třetího dne po své smrti 

začal žít novým životem. Nebyla to oživlá mrtvola, ale nová 

forma života, která snad čeká – podle křesťanské víry – jednou 

každého z nás. 

Pro křesťany jsou tedy Velikonoce svátky nového života. 

Křesťané dokonce věří, že v životě můžeme začít znovu. I když 

jsme si život pokazili, nic není ztraceno. Znamením nového 

života je křest. Každoročně se o velikonocích křtí dospělí lidé, 

většinou mladší, kteří se rozhodli začít nový život. Stávají se 

členy církve a Bůh jim odpouští všechny dosavadní hříchy. Je to 

tedy skutečný restart. 

Také pro nás ostatní jsou Velikonoce příležitostí k restartu, 

k novému začátku. Přál bych Vám všem, aby letošní 

Velikonoce nebyli pouze jarním povyražením s pomlázkou a 

vajíčky, ale aby se staly jarem Vašeho života – novým 

začátkem. 

Víte, že… 

Německé a anglické pojmenování Velikonoc – Ostern a 

Easter – připomíná starogermánskou bohyni jara a plodnosti 

Ostaru, Astarot (1S 12,10… sloužili jsme Bálům a Astarot…), jejímž 

protějškem byla slovanská Vesna. Proto na velikonoce dominují 

zajíčkové, pomlázka a vejce,  jako oslava plodnosti a myšlenka 

vzkříšení Krista tak často zaniká. 

Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií neděle 

Vzkříšení a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání 

Ducha Svatého. Čtyřicátý den Velikonoc je slavnost 

Nanebevstoupení. 

  
 

 

FOTO  

 

 

 

Autor textu: Michal 

Kaplánek, SDB 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesl%C3%A1n%C3%AD_Ducha_Svat%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesl%C3%A1n%C3%AD_Ducha_Svat%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
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Portál: knižní novinky 
 

Hayers, Achterwinter: Připoutej se, nebo umře jednorožec 
Vytáčí vás někdy vaše děti nějakými svými zlozvyky? 

Vyzkoušeli jste už všechno možné, ale nic nepomohlo? Docházejí 

vám při výchově argumenty? Pak vaše poslední naděje spočívá 

v této knížce. V ní nedostávají slovo pedagogové ani jiní teoretici 

výchovy. Naopak, promlouvají úspěšní praktici výchovy, rodiče. 

Rodiče, kteří vyzráli na své děti a jejich zlozvyky, a to za pomoci 

nečekaných, ale účinných triků a úskoků: je normální se vloupat 

do vlastního domu, aby se syn konečně naučil zamykat? Nutit 

malou dceru, aby se v autě připoutala, vyhrožováním, že když to 

neudělá, umře jednorožec? Normální to možná není, ale je to 

rozhodně účinné, inspirativní a zábavné. 

Harold S. Kushner: Aby měl život smysl 
Jak žít život tak, aby měl smysl, je otázka, která lidstvo 

pronásleduje od počátku věků. Položil si ji i známý americký rabín 

Harold S. Kushner. Jako odpověď ale nenabízí žádná jednoduchá 

řešení, jak nalézt svůj „smysl života“. Místo toho přemýšlí nad lidskou 

povahou a duší a snaží se lépe porozumět lidským tužbám, často 

protichůdným, a dilematům z nich pramenícím.  

Především se věnuje dvěma mnohdy rozporuplným 

touhám: být dobrým člověkem a zároveň být člověkem úspěšným. 

Pozoruje, jak se tyto naše touhy rodí a vyvíjejí, zápasí spolu, či jak se 

v člověku sváří touha po pomstě s potřebou spravedlnosti a 

odpuštění. Také se snaží prohlédnout cestu, jak tyto vnitřní rozpory 

překonat a dosáhnout vnitřní integrity. A ukazuje nám, že jakkoliv 

malými a bezvýznamnými se cítíme být, náš život má - a to z 

mnoha důvodů – skutečně smysl. Na pomoc si při svých úvahách 

bere mnoho příběhů a postav z Bible, klasické i dnešní literatury i z 

historie, psychologické výzkumy i příběhy lidí kolem sebe. 

Karel Nešpor: Jak být milejší 
Zdravé emoce jsou prospěšné pro nás i pro naše okolí. 

Navíc nám sluší a dělají nás hezčími. Kniha Jak být milejší od 

známého propagátora střízlivosti a zdravého životního stylu, 

„smíchologa“ MUDr. Karla Nešpora přináší ucelený návod, jak 

zdravé emoce rozvíjet a pěstovat. Každé z více než dvaceti 

probíraných emocí věnuje autor krátkou kapitolu, v níž popisuje její 
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Co se u nás děje 

[Název události] 
[Sem můžete přidat popis 

události a ty nejhlavnější 

projevy, uvádí různé zajímavosti z každodenního života, kde se s 

onou emocí setkáváme, aniž si to třeba uvědomujeme, a poté její 

sílu a působení ilustruje různými osobitými příběhy a představuje 

cvičení, občas trochu bláznivá, kterými je ale proslulý.  

