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KdyÅ¾ se sejdou lidi &bdquo;na kus Å™eÄ•i", povídá se i o poÄ•así. Ale kdyby nás stroj Ä•asu pÅ™evezl do dávné minulosti, s
na&scaron;imi pÅ™edky Praslovany bychom si moc nepoklábosili. NerozumÄ›li bychom jim. I kdyÅ¾, tÅ™ebas takové vedro:
tohle slovo má zrovna praslovanský praslovanský základ. A to je dÅ¯vodem, proÄ• si (co se horka týÄ•e) mohou rozumÄ›t lidé
v Å™adÄ› zemí, aniÅ¾ by znali Å™eÄ•.
TÅ™ebas takové slovenské vedrný, polské wjodro, ruské vëdro, hornoluÅ¾ické wjedro, bulharské a srbochorvatské vedar.
V&scaron;echna se odvozují od praslovanského vedr-, coÅ¾ má je&scaron;tÄ› star&scaron;í pÅ¯vod v základu
&bdquo;ved" - horkem su&scaron;iti. PÅ™ípona &bdquo;-ro" zase ukazuje na velké stáÅ™í slova. Na&scaron;i prapÅ™edkové
by s trochou nadsázky o velkých vedrech asi Å™ekli &bdquo;gor-k-Ä•as" (horké Ä•asy). Jinak - samo slovo &bdquo;poÄ•así" - je
na rozdíl od vedra záleÅ¾itost hodnÄ› mladá, skoro novodobá... Andrej (11. 10.) ÄŒeská podoba tohoto jména je OndÅ™ej.
se mnozí domnívají, Å¾e se jedná o jméno ruské Ä•i slovenské, není tomu tak. PÅ¯vod tohoto jména je ve starém Å˜ecku.
Andros je totiÅ¾ muÅ¾, Andreas je pak Ä•lovÄ›k muÅ¾ný, stateÄ•ný, statný, odváÅ¾ný. Takových muÅ¾Å¯ je lidstvu velmi tÅ™
se ale v&scaron;ichni podÄ›li.....U nás Å¾ije v&scaron;eho v&scaron;udy nÄ›co pÅ™es dva tisíce AndrejÅ¯ a dluÅ¾no Å™íci, Å¾
lidi pÅ™íchozí buÄ• ze Slovenska, ze zemí bývalého SovÄ›tského svazu a z JiÅ¾ní Evropy. Nu - aÅ¥ jiÅ¾ jsou odkudkoli, jsou u
vítáni. Jak jiÅ¾ bylo Å™eÄ•eno, skuteÄ•nÄ› stateÄ•ných a odváÅ¾ných muÅ¾Å¯ tu máme zatracenÄ› málo. Ze známých Andre
bychom mohli pÅ™ipomenout Rubleva, ruského malíÅ™e, dále Sacharova ruského fyzika, Vlasova - generála, který dorazil
do bojující Prahy dÅ™ív neÅ¾ celá slavná Rudá armáda, Tarkovského - reÅ¾iséra, (který natoÄ•il pÅ™ekrásný film právÄ› o sv
slavném jmenovci Rublevovi). TakÅ¾e, milí Andrejové, buÄ•te u nás &scaron;Å¥astni a svÅ¯j svátek bohatýrsky
oslavte. Marcel (12.10.) není jméno francouzské, jak bychom se mohli domnívat, nýbrÅ¾ je pÅ™evzato z latiny. Je to vlastnÄ›
zdrobnÄ›lina jména Marcus - tedy vlastnÄ› je to MareÄ•ek (pero vám podá pozdÄ›ji). PÅ™eloÅ¾eno doslova to znamená malý
bojovník - tedy bojovníÄ•ek. Existuje mnoho slavných MarcelÅ¯ - mezi nimi se najde i svatý Marcel, a to z doby historicky
pomÄ›rnÄ› nedávné. Jedná se o muÅ¾e obÄ•anským jménem Marcel Callo. Narodil se roku 1921 v chudé dÄ›lnické rodinÄ› v
Reme&scaron;i, ve Francii. Od mládí pÅ¯sobil nejvíce mezi mládeÅ¾í, kde &scaron;íÅ™il víru a kÅ™esÅ¥anskou nauku. Po
okupaci Francie se nechal dobrovolnÄ› odvézt na nucené práce do NÄ›mecka, kde tajnÄ› vykonával obÅ™ady mezi
odvleÄ•enými Francouzi. Samo sebou se to nelíbilo NÄ›mcÅ¯m - tÄ›m, co se zaklínali bohem na kaÅ¾dém kroku a jménem boÅ
málem zlikvidovali pÅ¯l svÄ›ta. Gestapo ho zatklo a odvezlo do koncentraÄ•ního tábora do Mauthausenu, kde ho umuÄ•ili.
