
 

Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2005 3 

Slovo i o Pilátovi....................................................................................................4 
V rodinném kruhu..................................................................................................4 
Život s trvalou hrozbou teroru..................................................................................5 
Podané ruce ............................................................................................................8 
Jak se snadno sblížit s pouští................................................................................10 
List z naši rodinné kroniky .................................................................................11 
Řekli o dětech a rodině..........................................................................................12 
Smutný svatý je věru smutný svatý…...............................................................13 
Poradce .................................................................................................................13 
Z policejních protokolů...........................................................................................14 
Recept na březen.................................................................................................15 
Vyrábíme s dětmi.................................................................................................16 
Slovníček… ..........................................................................................................16 
Pravda ...................................................................................................................16 
Manželská setkání ...............................................................................................18 
Ples Manželských setkání .....................................................................................18 
Ze života Živé rodiny ...........................................................................................18 
Z II. plesu Manželských setkání ............................................................................19 
Představují se… ....................................................................................................19 
Živá rodina připravuje… .....................................................................................20 
Letní tábor rodin ....................................................................................................20 
Společenský hudební večer YMCA - ŽR...............................................................22 
Termínovník 2005..................................................................................................22 
Nabídka i pro Vás….............................................................................................22 
Plavání v paláci YMCA..........................................................................................22 
Manželská setkání 2005........................................................................................23 
Dům setkání Albeřice ............................................................................................23 
Postní duchovní obnova pro ženy .........................................................................24 
YMCA – OPEN nabízí ...........................................................................................24 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském...................................................24 
Setkání osamělých a rozvedených rodičů.............................................................26 
Pochod pro život....................................................................................................26 
Inzerce ..................................................................................................................26 
Z domova i ze světa.............................................................................................27 
Británie: Dítě přežilo pokusy o potrat.....................................................................27 
Odmítla práci v nevěstinci... a přijde o podporu ....................................................28 
Text o zákazu klonování hluboce rozděluje OSN..................................................29 
Zajímavosti a dokumenty....................................................................................29 
V postu si můžeme uvědomit hrozby vůči stáří .....................................................29 
Křesťanská asociace pro zrušení mučení .............................................................30 
Přečetli za nás…..................................................................................................30 
Úder do tváře.........................................................................................................30 
Doporučujeme .....................................................................................................33 
Na okraj: ...............................................................................................................34 

Z OBSAHU: 



 

4 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2005 

SLOVO I O PILÁTOVI 

A tak si Pilát umyl ruce a šel na oběd. Ježíšovi vrazili do náruče kříž, ale to už Piláta nechalo 
chladným. O jednoho fanatika víc nebo méně – i když tento měl cosi do sebe: byl zmlácený až 
běda, a přitom stále takový suverénní. Co to jen říkal o té pravdě? No, teď už je to jedno… 

A tak se Pilát dostal do kréda jako jediný prostý, dědičným hříchem obtížený člověk (kdyby 
to tak apoštolové tenkrát tušili, když si říkali o přední místa v království…). A jednou jsem mu 
za to dokonce byl vděčný – to když mne okolnosti zavály na Velký pátek do saigonské katedrá-
ly, kde se vše odehrávalo ve zpěvné a poetické, leč zcela nesrozumitelné vietnamštině. Ani jmé-
no Boží se v ní nedalo poznat – jen Pilátovo: to jemu díky jsem tam neztratil orientaci v pašijích. 

Je velmi snadné zachovat se jako kdysi Petr – to nesmíš říkat, Pane, to se ti určitě nesmí 
stát… Jen Bůh ví, co se má stát a proč. Jen Bůh ví, co na nás může dopustit, která rána je k životu 
a k očištění, kolik toho uneseme. Je tak snadné říkat: to je nespravedlivé, to není milosrdné, to 
my bychom na Božím místě jednali jemněji. Ale ve skutečnosti je to zase jen to staré známé 
„budete jako bohové“ – určovat, co je dobré a co je zlé. 

Není naší věcí soudit. Není naší věcí chápat. Je naší věcí vidět a přijmout. Přijmout Boha, 
který nás očišťuje mnoha způsoby, někdy docela nepříjemnými. Jako lékař. Jako zubař – neznám 
nikoho, kdo by s jásotem spěchal do zubařského křesla. Ale když už ten zub bolí, když už se 
otevřou dveře do čekárny, když už tam to křeslo je, když už ten zubař (a dovedete si představit, 
jak ho musí bolet záda, když se celý den tak podivně hrbí nad kdekterým bolavým zubem?) drží 
v ruce onen obávaný nástroj, tak nakonec přece tu hubu otevřeme – ne abychom protestovali či 
nadávali, to vůbec ne – jen tak tiše, bázlivě, se strachem a s trochou důvěry, že ten zub snad 
přece jen nakonec přestane bolet. 