Guy Gilbert: Čas žít 
 Vědět, jak dobře prožívat čas svého života, je velkým 

uměním, které zdaleka ne každý ovládá. Naše rychlá současnost 

tomuto umění přeje méně než kterákoliv z dob minulých. Nabízí 

nám totiž dříve nevídané množství možností, jak čas trávit 

činnostmi zdánlivě líbivými, milými a přitažlivými, které nám ale z 

dlouhodobého hlediska nic nepřináší. Můžeme jimi strávit hodiny 

denně, každý den v týdnu i v roce a nakonec mnoho let života, 

ale když se pak ohlédneme, zjistíme, že šlo z velké části jen o 

promrhaný čas. Ať už je to neustálé koukání do telefonů nebo 

ustavičné pracování a honba za penězi. Ztrácíme svůj čas, 

opravdický kontakt s ostatními lidmi a nakonec i sami se sebou a 

jsme z toho nešťastní. Často sami víme, že to není dobré, ale 

nedaří se nám s tím přestat a začít žít opravdověji.  

Právě s tím se nám známý francouzský kněz a vychovatel 

Guy Gilbert ve své knížce Čas žít snaží pomoci. Představuje různé 

cesty, kterými se můžeme ubírat, abychom získali zpět kontrolu 

nad vlastním časem, naučili se žít a prožívat intenzivněji a dovedli 

udržovat hluboké mezilidské vztahy. 

Matějček, Karger, Pokorná: Rodičům na nejhezčí cestu 
Nové vydání oblíbené knihy profesora Zdeňka Matějčka, 

věnované prvním dnům, měsícům a rokům života dítěte. Snaží se 

pomoci rodičům porozumět svým dětem ve zdraví i nemoci, v 

radostech i starostech, přináší informace o normálním vývoji, ale i 

o tom, co zdravému vývoji překáží nebo co ho ohrožuje, ať už to 

jsou nejrůznější nemoci, úrazy a podobné nepříjemnosti, ale i 

nevhodné postupy v péči o dítě a v jeho výchově. Problematické 

mohou být třeba i jen trochu neobvyklé rysy osobnosti dítěte, 

takže nejsou jeho okolí dost srozumitelné.  

Kniha původně vznikla z rozhlasového pořadu „My a děti“. 

Pro nové vydání autoři knihu zrevidovali a doplnili o nové 

poznatky. 
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Jan Horváth 
 

pracovník v sociálních 

službách, PVČ 
 

V Salesiánském 

středisku je 

zaměstnán od září 

2006, zapojen 

v programech 

Oratoř, NZDM Oráč 

a Podpůrná 

sociální / terénní 

práce. 

 
 
 

 

 

   4RÁCKÝ    e-zpravodaj 
 

Zeptali jsme se…  
 

Honzo, ve Středisku pracuješ 11 let. Je nějaká část 

Tvé práce, která Tě i po těch letech baví? 
 

Jasně že je. Baví mě Podpůrná sociální práce a Podpůrná 

terénní práce, běžně řečeno Práce s rodinami. Tam potkávám lidi, 

kteří tu naši pomoc opravdu potřebují, dají jasnou zakázku, co 

chtějí a pak společně pracujeme na tom, abychom odstranili 

problémy a jejich životní situace se zlepšila. 

Jak probíhá taková schůzka? Řešíš i výchovné 

problémy? 
 
Dnes hodně lidi komunikují přes Facebook, tam nás 

kontaktují a já jdu přímo k nim domů, nebo přijdou osobně do 

Střediska. Na začátek jim podám základní informace, pak 

uzavřeme ústní dohodu a můžeme začít řešit. Dozvídám se 

většinou o exekucích (90%) nebo jiných finančních problémech 

(dluhy, apod.) – přečtu dokumentaci z úřadů (ti lidé tomu 

nerozumí) a vysvětlím, co mohou dělat, jak postupovat (s mou 

pomocí). Další schůzka je vždy u mě v kanceláři, píšeme odvolání, 

voláme exekutorovi, domluvíme splátkový kalendář… Výchovné 

problémy většinou neřeším, asi dvakrát jsem byl před Výchovnou 

komisí, ale tam mě pozval OSPOD (dítě bylo jak v naší, tak v jejich 

péči). Někdy řešíme, že dítě zanedbává školní docházku. 

Jací lidé využívají těchto služeb? Musí být nějak 

spojeni se Střediskem? 
 

