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  KDO DŮVĚŘUJE BOHU...  

  MM AARRTT iiNNOOVV iiNNyy            

      

  
 
       „Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení...“ Řím 12, 2 
 
 
 
 
 

  
...MŮŽE BRÁT SEBE I DRUHÉ S HUMOREM 
Vidět barvy i tam, kde druzí všechno vidí černě 
        Notker Wolf 
Může se člověk naučit smyslu pro humor? To by bylo pěkné. S lidmi, kteří 
nemají smysl pro humor, to totiž není snadné. A oni to se sebou samotnými 
koneckonců také nemají snadné. Před nedávnem jsem měl co do činění s 
člověkem, z něhož nedostatek smyslu pro humor přímo čišel. Všechno, co 
jsem řekl v žertu, bral vážně a hrubě to vracel. Malíři, kteří v Římě na 
Piazza Navona malují karikatury, by si na něm smlsnuli, protože mu ten 
nedostatek humoru přímo koukal z očí: zasmušile stažené obočí, mrzoutské 
vrásky kolem úst a nasupeně našpulené rty. 
 Jeden opat mi kdysi řekl, že se u kandidátů, kteří mají zájem o život v jeho klášteře, dívá v prvé 
řadě na to, zda mají smysl pro humor. Víru by mohli přinejhorším ještě získat v klášteře, ale smysl pro 
humor ne. A je pravda, že pro život ve společenství je nesmírně důležité, aby se člověk nenechal unášet 
svým vlastním hněvem nebo ovlivňovat rozčilením druhých. Opravdu hodně pomáhá, když člověk umí 
to, co mu vadí, trochu odlehčit. Je však pravda, že se lidé bez smyslu pro humor nemohou změnit? 
 Humor je nejen dar, ale také zcela určitý postoj k životu. Kdykoli se objeví nějaký problém, je 
nutné mít po ruce lidi se smyslem pro humor. Ti o dva nebo tři kroky poodstoupí a to, co vypadalo 
velké a vzbuzovalo obavy, se rázem zdá být menší a neškodnější. Také vědí, že všechno pomine – to 
hrozné i to pěkné, a tak se mohou lecčemus, co berou druzí smrtelně vážně, zasmát nebo se tomu aspoň 
trošku pousmát. 
 Také u Ježíše ostatně vidíme takový humor. Řekl bych, že to byl takový „nevážný svatý“. Ježíš 
svým učedníkům radil, aby se neutápěli ve svých problémech a nedělali si příliš mnoho starostí. 
Netrapte se obavami z toho, co přijde. Vezměte si příklad z ptáků. Nesejí ani nežnou a jejich nebeský 
Otec je živí. Pečuje-li Bůh tak láskyplně o ptáky, čím spíše o vás? 
 Takto bezstarostně může mluvit pouze někdo, kdo plně důvěřuje Bohu. A na této důvěře podle 
mě stojí pravý smysl pro humor. Kdo ho má, vidí barvy i tam, kde druzí všechno vidí černě. A tento 
smysl pro humor není vrozený, je možné se mu naučit. Pokud se na vás dívá po ránu ze zrcadla 
unavený, mrzutý obličej a vy ho přimějete, aby se pousmál, jste na nejlepší cestě k tomu, abyste se mu 
naučili.  
*** 
Se svolením zpracováno podle knihy: Prokletý mobil, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  
          převzato se svolením z „vira.cz“ 
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FARNOST SV. MARTINA 
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POŘAD BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH 
V úterý  a čtvrtek  budou během prázdnin bohoslužby od 6 hodin  ráno v kapli kláštera sester 
boromejek (v tyto dny nebudou u sv. Martina!). 
 
 
 

VELKÉ DÍKY A P ŘÁNÍ DARU DUCHA SVATÉHO 
 

posíláme našemu otci JANOVI, který tento rok v uplynulém měsíci  
(vysvěcen 21.6.1975) slavil 35 let svého kněžství! 

 
 
 
 
FARNÍ VÝLET DO PRACHATIC 
Na poslední Pastorační radě naší farnosti padl návrh, abychom na podzim - v říjnu společně 
vyrazili do Prachatic, kde kromě jiného mají naše sestřičky svůj další klášter, ve kterém se na 
nás už moc těší sestřička Ester! 
Navštívili bychom také obec Dobrá Voda a kouzelné poutní místo Lomeček ukryté v lesích. 
Přesný datum a další podrobnosti bychom dali vědět co nejdříve po prázdninách! 