ZemÅ™el 19. bÅ™ezna 1945 - takÅ¾e se osvobození jiÅ¾ nedoÄ•kal. PapeÅ¾ Jan PaveI ho blahoÅ™eÄ•il v roce 1987. Marce
pÅ™ibývá, je jich tu kolem devíti tisíc - takÅ¾e v&scaron;em gratulujeme. Renata (13. 10.) (nebo Renáta) - pochází z latiny a
znamená obrozená, nebo znovuzrozená. Dne&scaron;ní den téÅ¾ slavíme vzpomínku na sv. Renátu - patronku
dne&scaron;ního svátku. Byla to dcera vévody Franti&scaron;ka Lotrinského. Ve svých Ä•tyÅ™iadvaceti letech se vdala a
posléze povila deset dÄ›tí, jimÅ¾ byla dobrou matkou. Byla téÅ¾ dobrou vládkyní svému lidu. Ve&scaron;keré své jmÄ›ní
vÄ›novala na stavbu nemocnice svaté AlÅ¾bÄ›ty Durynské. Nakonec se rozhodla pro Å¾ivot Å™eholnice. Modlila se, nepÅ™ijím
Å¾ádnou potravu a dennÄ› docházela do nemocnic, aby se starala o nemocné. KdyÅ¾ zemÅ™ela, lid ji oplakával jako svÄ›tici.
Renata (nebo Renáta) je u nás jiÅ¾ nÄ›kolik generací dost oblíbené jméno. Å½ije jich tu pÅ™es devatenáct tisíc. Je to jméno
moc hezké, libozvuÄ•né a tak není divu, Å¾e se dává malým holÄ•iÄ•kám jiÅ¾ po mnoho let. Doufejme, Å¾e tomu tak bude i
nadále. Agáta (14. 10.) má krásné jméno pocházející z Å™eÄ•tiny. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Agathé a znamená to dobrá,
laskavá. Jeho Ä•eskou obdobou je Háta, nebo Dobru&scaron;e (Dobromila, Dobroslava). Patronkou toho to jména je
svatá Agáta. Mnoho se toho o ní neví. Jen, Å¾e Å¾ila v Katánii na Sicílii, kde &scaron;íÅ™ila kÅ™esÅ¥anství. Byla prý velice
krásná a tak si jeden starý Å™ímský senátor umínil, Å¾e si ji vezme za Å¾enu. KdyÅ¾ ho ráznÄ› odmítla, tak ji ze vzteku udal,
pak uÅ¾ to &scaron;lo ráz naráz. NapÅ™ed ji dali do nevÄ›stince, ale zdálo se jim to málo. Nakonec ji vojáci, kteÅ™í s ní
zacházeli velice krutÄ›, doslova umuÄ•ili. Dokonce jí za Å¾iva uÅ™ízli prsy! Na obraze byla znázornÄ›na, jak je nese pÅ™ed se
na tácu... Ale malíÅ™ nebyl pÅ™íli&scaron; zruÄ•ný a tak si to lidi spletli a mysleli si, Å¾e se jedná o zvony. Nu, a díky tomuhle
omylu se stalo, Å¾e svatá Agáta stala patronkou zvonaÅ™Å¯. No, ale my si pÅ™ipomeneme je&scaron;tÄ› jednu moc slavnou
Agátu. Známe ji v&scaron;ichni a v&scaron;ichni jsme od ní nÄ›co Ä•etli.... ano, ano, jedná se o královnu detektivek paní Agathu Christie. PÅ™estoÅ¾e její zaÄ•átky nebyly snadné - dneska ji znají a milují lidé na celém svÄ›tÄ›. Tereza (15. 10.)