Samozřejmě nemusí. Může to být kdokoliv, kdo má nějaký 

problém, tíživou životní situaci, my mu pomůžeme (pokud je to 

v naší kompetenci) nebo ho předáme jiné návazné instituci.  

Dokážeš odhadnout kolik je „cizích“ lidí, kteří si 

přijdou říci o pomoc? 
 

Ročně tak kolem pěti. Jinak jsou to lidi známí. Oni mě znají 

za těch 11 let, co pracuji pro Středisko a to je strašně důležité, že mi 

důvěřují. Proto přijdou. Někteří z nich jsou naši bývalí klienti nebo 

účastníci, takže je doprovázím vlastně dál. 
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 Zeptali jsme se…  
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Říká se, že životnost sociálního pracovníka 

v nízkoprahovém zařízení je tři roky. Jak je možné, 

že jsi po tolika letech (zatím) nevyhořel? 
 

Práce s dětmi je úžasná v tom, že mi pořád dává sílu. Bavit 

se s nimi, hrát si. Stává se mi, že potkám bývalé účastníky našich 

programů a oni vzpomínají, jsou ovlivněni mojí prací, nebo mají 

úspěch (např. nastoupí a dostudují střední školu). Samozřejmě 

záleží na podpoře rodiny, ale i na nás, proto jsme v kontaktu i 

s rodinou dítěte, podporujeme ho ve studiu, doučujeme, 

konzultujeme. A to všechno s vidinou, že bude mít lepší život, než ti 

ostatní. Na druhou stranu třeba v rámci Romské komunity většinou 

toho dotyčného komunita vyloučí a považuje ho za „gadžu“. Tak 

to mám konec konců i já  

Člověk, pokud má nějaký smysluplný cíl, jeho práce má 

smysl, je to největší naplnění života. Já říkám, že sklízím. Dlouho se 

zdá, že ta práce smysl nemá, ale po letech vidím, že má a dává i 

své výsledky. 

Pracuješ pod supervizí? Nebo jak se vyrovnáváš 

s cizími problémy, které prožíváš dnes a denně? 
 

Supervizora nemám. Konzultuji a různé případy probírám 

s naším druhým sociálním pracovníkem. Mě to vyhovuje, vím, že 

mluvím s člověkem, kterého znám a vím, že on tomu rozumí. A 

každý rok si jedu odpočinout na lyžařský pobyt na Kvildě 

s „kroužkovými“ dětmi. To je za všechny supervize  

Co Tě Středisko naučilo?  
 

Jak přemýšlet, jak si utvořit svůj názor a nebát se ho říct, jít si 

za tím, co chci. Získal jsem sebedůvěru, naučil se samostatnosti, ale 

také motivovat a vést lidi. No prostě nádhera. Ať je Středisko, jaké 

je, a že se za ta léta pořád mění, zformovalo mě, takže vím, kdo 

jsem. A taky je jedna věc, kterou mě Středisko nenaučilo: papíry! 

To mě jednou zabije  

Popřál bys něco rodinám? 
Aby se nedostaly do žádné tíživé životní situace, pak 

bychom byli všichni pedagogové a mohli si s dětmi „jen“ hrát. 
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Práce 

s předškolními 

dětmi pro nás 

znamená i práci 

s jejich rodiči . 

 

Autorka textu: 

Miroslava Bendová, 

vedoucí programu 

Předškoláci 
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Zajímavosti  
 

S dětmi i s rodinou 
Práce Otevřených klubů protíná široký profil cílových skupin. 

Již od roku 2009 se pracovníci věnují předškoláčkům. V minulosti 

probíhal tento program 2x týdně v detašovaném pracovišti Maják. 

Postupem času si rodiče vytvořili k pracovníků Střediska důvěru a 

program „Předškoláci“ naplnil svou kapacitu. Dokonce vznikla 

potřeba rozšíření činnosti do všech všedních dnů. 

Díky projektu OPVVV – Bez obav spolu – se tato potřeba 

letošní školní rok začala naplňovat v plné míře. Od poloviny září se 

přímo v budově Komunitního centra otevřela „školička Mája“ pro 

děti od 3 do 6 let, které z jakýchkoliv důvodů nenavštěvují MŠ. 

Aktivity Předškolního centra probíhají denně od 10:00 – 12:00 hod. 

V rámci časových možností alternují mateřskou školu.  

Program je specifický v tom, že se podařilo zajistit 

dostatečný počet personálu, aby práce s dítětem mohla probíhat 

individuálně. Jedná se o děti, které mají ztížený vstup do školského 

systému. Důvodem bývá socio-ekonomická situace rodiny a 

kulturní odlišnosti. Dbáme na to, aby ve školičce děti potažmo 

rodiče získali pozitivní zkušenost se školským zařízením a nebáli se 

vstupu do klasické mateřinky. Děti se učí odpoutat od matky, 

vycházet s „cizí autoritou“, fungovat ve skupině a spoléhat se 

samy na sebe. Díky tomu se mohou dále prostřednictvím aktivit 

školičky rozvíjet a učit, aby při dalších krocích života uspěly. 

