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KaÅ¾dý jistÄ› zaÅ¾il situaci, kdy po rychlej&scaron;í procházce Ä•i sportování v chladu a zimÄ›, posléze doma zjistil, na kolika
místech má doslova ledovou a mrazem zarudlou pokoÅ¾ku a pÅ™itom to ani bÄ›hem pohybu neregistroval. Jedním z
nejÄ•astÄ›j&scaron;ích prohÅ™e&scaron;kÅ¯, který má za následek prochladnutí, bývá setrvání v propoceném obleÄ•ení.
NebezpeÄ•né je poté i posezení ve vyhÅ™áté hospÅ¯dce u skleniÄ•ky teplého nápoje - kontrast prochladlé sliznice s horkým
Ä•ajem mÅ¯Å¾e vést k nachlazení, a vystavujeme se pÅ™ípadnÄ› i prostydnutí. Po usednutí na Å¾idli totiÅ¾ spodní obleÄ•ení
sebelep&scaron;í funkÄ•nost pÅ™estane plnit svÅ¯j úÄ•el, propocená vrstva se rychle ochlazuje, a pokud se k tomu pÅ™ipoÄ•te
tÅ™eba i jen nepatrný prÅ¯van v místÄ› u okna nebo u dveÅ™í, následnÄ› cesta domÅ¯ - znovu z vyhÅ™áté místnosti do zimy,
opÄ›t do tepla... je to jasné - nemoc je tu... Bohumír (8. 11.) Nejde ov&scaron;em o Ä•istÄ› slovanské jméno, jak bychom se
mohli domnívat, ale o pÅ™eklad. PÅ¯vodnÄ› znÄ›lo (a i stále zní) Gottfried - tedy "mír boÅ¾í", nebo "boÅ¾í mír" - toho bylo - a s
je - velmi zapotÅ™ebí, neb lidstvo, ledva slezlo se stromÅ¯ a vydalo se po dvou do svÄ›ta, v jednom kuse bojuje. Patronem
v&scaron;ech BohumírÅ¯ je Gottfried z Amiensu. Narodil se roku l065 jako syn &scaron;lechtických rodiÄ•Å¯ a tito ho
následnÄ› dali do klá&scaron;tera, aby se mu dostalo vzdÄ›lání a výchovy. Jo, tenkrát to mÄ›li rodiÄ•e jednoduché.
PuberÅ¥ák zazlobil - tak &scaron;up s ním do klá&scaron;tera a byl pokoj. Tam uÅ¾ si s ním poradili. Gottfried musel být
obzvlá&scaron;tÄ› kvítko, neb ho tam dali jiÅ¾ v pÄ›ti letech. Kupodivu, disciplina a skromný Å¾ivot mnichÅ¯ chlapce okouzlily a
tak se rozhodl, Å¾e i on bude mnichem. V pÄ›tadvaceti pÅ™ijal vysvÄ›cení a pozdÄ›ji byl jmenován opatem klá&scaron;tera v
Nogensous-Coucy v Champagni. I pozdÄ›ji jako biskup Å¾il velice skromnÄ›, jedl jen chléb a vodu a ve&scaron;keré
dal&scaron;í jídlo a peníze rozdával chudým.TéÅ¾ velmi kritizoval rozmaÅ™ilý Å¾ivot knÄ›Å¾í - no a v&scaron;ichni víme, jak t
kritici dopadli. Proto také "neoÄ•ekávanÄ›" zemÅ™el jiÅ¾ v padesáti letech, celkem za podivných okolností. Na obrazech bývá
Gottfried zpodobnÄ›n ve spoleÄ•nosti psa. Podle povÄ›sti dal svému psovi ochutnat kousek chleba namoÄ•ený v nabídnutém
vínÄ›, a zvíÅ™e padlo mrtvé k zemi.TakÅ¾e je jasné, Å¾e Gottfrietova náhlá smrt nebyla tak úplnÄ› zásahem shÅ¯ry. U nás se
BohumírÅ¯ tolik nevyskytuje, ale pár by se jich pÅ™ece jen na&scaron;lo. PÅ™ipojeni k BohuslavÅ¯m a BohumilÅ¯m, nosí
slavné jméno BOHOU&Scaron;! Bohdan (9. 11.) Názory jazykovÄ›dcÅ¯ se v otázce pÅ¯vodu tohoto jména rÅ¯zní. NÄ›kteÅ™í
tvrdí, Å¾e je to jméno staroslovanské, jíní zas, Å¾e je to pÅ™eklad Å™eckého jména Theodossius nebo Theodoros -tedy dar b
Theodoros - neboli Bohdan, jenÅ¾ je patronem tohoto jména, se narodil v Arménii - jiné prameny ov&scaron;em tvrdí, Å¾e v
Sýrii. ProstÄ› ani na historiky není spoleh. Byl pokÅ™tÄ›n a svou víru bral opravdu váÅ¾nÄ›. Bylo to ov&scaron;em ve tÅ™etím
tenkrát se Å¾ivot s kÅ™esÅ¥any moc nemazlil.Theodoros vstoupil do armády, která tenkrát ov&scaron;em kÅ™esÅ¥any
pronásledovala. CoÅ¾ se mu pochopitelnÄ› nelíbilo. Byl vyzván, aby se své víry zÅ™ekl - a jeho nenapadlo nic
lep&scaron;ího,neÅ¾ zapálit chrám matky bohÅ¯ Kybelé a ke svému Ä•inu se pÅ™iznat. Ani nechtÄ›jte vÄ›dÄ›t, jak to dopadlo.