jedinÄ› Tereza, mÄ›la by sly&scaron;et píseÅˆ mou - zpívával svým medovým hlasem tehdy mladý Waldemar
Matu&scaron;kovic. Od té doby je u nás toto jméno na vzestupu. NicménÄ›, pÅ¯vod tohoto krásného jména je nejistý.
Nikdo poÅ™ádnÄ› neví, jak vzniklo. Patronkou dne&scaron;ního dne je Terezie od JeÅ¾í&scaron;e. Narodila se roku 1515 v
Ávile a ve dvaceti letech vstoupila proti vÅ¯li svého otce do karmelitánského klá&scaron;tera tamtéÅ¾. Dva roky po
sloÅ¾ení Å™eholních slibÅ¯ tÄ›Å¾ce onemocnÄ›la, ale nemoc prohloubila její duchovní Å¾ivot. ÄŒasto upadala do extází. Roz
Å¾e napomÅ¯Å¾e i ostatním jít cestou duchovní a zaloÅ¾ila Å˜ád bosých karmelitánek. ÄŒlenky Å™ádu musely být chudé a d
oddávat meditacím. Napsala mnoho dÄ›l, které ji zaÅ™adily mezi nejvÄ›t&scaron;í kÅ™esÅ¥anské uÄ•itele. Terez a Terezek je
nás spousta a toto jméno je stále v oblibÄ›. mezi jinými jmenujme Terezii Brzkovou (v&scaron;ichni pamatujeme její
"babiÄ•ku"), OstatnÄ› Terezie Novotná, provdaná Panklová, byla maminkou BoÅ¾eny NÄ›mcové - a jistÄ› si vzpomenete na
mnohé dal&scaron;í. Havel (16. 10.) jeden by Å™ekl, Å¾e se nejedná o kÅ™estní jméno, nýbrÅ¾ o pÅ™íjmení. Ale není tomu
Nebudete tomu vÄ›Å™it, ale i toto jméno je pÅ¯vodu latinského. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Galus - tedy Ä•lovÄ›k, pocházející z Galie - te
Gal (stejnÄ› jako Asterix a Obelix a Charles de Gaule - neboÅ¥ vÄ›zte, Å¾e Gaulle je Galie). Havel je jeho poÄ•e&scaron;tÄ›ná
varianta. Jinak - aby se to nepletlo - Gallus (tedy se dvÄ›ma l ) - je latinsky kohout, odtud pochází známý galský kohout,
národní "zvíÅ™e" Francie. Svatý Galus - tedy Havel - je tedy patronem &scaron;výcarského kantonu a mÄ›sta St.Gallen - a
také kohoutÅ¯, slepic a drÅ¯beÅ¾e vÅ¯bec. Ale nejvÄ›t&scaron;í legrace na tom je, Å¾e to nebyl Francouz, ani &Scaron;výcar nýbrÅ¾ Ir. Narodil se r. 550 v Irsku, jiÅ¾ v mládí vstoupil do klá&scaron;tera, naÄ•eÅ¾ se rozhodl jít a kázat slovo boÅ¾í
germánským kmenÅ¯m a obracet je na víru pravou, tedy kÅ™esÅ¥anství. Ale oni to nÄ›jak nechtÄ›li pochopit a stále obÄ›tovali
pohanským bohÅ¯m. V&scaron;ecko by to ale nÄ›jak &scaron;lo, kdyby jeho pÅ™íteli, takto svatému Kolumbánovi neruply
nervy a nehodil germánský pohanský oltáÅ™ do ohnÄ› a obÄ›tní dary do Bodamského jezera. No, podaÅ™ilo se jim uprchnout