 
 

ROZVINUTÉ DARY 
Tuto neděli byl u nás v kostele Sv. Rodiny koncert Jirky Černého, 
bývalého člena řepské farnosti.  
 Jeden hudebník a autor písní, jedna kytara a přesto neměl člověk 
dojem, že něco schází. Naopak... 
 Písně střídaly krátká zamyšlení a modlitby. Bezprostřednost, 
blízkost a na druhé straně hloubka prožitku autora uváděla posluchače 
do podobných krajin duše. 
 Mě osobně napadlo, jak Pán jistě každému z nás rozdává své úžasné dary, které je 
však třeba objevit, rozvinout a nabídnout druhým, abychom mohli společně růst v tom 
dobrém a krásném. 
 Díky Jirkovi jsme viděli a slyšeli, že to jde a že to stojí za to!      DŽ 

 
 

 
 
Kurzy Alfa jsou vhodnou příležitostí pro ty, kdo neradi kupují zajíce v pytli. Jsou určeny lidem, kteří o 
křesťanství téměř nic nevědí, avšak vědět chtějí, aby se pak mohli svobodně rozhodnout, zda, proč a 
jak svůj život zakotví nebo nezakotví v Kristu. 
 Nejde tedy o diskriminaci praktikujících křesťanů, jde o to, že by se v kurzu vlastně nic nového 
nedozvěděli. Teď se mě asi zeptáte, proč tedy byl první řepský kurz Alfa nabídnut farníkům a ne lidem 
hledajícím a nevěřícím. Přiznám, jak to bylo. Zkušení radili našemu týmu: „Na někom se to naučit 
musíte. První kurz udělejte nanečisto, pro své vlastní farníky. Farní společenství se tím posílí, lépe se 
navzájem poznáte a získáte spolupracovníky pro kurzy další.“  
 Před pár dny skončil již asi osmý kurz Alfa pro hledající v Nových Butovicích. Na závěrečném 
setkání zaznívalo v různých obměnách z úst účastníků: „Bylo to skvělé, nechce se mi skončit, bude mi 

  K U R Z  A L F A  J A K O  O C H U T N Á V K A  
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to scházet, ale přece jen – nezlobte se na mě – očekával jsem, že se toho tu dozvím víc.“ O to právě 
v Alf ě jde. Trefně to tam pojmenoval P. Angelo: „Alfa je pouze malou ochutnávkou.“ Cílem je vzbudit 
v hledajících hlad a touhu poznat a následovat Krista. Že se to v tomto případě podařilo, je zřejmé – 
přibližně polovina účastníků je již rozhodnuta od září chodit do katechumenátu na přípravu na křest 
nebo o tom vážně uvažují a někteří se chystají chodit na biblické hodiny či do modlitebního 
společenství.  
 Aby byl kurz Alfa pro hledající opravdovou 
„ochutnávkou“ křesťanství, k tomu nestačí vybavit je 
teoretickými informacemi, byť přednášenými špičkovými 
lektory. Nezachrání to ani sebelepší společné večeře, 
třebaže ty mají v Alfě své nezastupitelné místo a roli. To 
nejdůležitější je, aby účastníci na vlastní kůži zažívali 
přítomnost živého Ježíše uprostřed nás. Aby vnímali vanutí 
Ducha, i když pro tyto skutečnosti dosud nemají pojmy, 
jimiž by to, co tam niterně prožívají, mohli pojmenovat.  
 Z toho logicky vyplývá, že žádný kurz Alfa pro 
hledající se neobejde bez křesťanů, ochotných věnovat svůj 
čas, energii, případně i trochu peněz ve prospěch evangelizace, ke které se svým křtem zavázali. 
Nemusí být každý kazatelem, ale každý může nějak přispět k radostné, pokojné a oslovující atmosféře, 
neboť, jak slíbil Ježíš: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, jsem já uprostřed nich.“ 
V tom tkví celé tajemství oné „ochutnávky“.  
 Náš původní Alfa tým je čtrnáctičlenný, ale není uzavřený. Uvítáme další pomocníky a hlavně 
modlitebníky. Přihlášky do podzimního kurzu se nám už pomalu scházejí. Můžete si je vyzvednout 
v předsíních obou kostelů a vyplatí se je nosit u sebe pro případ, že se „náhodou“ setkáte s člověkem, 
kterému je vhodné o kurzu říct. V žádném případě nenutit, neagitovat! A pokud by někdo z farníků 
cítil, že je žádoucí a prospěšné pozvaného člověka v kurzu osobně doprovázet, samozřejmě bude vítán 
spolu s ním. Není to nic proti ničemu, jen musí počítat s tím, že se v kurzu asi nedozví nic nového. To 
ale neznamená, že z něj odejde bez užitku, ba právě naopak. 