A on přestane.  
Vladimír Koronthály  

V RODINNÉM KRUHU 
 

BOH MÔJHO DETSTVA 
 

Tak mi bol blízko, 

že som Ho nie raz videl. 

Detskými očami, 

čo majú štvoro krídel 

a kam chcú, lietajú. 
 

No ja už nelietam. 

Nevidím Ho, len tuším, že je tam. 

 

 

 

Možno, že človek v hĺbke za očami 

má ešte jedny 

ešte hlbšie oči: 

oči lásky a oči bolesti. 
 

Do takých očí, 

kto jedného dňa vkročí, 

ostane v nich. 
 

A navždy bude s nami, 

ako je s nami kríž 

pri krížoch rozcestí. 

Milan Rúfus: Čas plachých otázok, Slovenský spisovateľ, Bratislava 2001  
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
jelikož nejsem lyžař, zdá se mi letošní zima poněkud nekonečná. Ale vy, pokud horujete pro 

sjezdovky, si to třeba užíváte… Já se každopádně těším na jaro – už aby bylo. I když na druhé 
straně – únor bílý… A bílá zima v Polabí nebývá zas tak často. 

Letos jsou velikonoce velmi časně – vlastně na postní číslo skoro nezbývá prostor. Ještě jsme 
si neužili vánočních dárků (pokud teda někdo dostal třeba sáně nebo brusle – já jsem dostal 
křížovky) a už zde byla popeleční středa a za měsíc budeme slavit zmrtvýchvstání našeho Pá-
na… O to delší bude jaro. Kéž by tomu tak bylo vždy – aby to, na co se připravujeme a těšíme, 
bylo skutečně dlouhé, abychom si toho užili. Jenomže lidská zkušenost je spíše opačná – dlouhé 
čekání a krátká radost. Snad bychom delší ani neunesli… 

Ale ještě stále se rodí nové děti a noví snoubenci si říkají před oltáři svá „ano“ a na Bílou 
sobotu budou zase pokřtěny stovky mladých i starších konvertitů; v rádiu občas člověk najde  
i symfonii a za oknem mi i v těch mrazech vytrvale kvete vřes – Hospodin dělá, co může, aby-
chom nezapomněli, že nás má rád. I v zimě. I když venku mrzne a sněží, místo aby na nás juka-
ly první sněženky… 

Přeji vám radost z každého nového dne – vždyť jsme všichni vykoupeni Jeho křížem – Jeho 
krví – Jeho láskou. Vykoupil nás ten, který tady byl vždy, který se nikomu nemusí zodpovídat, 
kterého nemůže nikdo k ničemu přinutit, který si stačí sám. 

Jenomže on nás chtěl vykoupit. On nás totiž miluje. I tebe. I mne. 
VKor 

ŽIVOT S TRVALOU HROZBOU TERORU 
(SLZY A NADĚJE) 

 

Když jsme před jedenácti lety přijeli do Izraele, tehdy se dvěma malými dětmi, byl to pro 
mne těžký „kulturní“ šok. Všechno bylo jiné, než jsem si představovala. Neznala jsem jazyk, 
neměla jsem zde nikoho známého. Ty první sebevražedné útoky ve mně vzbuzovaly potřebu, 
přímo mne nutily k modlitbě. Na kolenou jsem zakoušela vnitřní proměnu, jakési obrácení. 
Tak jsem se pozvolna učila milovat izraelskou zemi a její lidi. 

A teď, po strašném zemětřesení v jihovýchodní Asii si lidé snad mohou lépe představit, 
jaké to je, když se dovídají o jeho hrozném dopuštění a když se pak strachují o své přátele  
a rodinné příslušníky, když po nich pátrají v nemocnicích, s nadějí, zda přežili, ale i krušení 
zoufalstvím. Protože Izrael je velmi malá země, zajímáme se o okolní rodiny a spoluprožíváme 
jejich utrpení, stanou-li se obětí arabského teroru. Tak se dovídám nejen, kolik lidí přišlo  
o život, ale i o zraněných, z nichž mnozí jsou pak invalidní po celý další život. 