Po krutém muÄ•ení, byl chudák za Å¾ivota upálen. Bohdan/Theodoros byl vlastnÄ› velký muÄ•edník, pocházející z orientu, ale
jeho kult se postupnÄ› dostal i na západ. Stal se patronem Benátek, Brindisi a Gata - a kupodivu i vojákÅ¯. Ze známých
BohdanÅ¯ bychom mohli zmínit Ä•eského tenistu Bohdana Ulihracha, reÅ¾iséra Bohdana Slámu a písniÄ•káÅ™e
Mikolá&scaron;ka. V&scaron;em BohdanÅ¯m pÅ™ejeme, aby si svÅ¯j svátek hezky a v pohodÄ› oslavili -a pokud moÅ¾no
bez následkÅ¯. EvÅ¾en (10. 11.) pochází z Å™eckého eugenés "urozený", doslova "blaho-rodý" (mÅ¯Å¾eme tam sly&scaron;e
slovo "gen", jeÅ¾ je souÄ•ástí slov genetika, genetický, genofond - poslední dobou jsou to výrazy nadmíru pouÅ¾ívané). Ten pr
EvÅ¾en, jenÅ¾ je patronem tohoto jména, se údajnÄ› narodil v r. 600 v Toledu a posléze se stal arcibiskupem tamtéÅ¾. Byl
velice vzdÄ›laný a psal filosofická dála a krásné básnÄ›. Jméno EvÅ¾en, potaÅ¾mo Eugen, Eugenius, Eugéne,
Eugene,Jevgenij, Ä•i Eugenio, nosilo mnoho papeÅ¾Å¯, vládcÅ¯ a vojevÅ¯dcÅ¯ a jiných významných lidí. Za v&scaron;echny
bychom si mohli pÅ™ipomenout Ä•eského atleta Ro&scaron;ického, Eugéna Francoise Vidocqua, který - aÄ• se pÅ¯vodnÄ› dal
na dráhu zloÄ•inu - nakonec skonÄ•il jako slavný kriminalista a také romantického hrdinu OnÄ›gina (Jevgenije). Martin (11.
11.) latinské Martinus je pÅ™ídavné jméno k Mars, coÅ¾ je jméno Å™ímského boha války, význam je tedy "martovský, MartÅ¯v
pÅ™enesenÄ› "zasvÄ›cený bohu Martovi, voják" nebo "Å¾ena pomáhající vojsku" u Å¾enské podoby -Martina. Svatý Marin m
podle pranostik pÅ™ijíÅ¾dÄ›t do na&scaron;ich polí, luhÅ¯, hájÅ¯ a zahrádek na bílém koni a kalendáÅ™ nekalendáÅ™ - zvÄ›s
nástup zimy, aby dÄ›ti mohly jít sáÅˆkovat. Svatý Martin byl pÅ¯vodnÄ› vojákem. Jeho otcem byl totiÅ¾ vyslouÅ¾ilý Å™ímský vo
který samosebou chtÄ›l, aby se synek potatil. Proto jej zasvÄ›til bohu Martovi. Jednou jel voják Martin na svém bílém koni a
u brány uvidÄ›l Å¾ebráka, který jej prosil o almuÅ¾nu. Byla zima a Martin u sebe nemÄ›l ani jídlo, ani peníze. Tak sundal svÅ¯j
plá&scaron;Å¥, rozÅ¥al ho meÄ•em vejpÅ¯l a jednu polovinu Å¾ebrákovi daroval. Ten Å¾ebrák nebyl nikdo jiný, neÅ¾ pÅ™evle
Kristus, který se mu následnÄ› zjevil ve snu. Tento záÅ¾itek uÄ•inil na Martina ohromný dojem, opustil armádu a nechal se
pokÅ™tít. Ode&scaron;el do Poitiers, kde Å¾il velký kÅ™esÅ¥anský uÄ•itel Hillarius a poté se vrátil zpÄ›t do Panonie (dne&sca
MaÄ•arsko) , kde se snaÅ¾il obracet místní na kÅ™esÅ¥anství. Ale nesetkal se zrovna s pochopením, takÅ¾e po Ä•ase musel
Panonii urychlenÄ› opustit. Utekl do Itálie na ostrov Galinara. Jeho uÄ•itel Hillarius se mezitím stal biskupm v Poitiers a
