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PoÄ•así nÄ›jak blázní... KdyÅ¾ jsem &scaron;la nakoupit, nevÄ›Å™ila jsem oÄ•ím, pÅ™ed sámo&scaron;kou byl keÅ™ osypan
kvÄ›ty. PÅ™ísloví Å™íká: "Kvetou-li stromy na podzim podruhé, bude zima aÅ¾ do konce kvÄ›tna". Uvidíme... V New Yorku je
dusno a kolem 30° C, takÅ¾e místo bund se chodí v triÄ•ku.
Zato v ÄŒechách nasnÄ›Å¾ilo, coÅ¾ se projevilo - jak jinak - zvý&scaron;eným poÄ•tem bouraÄ•ek. V televizi uÅ¾ zaÄ•ínají Å™
vánoce... Luká&scaron; (18. 10.) toto jméno pochází z latiny a oznaÄ•uje Ä•lovÄ›ka pocházejícího z kraje zvaného
Lucania. (Kraj v jihozápadní Itálii, nacházející se mezi Tyrrhenským moÅ™em a Tarentským zálivem - nyní se nazývá
Basilicata. Luccania byl starovÄ›ký název tohoto území). NicménÄ› lidstvu je znám urÄ•itý konkrétní Luká&scaron;, který se
narodil je&scaron;tÄ› pÅ™ed Kristem v Antiochii -v Sýrii. Byl lékaÅ™em a pÅ¯vodnÄ› byl i pohanem. Nikdo neví, jak se vlastnÄ›
kÅ™esÅ¥anství dostal. Av&scaron;ak kolem roku 50 (n.l.) se pÅ™ipojil k apo&scaron;tolu Pavlovi, kterého po sedmnáct let
vÄ›rnÄ› doprovázel. KdyÅ¾ v&scaron;ak Pavla v Å˜ímÄ› popravili, usadil se Luká&scaron; v Å˜ecku, kde sepsal své Evangelium
a Skutky apo&scaron;tolské. ÄŒímÅ¾ se proslavil navÄ›ky vÄ›kÅ¯v. Stal se patronem dobytka a je zobrazován s býkem, který s
stal jeho symbolem .Lístky s poÅ¾ehnáním, posvÄ›ceným o svátku svatého Luká&scaron;e, se podávaly nemocnému
dobytku, neboÅ¥ lidé od stÅ™edovÄ›ku vÄ›Å™ili v jejich kouzelnou moc.PÅ™ikládaly se téÅ¾ na tÄ›lo nevyléÄ•itelnÄ› nemocný
Å¾enám pÅ™i porodu. Jméno Luká&scaron; se poslední dobou stává velmi populární a znaÄ•nÄ› nám jich pÅ™ibývá. Z tÄ›ch
na&scaron;ich bychom mohli jmenovat lamaÄ•e dívÄ•ích srdcí, herce Luká&scaron;e Vaculíka - a také nadporuÄ•íka
Luká&scaron;e, který se ov&scaron;em jmenoval kÅ™estním jménem JindÅ™ich. &Scaron;vejkologové a kÅ™íÅ¾ovkáÅ™i vÄ›
Ha&scaron;kovÄ› knize je o tom pouze jediná zmínka - a to na lístku, který po &Scaron;vejkovi poslala právÄ› se
pÅ™istÄ›hovav&scaron;í dáma(takto manÅ¾elka obchodníka chmelem) a který zaÄ•ínal slovy: "Lieber Heinrich..." Michaela (19
10.) Michaela je Å¾enská podoba jména Michael. JiÅ¾ jsme zde probírali, Å¾e jméno Michael znamená "bohu podobný" a Å¾e
to byl jeden ze Ä•tyÅ™ archandÄ›lÅ¯. NicménÄ› tento den je zasvÄ›cen Michaele, která se narodila ve 14. století v Itálii ve mÄ›
Pesaro. Byla krásná a bohatá a mohla mít na co si vzpomnÄ›la - ale nÄ›jak ji to nenaplÅˆovalo a hledala smysl Å¾ivota ve
vÄ›cech duchovních. K údivu svého okolí se pÅ™idala k druÅ¾inÄ› Franti&scaron;ka z Assisi - toho jsme tu probírali nedávno.