Za řepský tým Alfa, Marie Svatošová 

 
           

 
Da lš í  b ěh  na še ho  k urz u  bude  za č í na t   

VE  S TŘEDU 22 .  ZÁŘ Í  op ě t  V  J ÍDELN Ě  DCB.  
 

          Kona t  se  bude  po  t ř i  m ěs í ce   
K AŽ DOU S T ŘEDU OD 19  HOD.  

 

 
Může t e  na  n ě j  p ř i h l ás i t   

( v ča s ,  a b y b y l o  j e š t ě  m ís to  : - )   
 

z v l á š t ě  s vé  HLED AJ ÍC Í  A N EV ĚŘ ÍC Í  PŘÁTELE  
-  pop ř .  se  s po lu  s  n im i  k u rz u  ú ča s t n i t   

( a b y t a m ne by l i  s a mi . . . )  
 

 
P ř i h l á šky  j s ou  k  d i s poz i c i  v  p ře ds ín i  k os t e la ! ! !  
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OBŘAD ROZESLÁNÍ  – O CO TU VLASTN Ě  ŠLO? 

Nabídka dvouměsíčního intenzivního semináře „Život v Duchu“ před nás spadla nečekaně, jako blesk 
z čistého nebe. Těsně před Svatým týdnem skončil kurz Alfa a unavený tým se už opravdu těšil, jak si 
před tím podzimním odpočine. Nabídka nás proto zaskočila, podmínky účasti byly navíc dost náročné 
nejen na náš čas, ale i na sebekázeň. Zavázat se, nezavázat se? Chvíli jsme váhali, a pak souhlasili. 
Všichni, celý Alfa tým. Přidali se k nám i naši letošní novokřtěnci a pár dalších, ochotných nám 
s Alfou pomáhat. O co šlo v semináři a o co v obřadu „Rozeslání“, jímž byl zakončen a jehož jste 
mohli být svědky při nedělní mši svaté 27. 6. 2010 v kostele Svaté Rodiny, to se dočtete níže v článku, 
staženém pro Vás z internetu. Je zároveň pozvánkou do téhož semináře, pouze nebude v Řepích, ale 
v Dejvicích, kam od nás jezdí bus 180.  S radostí zde čtenářům MN vyřizuji vzkaz všech dvaceti 
absolventů semináře: Chcete-li ve svém duchovním životě zajet na hlubinu a být na Boží vinici platní 
víc než doposud, seminář si určitě dopřejte! Rádi vás přivítáme mezi sebou, neboť „žeň je hojná a 
dělníků málo“. 

Za všechny „rozeslané“, Marie Svatošová 

SEMINÁ Ř  Ž IVOT V DUCHU  

Pořádají společně: 
• Katolická komunita Chemin Neuf (vedení semináře, organizace) 
• Katolická charismatická obnova (přednášející, duchovní služba) 

 
Seminář Život v Duchu je osmitýdenním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse. Cílem 
semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho hlubšímu působení v životě křesťana. 
Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil postoupit zásadním způsobem na 
hlubinu v životě s Bohem. Je určen především těm, kteří jej 
ještě nikdy neabsolvovali. 
 
Stavební prvky semináře:  
- osobní modlitba s předem připraveným biblickým textem 
na každý den (bez ochoty a možnosti věnovat denně trochu 
času osobní modlitbě nebude mít seminář smysl); 
- modlitba ve společenství (chvály, naslouchání Duchu 
svatému, přímluvná modlitba); 
- sdílení ve skupinkách (jsou neměnné a účastníci jsou 
vázáni diskrétností); 
- přednášky, které uvádějí osobní rozjímání jednotlivých 
týdnů. 
 