Musím s nejmenší dcerkou na oční kliniku, uvízlo jí cosi v očičku. Včera dovezli do nemoc-
nice řadu raněných po útoku na autobus. Oční lékaři spolu hovoří o jedné pacientce: „Ta paní 
už nebude vidět...“ Jiný raněný už nebude chodit, další zcela ohluchne... Mladá dvojice už 
neoslaví svatbu – matka nevěsty kupuje místo svatební kytice věnec a klade jej na jejich hrob. 

Nejlepší kamarád našeho nejstaršího syna odmítá jezdit do školy autobusem, protože dvě 
děti z jeho školy přišly na této lince o život. Kdo má u vojska dceru nebo syna, žije trvale 
s obavou, že by jednoho dne mohla přijít ta nejhorší zpráva. Při televizních zprávách často 
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pláču, protože s oběťmi teroru je spojeno utrpení blízkých příbuzných. Pro mne, matku dnes 
už pěti dětí, je to nejhorší, když vidím v televizi prázdné kočárky nebo zakrvácené sedačky  
pro batolata. 

Truchlím s izraelským lidem a utíkám se k bibli. Modlím se žalmy a hledám útěchu u pro-
roků. A nacházím novou naději: „Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje 
volání!... Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jako ohniště... Ty však, Hospodi-
ne, zůstáváš věčně... Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem...“ (Ž 102) Spolu prožívám, jak žal-
mista vylévá své srdce před Hospodinem, i všechen žal, své úzkosti, jak se pokouší slovy vyjá-
dřit i hněv, a jak se pak jeho pohled rozjasňuje a v závěru patří na Boha v jeho spravedlnosti  
a milosti. 

Jsme teď členy mesiánského židovského společenství. Bylo pro nás důležité naučit se obec-
nému jazyku a bydlet spolu s obyčejnými lidmi. V izraelských společenstvích, obcích se hodně 
zpívá, často celou hodinu. Ve většině hebrejských písní to jsou prostě texty z bible. Je velice 
blahodárné zpívat společně s druhými lidmi, věřícími v Ježíše Krista, například: „Duch panov-
níka Hospodina je nade mnou... Poslal mě, abych přinesl pokorným radostnou zvěst..., abych 
pozvedl truchlící na Sionu, dal jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, 
závoj chvály místo ducha beznaděje...“ (z Iz 61). Nebo z Iz 62: „Kvůli Sionu nebudu zticha, 
kvůli Jeruzalému si nedopřeju odpočinku...“ 

Naši rodinu ještě nepostihl přímý útok. Velmi za to Bohu děkuji. Ovšem už jen pohled na 
trosky a ničení, na výbuchy, a vnímání zápachu hořících lidských těl psychicky i fyzicky půso-
bí na člověka hrozně. Chtěla jsem své děti uchránit před touhle pekelnou skutečností… Vyprá-
vím jim o tom, co se během dne událo, a noviny čtou už samy. Každý večer při modlitbě prosí-
me o Boží ochranu pro Izrael a pro všechny vojáky, kteří nás ochraňují. Vždycky jsou mezi 
nimi také někteří z našeho společenství. 

Pro mne byla nejhorší doba počátku intifády, kdy palestinští záškodníci stříleli na projíždě-
jící izraelské automobily. Řada mých přítelkyň odmítala při setmění jezdit autem. Svým dětem 
jsem tehdy přikázala, aby okamžitě vyndaly nejmenšího ze sedačky a aby se vrhli na podlahu 
vozu, když uslyší výstřely. Přitom mi ale bylo jasné, že jedině Bůh nás ochraňuje a dává nám 
sílu, abychom neustupovali teroru. Svým založením nejsem vůbec statečná. Tenkrát jsem často 
cítila silný tlak na hrudi a nyní se už velmi raduji, že je klidněji, i když nikdo neví, jak dlouho 
tenhle klid vydrží. 

Čtu si ještě jednou, co jsem tehdy napsala: 
Spadl mi kámen ze srdce. Ten muž, co leží v nemocnici, není manžel mé přítelkyně. Hlasatel  

ve zprávách uvedl, že byl těžce raněn „Jossi Baruch z Modi´in“ do hlavy střelou arabských záškodníků. 
Jsme vyděšeni, protože v Modi´in máme přátelskou rodinu, jejíž otec se rovněž jmenuje „Jossi Baruch“. 
Alžběta, matka tří dětí, mi po telefonu vysvětluje: „To nebyl můj muž!“ – Nebyla jsem první, kdo jí 
zavolal. 