ZaÄ•ala spolu s Franti&scaron;kány pomáhat tÄ›m nejuboÅ¾ej&scaron;ím z ubohých. Rozdala pÅ™i tom ve&scaron;kerý svÅ¯j
majetek, vÄ›douc, Å¾e smysl Å¾ivota neleÅ¾í v hromadÄ›ní bohatství, ale v nÄ›Ä•em úplnÄ› jiném. Její pÅ™íbuzní ov&scaron
stejného náhledu a dali jí to patÅ™iÄ•nÄ› pocítit. Michaela toho ov&scaron;em nedbala a aÅ¾ do své smrti se vÄ›novala svému
poslání - tedy aÅ¾ do roku 1356, kdy zemÅ™ela. Michaela je krásné jméno a jiÅ¾ dlouhá léta se dává malým holÄ•iÄ•kám.
TakÅ¾e Michael, Mí&scaron; a Mí&scaron;ánek je opravdu hodnÄ›. Skoro pÄ›ta&scaron;edesát tisíc. Z nich v&scaron;ech si
mÅ¯Å¾eme pÅ™ipomenout neodolatelnou Digi z "Ulice" - která se obÄ•anským jménem jmenuje Michaela
Maurerová.. Vendelín (20. 10.) není jiná podoba Ä•eského Václava, jak bychom se mylnÄ› domnívali (usuzujíce podle
zdrobnÄ›lin Venda, Venca, Venou&scaron; a podobnÄ›.) Je to jméno pÅ¯vodu nÄ›meckého a jménem Wende oznaÄ•ovali
NÄ›mci své sousedy - Polabské Slovany. (To byli ti, o kterých Jan Kollár pÄ›l ve své Slávy dceÅ™i: "Aj, zde leÅ¾í zem ta, pÅ™e
okem mým slzy ronící, kdysi kolébka, nyní národu mého rakev".) Ale ov&scaron;em je zde - jak také jinak - svatý Vendelín,
který ale nebyl ani NÄ›mec, ani polabský Slovan, ale Skot. Namoudu&scaron;i - narodil se roku 550 ve Skotsku. V&scaron;e,
co o nÄ›m víme, jsou pouze dohady a legendy. Podle jedné byl dokonce královským synkem. Ve svých dvaceti letech se prý
vydal na svatou pouÅ¥ do Å˜íma. Po svém návratu zakotvil jako poustevník poblíÅ¾ Trevíru, v NÄ›mecku. Ale nechtÄ›l Å¾ít z
milodarÅ¯ a tak se Å¾ivil jako pastýÅ™. Jednou ho jeho pán nalezl i se stádem daleko od sala&scaron;í a tak se domníval, Å¾e
mu Vendelín chce stádo ukrást, neboÅ¥ nevÄ›Å™il, Å¾e by se v&scaron;ichni mohli vrátit domÅ¯ vÄ•as. K jeho neskonalému
pÅ™ekvapení, po svém návratu nalezl doma jak Vendelína, tak i celé stádo. Pán se zastydÄ›l a poprosil Vendelína za
odpu&scaron;tÄ›ní a za odmÄ›nu mu vystavÄ›l poustevnu. O jeho zboÅ¾nosti a moudrosti se dovÄ›dÄ›li mni&scaron;i z
nedalekého klá&scaron;tera a poÅ¾ádali ho, aby se stal jejich opatem. Dal&scaron;í legenda se vypráví o jeho pohÅ™bu.