Přednášející:  Katka Lachmanová, P. Aleš Opatrný, P. Jakub Sadílek, OFM, P. Vojtěch Kodet, OCarm, P. 
Michael Špilar a bratři a sestry Komunity Chemin Neuf. 
 

Kdy:  ČTVRTKY  od 7. října do 16. prosince 2010 (19–21h) a celodenní rekolekce v sobotu 27.11.; 
 

Kde: Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6 (8 min pěšky z metra Dejvická); z Řep přímý bus 180. 
 

Pro koho: pro všechny křesťany od 18ti let výš; 
 

Upozornění!!!  Seminář je pro přihlášené závazný a je uzavřený, tj. v jeho průběhu již není možné se 
připojit. Z účasti na setkání by měly omlouvat pouze vážné důvody (např. nemoc). Do přihlášky (uzávěrka 
20. 9.) uveďte z jaké jste farnosti, jméno, věk, mail, telefon, zaměstnání/studium.  
Více info na tel. 774 241 990 (Pavla Strettiová). 
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Motto: Pastora ční rady mohou a mají být z řizovány jen za 
tím ú čelem, aby jejich činnost podporovala a vedla k ú činné 
evangelizaci spole čnosti, duchovnímu oživení a povznesení 
farností a tím sloužila  
k v ětší sláv ě Boží.  

 
Čl. (2) úvodu stanov pastora čních rad Arcidiecéze 
pražské.  

1.  Ekonomická rada farnosti (ER) zpracovala doporu čení opat ření ke 
snížení náklad ů farnosti. Pan Voká č (ER) p řednesl doporu čení člen ům 
PR (stru čně nap ř. kontrola el. sazby v byt ě fará ře, výb ěr optimálních 
tarif ů mobilních telefon ů a internetu pro P. Daniela a D. Žofáka, 
odměny sekretá řce – vý čet činností a varhaníka, výnos z pozemk ů 
farnosti, financování bytu P. Daniela)  

2.  Návrhy ER: 
a) řízení (odd ělení)  ú čt ů farnosti, k provoznímu ú čtu by byl z řízen 
e-banking. 
b) prov ěření sazby za elekt řinu fary – bytu P. Daniela, prov ěří Ing. 
Veselý do p říštího jednání PR 
c) v MN vysv ětlit formy finan čních dar ů a jejich dopady: tj. 
bezhotovostní a  do „koší čku“.  
Trvající úkoly z minule:  
a) Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhr adě energií – do 
obou dokument ů byly zapracovány p řipomínky smluvních stran a jsou 
připraveny k podpisu. 
b) J. Veselý upozornil na nutnou opravu lavi ček p řed kostelem Sv. 
Rodiny. SM. Amata se pokusí zajistit údržbá ře na opravu. Úkol trvá. 

3.  Jména zjišt ěných držitel ů Řádu sv. Martina vloží do Kroniky farnosti 
P. Daniel, T: do 6/2010 

4.  Farní výlet do Pasova: PR d ěkuje H. Ku čerové a P. Danielovi za 
bezvadnou organizaci a krásné zážitky  ú častník ů výletu.  

5.  PR navrhuje podzimní výlet farnosti do Prachatic, t ermín asi  říjen.  
6.  PR dává návrh na úvahu p řipojit se p říšt ě k akci „Noc kostel ů“. 
7.  Ve farnosti probíhá seminá ř duchovní obnovy pro tým kurzu Alfa, který 

vyvrcholí záv ěre čným ob řadem „Rozeslání“ na mši sv. v ned ěli 27. 6. 
2010. 

 
Příští pastora ční rada se uskute ční ve čtvrtek 9. zá ří 2010 od 20 hodin  
v klubu DCB.  
 
 
 
 

FILIPÍNŠTÍ BISKUPOVÉ: Sexuální výchova podkopává ro li rodi čů  

Konference katolických biskup ů Filipín prohlásila, že vnucování výuky 
o sexu d ětem od jedenácti let ve školním systému je pokusem usurpovat si 
odpov ědnost za výchovu d ětí na úkor rodi čů.  

