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Co je rodina? Malé zázraky (O modlitbě a rodině)(E)

RALF MOŠT HANA NOVÁKOVÁ 

Nejdůležitějším vztahem v rodině je 
vztah mezi manželi. Je nadřazen všem 
ostatním vztahům, vztah mezi rodičem 
a dítětem nevyjímaje. Kvalita vztahu rodiče 
a dítěte i pocit bezpečí dítěte do velké míry 
závisí na kvalitě manželského vztahu.
Ross Campbell

Umělecká díla různých druhů 
a žánrů zachycují vzlety a pády 
lidského ducha, mohou být zdrojem 
inspirace v úsilí o krásu každodenní-
ho života a mohou být i mementy na 
cestách vlastním životem. Takto mne 
už dlouho inspiruje a provází jedno 
sousoší a osudy kolem něj.

Jde o slavný „Polibek“ od fran-
couzského sochaře Augusta Rodina 
(čti Rodéna). Rodin byl typický 
integrovaný žák: trpěl krátkozrakostí, 
byl dyslektik, měl bídnou výslovnost 
a ve škole se mu nevedlo. Jako sochař 
byl ale velmi nadaný a vynikal nad 
ostatní kolegy, podle mnohých se stal 
nejlepším sochařem od dob Michelan-
gela. Rodinem začíná éra moderního 
sochařství. Lidské tělo pro něj bylo 
nejvhodnějším prostředkem, kterým 
je možné vyjádřit každý duševní stav.

Sousoší Polibek (1901) představuje 
milenecký pár z Dantova Pekla, který 
právě překročil hranici studu a pla-
tonického vztahu. Vzápětí jsou však 
oba aktéři nedovolené lásky přistiženi 
a končí tragicky. Je to tedy poslední 
okamžik před smrtí. Až mne to mrazí, 
že nejtěsnější vyjádření lásky může 
být aktem posledním. Co má být k ži-
votu, způsobí rozvrat a smrt. To Rodin 
zakusil i v reálu. Modelkou „Polib-
ku“ byla Camille Claudelová, mladá 
umělkyně, Rodinova žačka a obdi-
vovatelka, do níž se sochař vášnivě 
zamiloval. Dlouhou dobu svou lásku 
tajil, neboť měl poměr s jinou ženou, 
s níž měl i nemanželského syna. Tu si 
nakonec vzal (pár měsíců před smrtí 
v 77 letech) a Camille skončila tragic-
ky v psychiatrické léčebně.

Jakým požehnáním je oproti tomu 

manželství, kde jsou si muž a žena 
navzájem vydaní, navzájem se chrání, 
obrušují, srůstají a nikdo z vnější-
ho světa na jejich integritu nemá 
nárok. Dívám se na sousoší optikou 
vlastní zkušenosti jako na předobraz 
„manželského objetí“. Erotický náboj 
a napětí okamžiku přece nevyprchá 
manželstvím! Jakoby nemanželský 
vztah byl pro umělce podnětnější, 
přitažlivější, s příchutí zakázaného 
ovoce... Je ovšem dobře, že manželská 
intimita se v umění nedává (často) 
záměrně na odiv; je něžná, křehká 
a niterná, zaslouží si nejvyšší úctu 
a ochranu. A jak snadno se v prvních 
letech po svatbě mladé rodiny rozpa-
dají jak sochy z písku.

Muž a žena si v manželském objetí 
sice zachovávají své kontury, ale jedna 
osoba pozvolna přechází v druhou, 
hranice se stírají a hmota tvoří jeden 
celek, jedno tělo; sousoší vytváří so-
chu. Není to nic statického (ustrnutí 
ve vztazích je počátek konce), musí 
to být dynamické spojení. Splývající 
pohyb, navěky zachycený v kameni, 
z tohoto sousoší činí geniální umělec-
ké dílo.

Manželské objetí je tajemství du-
chovní, tělesné i umělecké. V napětí 
tohoto tajemství Bůh tvoří nový život 
a rodí se rodina.

Co je rodina? 
Socha od Augusta Rodina, 
úrodná půda, lásky doména, 
zároveň křehounká rostlina, 
někdy do koutku schoulená, 
jindy zas statná, vznešená, 
mozaika, kde každá část je samojediná, 
však jedna k druhé skvěle přilíná, 
milost, jež spadla nám do klína, 
měkkost, již nevměstnám do jména, 
jedno tělo jak od mistra Rodina. 
- Boží rodina.

Autor je učitel, výtvarník a básník, jeho 
domovským sborem je ECM Praha 9 - 
Horní Počernice.

Chceme se podobat Ježíši Kristu? 
Dělejme to, co dělal on. Staňme se 
lidmi modlitby. On sám to od nás 
očekává. Jestliže nám v Matoušově 6. 
kapitole říká: „A když se modlíte…,“ 
„Když se modlíš…,“ „Při modlitbě…,“ 
„Vy se modlete takto…,“ předpokládá, 
že se jako Boží lid budeme modlit. 
Tomu se musíme učit, jako ostatně 
všemu ve svém životě. Číst tematická 
pojednání, poslouchat kázání či svě-
dectví je velice inspirující, ale modlit 
se naučíme především skrze samotnou 
praktickou modlitbu.