Mni&scaron;i Vendelínovo tÄ›lo pohÅ™bili do pÅ™ipraveného hrobu - ale druhý den ho nalezli venku na hrobÄ›. Z toho usoudili,
nechce být pohÅ™ben na tomto místÄ› a tak poloÅ¾ili jeho tÄ›lo na káru a zapÅ™áhli do ní dva volky. Tito táhli káru pryÄ• a
zastavili se aÅ¾ na místÄ›, kde Vendelín rád meditoval. Tam ho taky pohÅ™bili. VendelínÅ¯ je u nás velmi málo - Lidé dávají
vÄ›t&scaron;inou pÅ™ednost jménu Václav - nicménÄ› jednoho slavného bychom na&scaron;li. Je to slavný herec, Vendelín
Budil. Brigita (21. 10.) je keltského pÅ¯vodu. Je odvozeno od slova "bright" - silný, mocný, v pÅ™eneseném slova smyslu má
téÅ¾ význam "opevnÄ›né hradi&scaron;tÄ›". Z Ä•ehoÅ¾ vyplývá, Å¾e dívka, potaÅ¾mo Å¾ena jménem Brigita, není jen tak nÄ
tintítko, ale poÅ™ádná Å¾enská, která má pevnou vÅ¯li a kterou jen tak nÄ›co nerozhází. PatrnÄ› z tÄ›chto dÅ¯vodÅ¯ se stala
patronkou Irska. PÅ¯vodnÄ› prý byla druidkou - tedy knÄ›Å¾kou - a sídlila pod velkým dubem. Keltové vÅ¯bec mÄ›li k dubÅ¯m
dÅ¯vÄ›rný vztah. Kolem roku 470 ji pokÅ™til údajnÄ› sám synovec Svatého Patrika a tak se Brigita stala kÅ™esÅ¥ankou. Z její
chý&scaron;e pod dubem postupnÄ› vyrostl "kostel dubu" Kil Dara, ze kterého je&scaron;tÄ› pozdÄ›ji vznikl Å¾enský
klá&scaron;ter, kam se uchylovaly mladé kÅ™esÅ¥anské dívky. Brigita není u nás pÅ™íli&scaron; oblíbené jméno, ale hodnÄ›
se dává v NÄ›mecku, Anglii a ve Francii. Za v&scaron;echny mÅ¯Å¾eme jmenovat nezapomenutelnou francouzskou
hereÄ•ku Brigitte Bardot. Sabina (22. 10.) je Å¾enské jméno latinského pÅ¯vodu. OznaÄ•ovala se tak pÅ™íslu&scaron;nice
Å™ímského rodu SabinÅ¯. Jmenovala se tak i svatá Sabina, muÄ•ednice, která se stala patronkou Å˜íma. Pod její ochranu se
téÅ¾ mohou uchýlit Å¾eny v domácnosti a dÄ›ti. Je jí vÄ›nováno mnoho umÄ›leckých dÄ›l a stavebních památek. Za
v&scaron;echny uvádím chrám sv.Sabiny, který se tyÄ•í na Å™ímském Aventinu. Je to jedna z nejpozoruhodnÄ›j&scaron;ích
italských bazilik a rozhodnÄ› stojí za shlédnutí - budete-li mít cestu do Å˜íma. Byla vystavÄ›na jiÅ¾ roku 425 na základech
antického Titulus Sabinae. Zajímavé téÅ¾ je, Å¾e zde v r.1219 zaloÅ¾il Svatý Dominik svou Å™eholi a dokonce vám - kdyÅ¾
budete hodní - ukáÅ¾ou pomeranÄ•ovník, který tenkrát Dominik osobnÄ› zasadil. Sabina u nás nebylo pÅ™íli&scaron; Ä•asté
jméno - ale Ä•as oponou trhnul, od té doby se na prknech znamenajících svÄ›t a na televizní obrazovce objevila krásná
hereÄ•ka Sabina Laurinová a jistÄ› pÅ™ibyly i dal&scaron;í. KdyÅ¾ se narodila první holÄ•iÄ•ka na&scaron;í milé hereÄ•ce IvÄ›
JanÅ¾urové, tak jí dala, pÅ™ed tÄ›mi cca 35 léty, také jméno Sabinka. A vÅ¯bec to prý nebylo proto, Å¾e tenkrát mÄ›li
saaba.... Teodor (23. 10.) Toto jméno je Å™eckého pÅ¯vodu - znamená "Dar BoÅ¾í". Do Ä•e&scaron;tiny se toto jméno
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pÅ™ekládá jako BoÅ¾idar nebo Bohdan. My si dnes mÅ¯Å¾eme pÅ™ipomenout biskupa Teodora, který byl prvním známým
biskupem ve &scaron;výcarském Wallisu. ÚdajnÄ› to byl on, kdo nalezl ostatky svatého Mauricia a jeho druÅ¾iny, a nechal je
uloÅ¾it v basilice Svatého MoÅ™ice v Agauru, kterou sám vybudoval. Teodor zemÅ™el nÄ›kdy na pÅ™elomu Ä•tvrtého a pátéh
století a jeho hrob se stal významným poutním místem. NicménÄ›, kdyÅ¾ toto území v r. 1789 obsadili Francouzi, tak se jeho
ostatky ztratily a nikdo je uÅ¾ nikdy nena&scaron;el. Dodnes nikdo nepochopil, k Ä•emu tenkrát tÄ›m FrancouzÅ¯m byly.