Biskupové d ůsledn ě se postavili proti zavád ění sexuální výchovy do škol. 
Namítali, že podpo ří mladistvé, aby si vyzkoušeli p ředmanželský sex, místo 
aby abstinovali a p řipomn ěli, že sexuální výchova je odpov ědnost rodi čů 
a ne vlády.  

  ZÁPIS  Z  PASTORA ČNÍ  RADY 10 . června  2010 

 ZPRÁVY z WEBU pro l i fe. cz   
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Msgr. Pedro Quitorio, ředitel kancelá ře biskupské konference pro styk 
s médii, zd ůraznil, že primární odpov ědnost za výchovu d ětí náleží rodi čům 
a zákonným zástupc ům a že výuka ve škole spadá pod princip subsidiarit y 
a že systém výchovy musí podporovat rodi če v jejich roli vychovatel ů svých 
dětí. P řipomn ěl, že jsou to rodi če a ne škola, kdo nejlépe ví, kdy jejich 
děti jsou p řipraveny porozum ět sexualit ě, a p řipomn ěl, že sexuální 
výchova, která je soust ředěna na fyzické aspekty místo na morální hodnoty 
týkající se sexuality, velmi znepokojuje církev.  

Ministerstvo školství tvrdí, že sexuální výchova je  d ůležitá pro zastavení 
ší ření sexuáln ě p řenosných nemocí a k zabrán ění nežádoucích ot ěhotn ění. Ve 
skute čnosti Filipíny pat ří k Asiím mezi zem ě nejmén ě zasažené sexuáln ě 
přenosnými nemocemi. Loni na 88 milion ů obyvatel bylo na Filipínách 
registrováno jen 629 nových p řípad ů AIDS a asi 9 tisíc p řípad ů HIV (0,01% 
populace) a 308 tím zap ří čin ěných úmrtí. Naproti tomu v Thajsku, kde stát 
a mezinárodní organizace jako Planned Parenthood us kute čňovaly masívní 
kampaně sexuální výchovy, bylo v roce 2008 610 tisíc osob s HIV (1% 
populace) a 31 tisíc smrtí souvisejících s AIDS.  

12.6.2010, lifesitenews.com  
 
 
ŠPANĚLSKO: Katalánská vláda doporu čuje teenager ům orální sex a masturbaci  
 

Vláda Katalánska vytvo řila internetové stránky 
http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/AppPHP/ index.php v ěnované 
sexuální "výchov ě", které otev řeně podn ěcují teenagery k masturbaci 
a orálnímu sexu, doporu čují petting, prohlašují, že kondomy jsou nejlepším 
způsobem k p ředcházení sexuáln ě p řenosným nemocem, vybízejí k sexuálním 
styk ům, p ři čemž nikde nezmi ňují abstinenci.  
Když kondom selže, odkazují na pilulku "ráno po". S tránky také informují 
o možnostech potrat ů pro mladistvé. Program "sexuální výchovy" 
v Katalánsku není ve Špan ělsku jedine čný. Province Galicia má sv ůj vlastní 
program pro d ěti od 11 let, jenž podn ěcuje k homosexuálnímu chování a hájí 
potraty prohlašujíc, že fetus existuje pouze po 24.  týdnu t ěhotenství. Na 
celostátní úrovni vládnoucí Špan ělská socialistická strana pracujících 
ustavila program ob čanské výchovy nazvaný "Výchova pro ob čanství a lidská 
práva", který žádá, aby všechny školy, ve řejné i soukromé, indoktrinovaly 
žáky homosexuální ideologií.      
         22.6.2010, lifesitenews.com  
 
 
 

 
 
 
PŘEDMANŽELSKÝ SEX - PROČ NE? 

Vážení, doposud jsem nepochopil, proč křesťané nedoporučují předmanželské sexuální soužití 
partnerů. Vždyť kdo může lidem zakazovat potěšení ze sexu?! Kdo sex asi stvořil, když ne bůh, o 
němž říkáte že stvořil všechno? Je myslím jasné, že pokud se lidé spolu poznají po všech stránkách, 
tak vědí, do čeho jdou a mohou se pro soužití (manželství) rozhodnou odpovědněji, než panici a 
panny, kteří nevědí, do čeho spolu jdou a jsou jen hnáni potřebou sexu, tak raději rychle uzavřou 
sňatek, aby "to" mohli dělat? Nepřijde Vám to ujeté? 