povolal si svého bývalého Å¾áka k sobÄ›. Martin za ním tedy pÅ™ijal a v Ligué si postavil poustevnu, která se poté rozrostla
ve slavný klá&scaron;ter - v Galii vÅ¯bec první. Posléze byl i Martin jmenován biskupem - nicménÄ› tento úÅ™ad na nÄ›j
velký vliv nemÄ›l, stále zÅ¯stával tím skromným Ä•lovÄ›kem,který se kdysi rozdÄ›lil s Å¾ebrákem o plá&scaron;Å¥.Opustil
biskupskou rezidenci a Å¾il na pÅ™edmÄ›stí ve skromné chatrÄ•i. O svatém Martinu se scházívaly rodiny, pekla se husa a jedlo
velmi tuÄ•né peÄ•ivo. Byla to vlastnÄ› pÅ™íprava na dlouhou a studenou zimu, kdy zvíÅ™ata a lidé museli nasbírat dostatek
podkoÅ¾ního tuku, aby zimu pÅ™eÅ¾ili. Je to jedno z nejoblíbenÄ›j&scaron;ích jmen vÅ¯bec, které nosilo a nosí i mnoho slavn
lidí. Benedikt (12. 11.) Je to jméno velmi starobylé - pÅ¯vodnÄ› z hebrej&scaron;tiny a znÄ›lo Báruch - pÅ™eloÅ¾eno pak d
latiny - benedictus, tj. blahoÅ™eÄ•ený, blahoslavený, poÅ¾ehnaný; je obdobou Å™eckého jména Makarios nebo Ä•eského
Blahoslav. Z domácích podob vznikla nÄ›která na&scaron;e pÅ™íjmení jako Benek, Benda, Bene&scaron; ap Patronem
tohoto jména je Benedikt Å™eÄ•ený z Nursie. Narodil se kolem roku 480 v Nursii v Itálii a proslavil se jako "otec západního
mni&scaron;ství" - byl to on, kdo razil heslo "ora et laba! - tedy "modli se a pracuj. NicménÄ› o jeho Å¾ivotÄ› se mnoho neví pÅ™es jeho nepopiratelné zásluhy. ZaloÅ¾il benediktinský Å™ád, který v osmém aÅ¾ dvanáctém století velmi pÅ™ispÄ›l ke v
stÅ™edovÄ›ké kultury. Benedikt byl skromný, upÅ™ímný, vyrovnaný a mírný, ale vyÅ¾adoval disciplinu. NicménÄ› respektoval
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a individuální schopnosti druhých. ZaloÅ¾il slavný klá&scaron;ter v Monte Cassinu, kde také - podpírán svými Å¾áky - ve
stoje zemÅ™el kdyÅ¾ byl pÅ™ed tím pÅ™ijal svátost. takových lidí je skuteÄ•nÄ› málo.Stal se patronem celé Evropy.A teÄ• z
pÅ™íjemnÄ›j&scaron;ího soudku: právÄ› po nÄ›m byla pojmenována bylinka, u nás lidovÄ› zvaná "Ä•ubet" - tedy "benedict", z
níÅ¾ se vyrábí slavný likér "benediktýnka", který lze v malých dávkách podávat jako lék. (Jak známo, alkohol podávaný v
malých dávkách, ne&scaron;kodí v jakémkoli mnoÅ¾ství.) Co se týÄ•e slavných BenediktÅ¯ - tedy Báruch byl sekretáÅ™em
proroka Jeremiá&scaron;e, jinak to bylo jméno mnoha papeÅ¾Å¯. Ale existuje i jeden Ä•eský - tedy Benedikt Roezl (neplést
s vynálezcem lodního &scaron;roubu Resslem) - slavný Ä•eský botanik a lovec orchidejí. Jeho pÅ™átelé mu Å™íkali &bdquo;do
Benito" a jeho pomník mÅ¯Å¾eme vidÄ›t na KarlovÄ› námÄ›stí v Praze. Tibor (13. 11.) Toto jméno je odvozeno z latiny od slo