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jen taktak. Ale nakonec to dobÅ™e dopadlo. Svatý Havel si postavil pÄ›knou poustevnu, odkud radil a pomáhal lidem a téÅ¾
prý konal zázraky. A tak se mu podaÅ™il doÅ¾ít se celkem slu&scaron;ného vÄ›ku. ÚdajnÄ› zemÅ™el r. 640. No, dneska se u n
asi nikdo nejmenuje kÅ™estním jménem Havel. Ale v Praze na Starém mÄ›stÄ› je kostel Sv.Havla a Havelská ulice. UdÄ›lejte
si tam v sobotu dopoledne výlet, je tam Havelský trh, kde se - krom &scaron;piÄ•kového ovoce a zeleniny z domácí
produkce - dají sehnat dal&scaron;í zajímavé vÄ›ci. A StaromÄ›stské námÄ›stí s orlojem je jenom kousek... Hedvika (17. 10.)
je jméno germánského pÅ¯vodu. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo Haudwig a znamenalo "v bojí vítÄ›zící". Oni ti Germáni prostÄ› uÅ¾ mÄ›li
takovou bojovnou náturu. Ani do dne&scaron;ka se to moc nezmÄ›nilo, i kdyÅ¾ uÅ¾ znaÄ•nÄ› pokrotli. Patronkou tohoto jména
byla Hedvika Slezská. Narodila se na zámku Andechs na Amerském jezeÅ™e, jako dcera Bertholda IV. z Andechsu. JiÅ¾
jako maliÄ•kou ji dali na vychování k benediktýnkám. KdyÅ¾ jí bylo dvanáct, provdali ji - z mocensko politických dÅ¯vodÅ¯ - za
Vévodu JindÅ™icha IV. V rozporu s ve&scaron;kerou teorií, to bylo manÅ¾elství vyslovenÄ› &scaron;Å¥astné. JiÅ¾ ve tÅ™inác
letech povila Hedvika první dítÄ› a celkem jich mÄ›li sedm. NicménÄ› celý svÅ¯j Å¾ivot Hedvika vÄ›novala péÄ•i o blaho lidu a o
&scaron;íÅ™ení kÅ™esÅ¥anské víry. Krom nemocnic a o&scaron;etÅ™ovatelských ústavÅ¯ zaloÅ¾ila téÅ¾ slavný cisterciácký
klá&scaron;ter v Trzebnici u Vratislavi (Wroclaw - Polsko). Její Å¾ivot ov&scaron;em nebyl jen procházka rÅ¯Å¾ovou
zahradou, nýbrÅ¾ zaÅ¾ila i mnohá utrpení. Její rodný zámek Andechs byl zniÄ•en, její sestra Gertruda byla zavraÅ¾dÄ›na a je
nejstar&scaron;í syn JindÅ™ich padl v bitvÄ› s Tatary. ZemÅ™ela pÅ™esnÄ› v den svých sedmdesátých narozenin a stala se
patronkou Slezska, Betlína, Vratislavi, Trzebnice a Krakova. O pomoc se k ní utíkají snoubenci a exulanti. Hedvika u nás
moc frekventované jméno není, ale v Polsku je Jadwiga (tedy Hedvika) velmi Ä•asté a oblíbené jméno. Není divu. Ze
slavných Hedvik mÅ¯Å¾eme jmenovat bílou sovu Hedviku, spoleÄ•nici a pÅ™ítelkyni Harryho Pottera.TakÅ¾e se dá pÅ™edpok
Å¾e oslava jejích jmenin zajisté bude mít své kouzlo.
PidÅ™ich
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