Pánu bychom měli dát ten nejlepší 
čas. Když byly děti malé, byly moje 
večery. Děti usnuly a já jsem mohla 
v klidu otevřít bibli a prožít chvíli ve 
ztišení. Dnes je pro mne tím nejlep-
ším časem brzké ráno. Mysl je umytá, 
bystrá, mohu se snadno soustředit, 
nic mne nerozptyluje (jen musím 
sledovat čas). V bibli mám tři záložky: 
ve Starém zákoně, v Žalmech a v No-
vém zákoně. Písmo si otevřu a pomalu 
čtu. Na přečtené reaguji – chválím 
Pána, děkuji mu, naslouchám, probí-
rám s ním, co mám na srdci, prosím 
o vedení. Někdy jen tak mlčím a je mi 
s ním dobře. Tak to dělají ti, kdo se 
mají rádi. Když něčemu nerozumím, 
Ježíši to řeknu.  Stává se, že mě Duch 
svatý na něco upozorní, pošle mi 
nápad, dá mi na srdce k přímluvám 
nějakého člověka, zjeví hříšný postoj. 
V jeho síle s pokojem a radostí v srdci 
pak můžu jít vstříc všemu, co je pro 
mne v nadcházejícím dni nachystáno. 
Jestliže zanedbám tento ranní čas 
s Pánem Bohem, už to nedoženu.

U příležitosti výročí manželství 
jsme s Richardem s vděčností vzpo-
mínali, co všechno nám za roky jeho 
trvání Pán Bůh dal. Vždycky jsme se 
modlili, ale ne proto, že bychom byli 
nějak výjimeční. Prostě jsme se do-
stávali do obtížných situací, případně 
jsme se setkávali s potřebami bližních 
a nic jiného než se modlit nezbýva-
lo. Máme tolik svědectví! Největším 

zázrakem jsou příběhy lidí, kteří 
uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého 
Spasitele. Ale tentokrát se s vámi 
podělím o „malé zázraky“, podobné 
vločce sněhu.

PRSTÝNEK

Bylo to koncem září a my jsme 
vyjeli na chalupu. Celý den jsem se 
pohybovala po zahradě, česala jablka, 
rovnala je do beden, do pytlů sbírala 
ta spadaná, shnilá sypala na kompost. 
Večer jsem si všimla, že mi chybí zlatý 
prstýnek. Zběsile jsem odšroubovala 
sifon u umyvadla, zametala podla-
hu, běhala po domě a hledala všude 
možně. Po chvíli jsem si připadala, 
jako bych hledala jehlu v kupce sena. 
S lítostí jsem se složila na gauč a vola-
la: „Pane, ty víš, že jsem ten prstýnek 
dostala, když se narodil Marek. Ty víš, 
že toho zlata moc nemám. Ty víš, kde 
ten prstýnek teď je.“ Po chvíli jsem 
jasně slyšela pokyn: „Jdi do kolny.“ 
V kolně jsme skládali pytle s pada-
nými jablky. A tak jsem vyběhla ven 
a rozsvítila v kolně. Stálo v ní asi 
dvacet pytlů. Impulzivně jsem po-
padla první, rozvázala provázek a na 
zem vysypala obsah. Mezi jablky se na 
zemi blýskal můj zlatý prstýnek.

KOSMETIKA

Svému nebeskému Otci říkám 
úplně všechno. Jednou jsem si mu 
postěžovala, že mi docházejí voňavky, 
šminky, různá kosmetika – prostě 
všechny ty ženské „nezbytnosti“. Sa-
mozřejmě, mohla jsem si ty drobnosti 
koupit, ale protože jsme měli období 
zvýšených vydání na všech stranách, 
nechtělo se mi za takové věci utrácet. 
Toho roku jsem od manžela dosta-
la jako dárek předplatné časopisu 
Praktická žena. Vždy, když přišlo nové 
číslo, jsem vyluštila křížovku a řeše-
ní poslala do redakce. Právě v tomto 
období se přihodila zajímavá věc. Jako 

správná řešitelka jsem byla třikrát za 
sebou vylosována. Obdržela jsem ná-
sledující odměny: parfém, balíček de-
korativní kosmetiky a balíček pěstící 
kosmetiky renomované značky. Dárky 
jsem brala jako voňavou pozornost od 
svého nebeského Otce.

BOTY

Bylo to v době, kdy byly naše děti 
ještě menší. Modlili jsme se s manže-
lem o moudrost, jak naložit s penězi. 
Byla jsem tehdy ještě s dětmi doma, 
takže jsme měli jen jeden příjem 
a více potřeb než peněz. Před jednou 
modlitbou jsem manželovi řekla: 
„Jó, kluci potřebují ještě zimní boty.“ 
Za několik dní k nám na faru přijeli 
kazatelé. Starala jsem se o občerstve-
ní. Během programu za mnou přišla 
kazatelka Alenka a se slovy: „Hani, 
tady máš na boty pro kluky,“ mi 
podávala obálku. Od koho peníze jsou 
mi neprozradila. Ačkoliv byl podzim, 
koukala jsem jako z jara. Mimocho-
dem, ty boty pořád máme. Klukům 
už jsou sice dávno malé, ale nosíme 
je my, holky. Máme je na chalupě 
a bereme si je do sněhu. Jsou kožené, 
kvalitní, mám pocit, že nezničitelné. 
Prostě Boží boty.

BONBONY

Před Vánocemi a koncem školní-
ho roku bylo mou milou povinností 
chystání dárečků pro učitele našich 
dětí. A protože naše děti chodily i do 
základní umělecké školy, bylo dárků 
potřeba připravit více. Během jednoho 
nákupu, kdy jsem měla v košíku 
několik sladkostí, které byly právě 
v akci, jsem v srdci vnímala: „Opravdu 
si vážíš práce těch učitelů?“ Chvilku 
jsem přemýšlela a v duchu odpovědě-
la: „Ano, Pane, letos jsme měli skvělé 
učitele…“ „Tak jim kup něco pořádné-
ho.“ Vrátila jsem obsah košíku zpátky 
do regálů a po krátkém přemítání 
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