Zvlá&scaron;Å¥, kdyÅ¾ si Ä•lovÄ›k uvÄ›domí, Å¾e &scaron;lo o nevzdÄ›lané vojáky. Mnoho TeodorÅ¯ u nás není - i kdyÅ¾ i to
mÄ›ní - ale dva slavní by se na&scaron;li.Slavný herec Teodor Pi&scaron;tÄ›k a jeho neménÄ› slavný potomek - Teodor
Pi&scaron;tÄ›k - výtvarník, který obdrÅ¾el so&scaron;ku Oscara za kostýmy ve FormanovÄ› filmu Amadeus. Nu, a druhá holÄ•i
Ivy JanÅ¾urové se jmenuje Teodora. AlespoÅˆ to oslavování brali doma najednou. ObÄ› &bdquo;holÄ•iÄ•ky" uÅ¾ jsou dávno
dospÄ›lé a obÄ› hereÄ•ky. Nina (24. 10.) AÄ• se toto jméno povaÅ¾uje za ruské - není tomu tak. PÅ¯vod toho jména je prastarý
PÅ¯vodnÄ› pochází z Persie a dotyÄ•ný Ninos byl zakladatel Asyrského státu. ÚdajnÄ› to znamenalo "úÅ¾asný". Nina je tedy
úÅ¾asná. Ninos byl také zakladatelem mÄ›sta Ninive - které, narozdíl od jména, jiÅ¾ dávno neexistuje. Jiné teorie praví, Å¾e
toto jméno vzniklo ze &scaron;panÄ›lského slova niÅˆo - tedy chlapeÄ•ek, dítÄ›, nebo potom niÅˆa, holÄ•iÄ•ka - tedy dítÄ› Å¾en
pohlaví. Jiní jazykologové tvrdí, Å¾e jde o zdrobnÄ›linu jména Antonín a následnÄ› jeho Å¾enskou podobu. AÅ¥ uÅ¾ je to jak c
jméno je to pÄ›kné a libozvuÄ•né a zase se zaÄ•íná hodnÄ› dávat. Za v&scaron;echny bychom pÅ™ipomnÄ›li nÄ›meckou
zpÄ›vaÄ•ku Ninu Hagen (99 Luftbalons) a laskavou a vlídnou Ä•eskou hereÄ•ku Ninu Diví&scaron;kovou. Beáta (25. 10.) Ä•esky
znamená &scaron;tastná, blaÅ¾ená, oblaÅ¾ující. Odpovídá mu Ä•eské jméno BlaÅ¾ena. Je z latinského jména Beatrix nebo
Beatrice. (Beatrix byla podle legendy zardou&scaron;ena ve vÄ›zení v roce 304. Její strýc ji udal za vyznávání kÅ™esÅ¥anství,
protoÅ¾e mÄ›l zájem o vinohrad, který zdÄ›dila.) Jméno proslavila Beatrice, milenka florentského básníka Dante Alighieriho,
který podle ní pojmenoval hlavní hrdinku svého díla BoÅ¾ská komedie, v nÄ›mÅ¾ provádí autora peklem i rájem. Ale Beáta
Å¾ádná svatá nebyla, ani Å¾ádná nezemÅ™ela muÄ•ednickou smrtí. ProstÄ› byla blaÅ¾ená a &scaron;Å¥astná a mÄ›la kliku
Jestli to nebylo díky tomu druhému významu jména - &bdquo;oblaÅ¾ující". Takovou pÅ™eci nikdo popravit nemÅ¯Å¾e... Za
v&scaron;echny bychom mohli jmenovat výtvarnici Beátu Rajskou, která svými módními návrhy získala mnoho ocenÄ›ní, jak
u nás tak i ve svÄ›tÄ›. PidÅ™ich
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