Krátce po setmění byl zastřelen Eli Cohen ve svém autě na cestě z Jeruzaléma do Modi´in. Bleskově 
pátrám v mysli: „Není to snad ten náš soused? Otec tří malých dětí, co si stále hrají před naším do-
mem?“ Rodina Cohenových je snad nejroztomilejší ortodoxní rodinou v okolí. – Ne, byl to instruktor 
školicí budoucí řidiče aut. – Takže to nemůže být „náš“ Eli Cohen. Opět se mému srdci ulevuje. Byl to 
opravdu těžký kámen! 
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Tlak na prsou však nějak nepovoluje. A kolik těch kamenů ještě bude? Okolnost, že tyto raněné lidi 
neznám, neznamená, že je neoplakávají druzí. To, že „Eli Cohen“ a „Jossi Baruch“ nebyli otci rodin, 
které známe, neznamená, že nebyli také otci, manželi nebo bratry či syny! 

Dříve než Američané obsadili Irák, nevěděl nikdo, má-li Saddám Hussajn zbraně hromad-
ného ničení či ne. Naše tři děti chodily do školy s plynovými maskami. Všude jsme museli  
s sebou nosit tyto masky. Jednou jsme nocovali u přátel na severu Izraele. Znenadání jsme 
slyšeli silnou ránu. Byla to raketa Kaťuše odpálená Hisballahem z Libanonu. 

Všude, v každém koutě, na každém rohu jsou zřízeny kryty proti bombám, to už patří 
k izraelskému životu. Vidíte je na dětských hřištích nebo třeba jsou pod sousedovic zahradou. 
Každý Izraelec, od nejútlejšího věku až po nejstarší osoby, má plynovou masku. Ve dnech 
mimořádného ohrožení, kdy hrozí, že vypukne válka ze strany Sýrie, Iráku nebo Íránu, čekají 
obyvatelé v dlouhých frontách na přezkoušení plynových masek. 

Bavila jsem se s jednou švýcarskou přítelkyní, která už zažila první válku v Izraeli. Vyprá-
věla, jak při vyhlášení raketového poplachu vždycky váhala, přemýšlela, má-li vytrhovat děti 
ze spánku, zda je má vláčet do sklepa, nebo je má raději nechat spát doma. Nakonec se rozhod-
la: „Pravděpodobnost, že raketa dopadne přímo na nás, je nepatrná. Dojde-li k tomu, je to pak 
z Božího dopuštění.“ Nechávala děti spát. Po celou dobu tehdy krušného, vyčerpávajícího 
konfliktu jsem se řídila podle jejího moudrého rozhodnutí.. 

Život v období teroru neprovázejí jen hrozné zprávy a úzkosti, nýbrž i mnoho svědectví  
o neobyčejných, takřka zázračných vyváznutích. Jako například v příběhu dvou věřících děv-
čat Rity a Světlany, které tehdy cestovaly společně v Jeruzalémě linkovým autobusem. Rita 
právě vystoupila a v tom se ozval výbuch. Zasáhla ji kovová střepina do hlavy, ale ona myslela 
jen na Světlanu, která zůstala v autobusu. Když ta po strašlivé explozi procitla ve zcela zniče-
ném autobusu, viděla kolem sebe všude krev a rozervané části těl. Nebyla schopná se z toho 
vzpamatovat, vůbec nechápala, jak bylo možné že zůstala naživu. Utrpěla jen lehká zranění. 

Co cizí pozorovatelé a novináři připisují technické převaze izraelské strany, vidí lidé žijící 
zde v Izraeli spíš jako Boží zásahy. Též v izraelských mediích se stále častěji setkávám s výroky 
o divech, „zázracích“. „Byla to zázračná událost“, ujišťují očití svědkové, že při explozích auto-
busů v Tel Avivu a v Netanja nikdo nepřišel o život. Byla to jen lehčí poranění. „Toda LaEl – 
Bohu díky!“ přiznávají před videokamerou rodiče vojáka s ulehčením. Dívají se na svého syna 
jako na „vstalého z mrtvých“; před několika týdny byl zasažen dvěma střelami do srdce –  
a přežil. 