 K T É M A T U  -  V Z T A H Y  
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Statistika však svědčí o něčem jiném 
Z Vašeho mailu se zdá, že se za křesťana nepovažujete, nebudu Vám tedy argumentovat biblí, či 
nějakými křesťanskými ukazateli. My křesťané jsme ale přesvědčeni, že sexuální soužití patří 
výhradně do manželského soužití  
 Myslíme si, že nezávazné dlouhodobé sexuální soužití bez závazku přináší do života problémy. 
Možná si je mnozí nepřipouštějí, ale dle mého jsou pouze zakamuflovány záminkou, většinou i 
hlubokým přesvědčením, že předmanželské soužití slouží k dobrému a odpovědnému výběru partnera. 
Dokonce lze uvést příklady, že je to někdy pravda, že se podaří po nesezdaném soužití uzavřít 
manželství, které je dobré. 
 Statistika však svědčí o něčem jiném. Manželství, kterému předcházelo nesezdané soužití delší 
než 3 měsíce, má o 57% vyšší pravděpodobnost rozpadu, než přímý sňatek. (Šťastná 2006). Nesezdané 
soužití tedy přímo ohrožuje kvalitu a pevnost budoucího manželství. 
 
Důvody, které to vysvětlují:  
 
1. Nesezdané soužití probíhá téměř vždy v podmínkách umělé 
nekonfliktnosti. . Jeho nezávaznost dopředu vylučuje dlouhodobé společné 
projekty a tím neumožňuje konfrontaci odlišných očekávání partnerů. Jsme 
spolu proto, že se nám to líbí, ne proto, abychom řešili problémy. 
 

2. Důkazy pro odkládání řešení problémů: Téměř všichni nesezdaní hospodaří 
odděleně s financemi (Chaloupková 2006). Drtivá většina odkládá rodičovství, 
jako potencionální zdroj nároků a problémů až do manželství. 
 

3. Tendence „jsme spolu proto, abychom se poznali a správně si tudíž vybrali 
celoživotního partnera“ nutně vede k vybírání a tedy i k střídání partnerů. 
Střídání dlouhodobých vztahů „spotřebovává“ čas, což vede k odkladům rodičovství až na okraj 
reprodukčního optima ženy a vznik jednostranně pociťovaného tlaku, kterým je svoboda výběru 
omezována. 
 

4. Zdůvodnění „jsme spolu, abychom se poznali“, není zcela pravdivé, protože nejde vytvořit 
podmínky, které reálně napodobují manželství v jeho nárocích. Vzniká situace, kdy usuzuji na 
kvality partnera za nereálně příznivých okolností, a tím vlastně dostávám falešnou informaci. 
 

5. Opakované soužití „spotřebovává“ neužitečně psychickou energii, která vzniká při novosti a 
atraktivnosti počátků (prvního) soužití a která tak chybí pro řešení problémů spojených se 
zakládáním trvalého vztahu, (bydlení, životní styl, koníčky, profesní nároky atd.) 
 

6. Opakované soužití umožňuje srovnávání, které obecně znevýhodňuje pozdější vztahy oproti 
dřívějším. 
 

7. Opakované soužití zvyšuje pravděpodobnost, že konflikty budou častěji řešeny rozchodem 
namísto vyjednáváním, a tím zvyšují „labilitu vztahu“ . 
 

8. V nesezdaném soužití většinou nelze vyzkoušet sexuální ohleduplnost a zdrženlivost, které 
začnou hrát rozhodující roli pro porozumění v této oblasti v pozdějším věku. Při klasické 
známosti lze tyto skutečnosti odhadnout lépe. 
 
 
Pro odpověď byl využit text z přednášky PhDr. Josef Zemana, CSc.: "Souvislosti a důsledky nesezdaného 
soužití partnerů" ze 16. 1. 2008. Se svolením převzato z webu Národního centra pro rodinu - www.rodiny.cz. 
Redakčně zkráceno a upraveno. 
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