Tiburtinujs a znamená Ä•lovÄ›ka, pocházejícího z italského mÄ›sta Tibur (dne&scaron;ní Tivoli), základ slova znamená
"Ä•estný", pÅ™ekládá se jako Ctirad,Ctibor, popÅ™. i Chval. Snad pro svou zvukomalebnost dosáhlo toto jméno
nejvÄ›t&scaron;í obliby v MaÄ•arsku - a tedy potaÅ¾mo na Slovensku, kde mÅ¯Å¾eme najit mnoho TiborÅ¯. V ÄŒechách a na
MoravÄ› jich uÅ¾ mnoho není. A i ti vÄ›t&scaron;inou pocházejí ze Slovenska.Za v&scaron;echny, kdo toto jméno proslavili
jmenujmeTibora Radó - slavného maÄ•arského matematika. AÅ¥ jeTiborÅ¯ tÅ™eba málo, i oni mají nárok na pÅ™íjemnou
oslavu svého svátku, coÅ¾ jim ze srdce pÅ™ejeme. Sáva (14. 11.) Dne&scaron;ního dne se doÄ•kal svého svátku i Sáva.
Není to jméno slovanské - jak by se nám pÅ¯vodnÄ› zdálo, vzniklo z aramejského Sába, Sabbas "dÄ›d, staÅ™ec",
vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna ze Sáby"), dal&scaron;í variantou je Sáva. ObÄ› moÅ¾nosti
jsou muÅ¾ská jména. Å˜eka Sáva, protékající bývalou Jugoslávií, s ním ale nemá nic spoleÄ•ného. NicménÄ› existuje svatý
Sáva, který se narodil ve vsi Mutlaskav blízkosti Césarei. DÄ›tství nemÄ›l zdaleka jednoduché, napÅ™ed ho rodiÄ•e dali na
výchovu ke strýci, který byl bratrem jeho matky, a kde se k nÄ›mu chovali pÅ™í&scaron;ernÄ› a zlá teta ho týrala, takÅ¾e nakon
utekl k bratru svého otce. Podle hesla "po pÅ™ízni Å™ízni!" to vyvolalo mezi pÅ™íbuznými velké tÅ™enice, takÅ¾e se chlapec
uchýlil do klá&scaron;tera ve SkandÄ›, poblíÅ¾ svého rodi&scaron;tÄ›.Tam získal duchovní vzdÄ›lání. Po Ä•ase se vydal do
Palestiny, kde potkal svatého Teokista. V tÄ›ch dobách se to prostÄ› svatými a andÄ›ly jen hemÅ¾ilo... KdyÅ¾ bylo Sávovi tÅ™
usídlil se v malé jeskyÅˆce, kde Å¾il poustevnickým Å¾ivotem. PÄ›t dní v týdnu pletl ko&scaron;e, které pak nosil do
klá&scaron;tera, kde se zbylé dva dny modlil. To se nelíbilo Ä•áblovi, který se mu neustále zjevoval a snaÅ¾il se ho svést
z cesty duchovní. Ale Sáva odolal a modlitbami Ä•erta vÅ¾dycky zahnal.JelikoÅ¾ se ve své jeskyÅ„ce Å¾ivil pouze trávou a
pramenitou vodou, zaÄ•ali mu tam lidé nosit jídlo. Za coÅ¾ se jim Sáva odvdÄ›Ä•oval tím, Å¾e jim hledal vodu. A tím pádem lidé
z jeho blízkého i vzdáleného okolí nikdy více netrpÄ›li jejím nedostatkem. Sáva vykonal mnoho zázrakÅ¯ a dobrých
skutkÅ¯. KdyÅ¾ se 5.12. r. 532 pÅ™iblíÅ¾ila jeho poslední hodinka, poté, co Ä•tyÅ™i dny nic nejedl a nepil, poprosil o podání
svátosti se se slovy: "Pane, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, a zemÅ™el. I kdyÅ¾ je u nás SávÅ¯ velmi málo a
Å¾ádný z nich se nijak významnÄ› neproslavil, pÅ™ejeme jim i tak v&scaron;echno nejlep&scaron;í a hezkou oslavu jejich
svátku. PidÅ™ich
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