Ke zdi nářků neustále přicházejí ortodoxní Židé, jsou jich desítky až stovky. Prosí Boha  
o vysvobození. Z izraelského města Sderot severovýchodně od pásma Gazy, které bylo neustá-
le ostřelováno raketami Kassam, přichází skupina k modlitbě žalmů. U zbytku obvodové zdi 
posledního židovského chrámu volají k Bohu a prosí o uzdravení sedmnáctileté dívky zasaže-
né raketou. Hlídač v parku, který bomby objevil, označoval sebe sama za „posla Božího“, jako 
nástroj v Božích rukách. 

Kdybych neměla Boha, nevěděla bych vůbec, jak si v mnoha situacích poradit, co dělat. 
Pomáhá mi též, abych byla vůbec schopná modlit se za Palestince, kteří po „úspěšných“ bom-
bových úderech v ulicích tančí. Přeji palestinským dětem, aby už nemusely vyrůstat v ovzduší 
nenávisti a štvaní a aby nebyly zneužívány jako sebevražední útočníci. 
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Lásku k židovskému lidu, ale i k Palestincům, tu mi dává a podněcuje k ní jedině Bůh.  
Ve víře mě posiluje jedině On, abych vydržela – dává mi naději v lepší budoucnost podle jeho 
zaslíbení. 

Krátce předtím, než jsme přišli do Izraele, byla v norském Oslu uzavřena dohoda. Tehdy 
sotva kdo tušil, že nastává pro Izrael tak krvavý čas. Vícekrát nám dávali na cestu text žalmu 
91: „Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic tako-
vého.“ Je velkolepé zažívat tak podivuhodnou ochranu Boží. Musí-li však člověk vídat, jak 
mnozí umírají, to je hrozné. 

Neubráním se pláči při denních zprávách, pláču při školních slavnostech, i při návštěvě 
mateřské školky. Když vidím, jak židovské děti radostně tančí a zpívají, jak se z toho rodiče 
radují – navzdory neustálému pronásledování – přepadá mne nepopsatelné dojetí. Jako tehdy 
na vzpomínkovém večeru v národním památníku Jad Va Šem k uctění památky povražděných 
Židů za holocaustu. Šest přeživších vyprávělo své strašlivé a přece podivuhodné příběhy. Kaž-
dý měl s sebou vnuka, který zažehl pochodeň za milion usmrcených Židů. Před mýma očima 
se k životu křísily a oživovaly suché kosti podle proroka Ezechiela (Ez 37). Při každé židovské 
slavnosti vidím před sebou nebohé postavy v likvidačních táborech, spíše kostry potažené 
kůží, jak se proměňují v radostné obdivuhodné zdravé děti. Naplňuje mne to štěstím a proto 
pláču. 

Krista Gerloff 
 

Krista se před 20 lety zúčastňovala biblických týdnů pro mládež na Kochánově, tehdy tato setkání 
znamenala ilegální činnost a mohl být za jejich konání paragraf „maření státního dozoru nad církvemi“. 
Pokračovala jako studentka Husitské teologické fakulty a na stáži ve Švýcarsku se potkala se svým mu-
žem. Popisuje dále svou životní cestu, která může být i pro nás zde velmi inspirující. 

Martina Hošková 

PODANÉ RUCE 
 

Možná víte či nevíte, že jsme kdysi před mnoha lety prožívali velké trápení se synem Jaku-
bem, který v učňáku přišel do styku s drogami. Byla to pro nás léta trápení i naděje – dostal se 
z toho, ale opět podlehl na chalupě pokušení (zřejmě ho tam někdo navštívil v naší nepřítom-
nosti) a nakonec tam zemřel. Byly to těžké roky, které nás přivedly k tomu, že jsme se rozhodli 
pomáhat jiným stejně postiženým, jak nám to jen naše možnosti dovolily. A tak se jednoho dne 
stalo, že se na nás obrátili z brněnské pobočky „Podané ruce“ a požádali nás, zda bychom se 
neujali dívky, která snad víc než 10 let brala heroin, ale nyní je u nich v léčebně a potřebují ji 
dostat mimo staré přátele. Ona totiž uvěřila v Pána Ježíše a bylo třeba trochu ji podpořit. Tak 
jsme ji vzali k nám. 