Veškeré aktivity Předškolního centra jsou odborně vedeny tak, aby 

děti směřovaly k naplnění kritérií školní zralosti.  

Důležitým prvkem je velmi intenzivní spolupráce s rodiči. Na 

program školky úzce navazuje důsledná komunikace s rodiči. Ti 

mají k dispozici speciální program, kde se učí dostát nárokům 

školního systému. Ať už se jedná o zdravý denní režim, motivaci 

dítěte rodičem, pak motivaci samotných rodičů k tomu, aby 

školskému systému důvěřovali a své děti mu svěřovali. Mohou se 

radit s pedagogem (školní zralost dítěte, učení, volný čas, denní 

režim) či speciálním poradcem (ekonomická situace, vytváření 

komfortních podmínek k učení dítěte, spolupráce s návaznými 

institucemi atd.). Po domluvě jsou pořádány diskuze či přednášky 

na vyžádaná a užitečná témata (např. zdravý životní styl, vstup 

dítěte do přípravné třídy atd.).   
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Co mají špinavé 

nohy 

společného 

s dobře fungující 

rodinou? Prosím, 

posuďte sami. 

 

Autor fejetonu: 

Josef Hes 
 

 

 

 

 

 

O špinavých nohách 
 

Salesiánské heslo na rok 2017 zní: „Jsme RODINA“. Ovšem 

dnes je už tak velká krize rodiny, že se naše „civilizace“ ani 

nedokáže shodnout na tom, co to vlastně rodina je. 

My starší jsme ještě měli za to, že rodina je trvalé 

společenství muže a ženy obohacené, když Bůh dá, dětmi. Kromě 

toho dřív fungovala i širší rodina, která byla přirozenou sociální 

pojistkou pro slabší a ohrožené členy.  

Jak šel čas, tak se rozpadaly širší rodinné vazby, rodiny se 

atomizovaly. V rámci snah o nezávislost každého na každém se 

následně nejen zpochybnila smysluplnost trvalosti svazku, ale už se 

nevěří prakticky ničemu z původní definice. Ale nehodlám zde 

naříkat nad „zkažeností světa tohoto“. 

Jen jsem si tak říkal, jestli udržování fungující rodiny je víc 

záležitostí srdce (citů, vášně, zamilovanosti, lásky, přitažlivosti) nebo 

věcí hlavy (rozumu, uvažování, hledání kompromisu, tolerance a 

vědomého průběžného odpouštění). 

Samozřejmě by se na toto téma dalo dlouho diskutovat. 

Vztahy bez kontroly rozumu nemají výrazně dlouhé trvání a 

nepočítají příliš se závazky, s oním nesením nejen dobrého, ale i 

zlého, až do smrti. Soužití jen na základě rozumu může být naopak 

chladný kalkul, často sice odůvodňovaný zájmem dětí, ale ve 

skutečnosti jen bezcitnou vnější maskou, za kterou se skrývají 

paralelní vztahy a laciná cochcárna. 

Ani tím vás však nechci zatěžovat. Chtě nechtě bych 

v takovýchto úvahách sklouzával k nevyžádanému 

myšlenkovému spamu. A vy byste mě zcela po právu odeslali 

v lepším případě k šípku. Ale o jedno zjištění bych se přece jen rád 

s vámi podělil. Dospěl jsem totiž nakonec k závěru, že 

nejserióznějším kritériem skutečně pravdivě žitého rodinného 

ducha nejsou ani hlava, ani srdce, ale nohy. A řeknu rovnou, že 

úplně normální přiměřeně špinavé nohy. 

Když už skutečně padám únavou, tak si před lidmi, se 

kterými tvořím jednu rodinu, mohu bez obav zout boty a dát nohy 

na stůl. Bez ohledu na to, že mám na palci velkou díru a mé nohy 

zrovna nevoní. Ale na druhou stranu mám také jistotu, že jindy mi 

tentýž člen rodiny, který mé špinavé nohy občas toleruje, bez 

obav řekne: „Hele, brácho, docela ti smrdí nohy. Tak buď tý lásky 

a dojdi si je umejt. A ty ponožky rovnou vyhoď.“ 

On pak, zatímco já jsem v koupelně, skočí bez zbytečných 

keců naproti do obchodu koupit mi ponožky nové. 

Těm citlivějším se omlouvám. 

V takové rodině chci žít a jsem rád, že salesiáni takového 

rodinného ducha společně rozvíjí. 
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