Ty začátky nebyly lehké – ukázalo se, že dostala žloutenku a musela do nemocnice. Denně 
jsem ji navštěvovala – protože někteří pacienti se k ní chovali s despektem, a to ji znovu a zno-
vu vrhalo do nebezpečí úniku, do drog. Věděli jsme, že ji ani den nemůžeme nechat bez po-
vzbuzení a pomoci – opravdu to nebylo vždycky lehké. Ale Pán činí i zázraky! Ona to vydrže-
la – a navíc, když se po delší době mohla znovu vrátit do Brna – pokračovala ve vztahu se 
svým bývalým chlapcem, s nímž snad 10 let brala drogy. Ovšem i on se mezitím dostal  
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na léčení – byly to tak zvané „Podané ruce“, které mu pomáhaly, aby vydržel. Stalo se mezitím 
mnoho událostí, o nichž se nemohu rozepisovat. Zkrátka nakonec oni dva – bývalí milenci  
a přátelé „feťáci“ uzavřeli manželství – ale předtím uvěřili v Pána Ježíše. My jsme se mohli jen 
modlit a prosit za ně našeho Pána, aby vydrželi. A věřili jsme, že Ten, v Něhož uvěřili, je  
podrží. 

Mají dvě krásné děti, ale starší Pavlíček je vážně nemocen. Má cukrovku, a proto mu ma-
minka musí denně vážit a hlídat potravu – je to pro ně velká bolest a starost. Když se vzali, 
neustále jsme trnuli a prosili, aby vytrvali, protože to nebezpečí a pokušení je samozřejmě 
veliké. Píšeme si – a když je to časově možné, navštěvujeme se. A představte si – Pán činí  
zázraky! Oni při tom všem utrpení pomáhají jiným! A jaká je jejich víra? Jsou pro nás  
příkladem… 

Dnes jsme dostali od nich dopis. A ten je tak krásný, že jsme se rozhodli se s vámi všemi 
podělit o nezměrnou radost . Jsou pro nás příkladem vděčnosti a lásky k Bohu. Snad se nebu-
dou zlobit, že vám jejich dopis opíšeme, protože je ukázkou vděčnosti, lásky a příkladné důvě-
ry a víry v Pána: 

 

Milá bábinko a dědo, 
vím, že jsem se dlouho neozvala, ale v podlesní době toho na nás bylo trochu moc a nestíhali jsme 

skoro nic. 
Jak víte, Pavlíček byl v nemocnici s nohou a nakonec se to protáhlo na 2 týdny. Bylo to hodně dlou-

hý, ale na druhou stranu mi to hodně dalo. Začátek byl dost depresivní, ale zvládli jsme to. Byl na kapač-
kách a kardiografu, plakal celý den, že ho to bolí. Pak už to bylo jen lepší. 

Bůh mě celou tu dobu tolik podpíral, že jsem se přes všechny těžkosti cítila moc fajn. Měla jsem tolik 
síly a sebedůvěry a jistoty v Bohu, že se to jen těžko dá popsat. 

Když už bylo Pavlíkovi dobře, že už mě celou dobu nepotřeboval, seznámila jsem se s mentálně po-
škozenýma dětma, které jen ležely a skoro nevnímaly a já jsem se s nima cítila strašně moc dobře. Zvlášt-
ní bylo, že vždycky reagovaly, když jsem se za ně modlila. Seděla jsem u jejich postýlek, držela je za ruku 
a za každého zvlášť se modlila. A oni se úplně uklidnily, přestože jeden z nich předtím pořád bouchal 
hlavičkou do postýlky, nebo se při modlitbě dokonce smály. 

Bylo to tak skvělý. Bylo by to na dlouho, kdybych to měla všechno popsat, ale uvědomila jsem si, jak 
Pán miluje každého bez rozdílu a jak ti, kdo jsou teď v očích druhých poslední, budou potom první. 

… 
Mějte se moc krásně a ať je Bůh pořád a všude s Vámi. 
 

Tak řekněte, že platí, co Pán řekl: „Poslední budou první a první poslední…“ A to si uvě-
domuji, o kolik nás oni předběhli. Pociťuji nekonečnou vděčnost našemu Pánu, že stále činí 
skryté i zjevné zázraky a my jsme toho svědky. 

Tato dívka byla víc než 10 let na drogách. A teď pomáhá jiným. Ať je jméno Páně oslaveno! 
 

Kaplanovi 
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JAK SE SNADNO SBLÍŽIT S POUŠTÍ 
 

Ostrov Djerba v jižní části Tuniska není zelený, jak nám tvrdili v cestovní kanceláři. To jen 
zelené palmy rozeseté po suchém ostrůvku lemují i tyrkysové, únorově studené moře. A oli-
vovníky, pravděpodobně nejstarší na Zemi, sehnuté stářím. Jinak všude jen samý písek a pí-
sek. Ostrov se sto padesáti tisíci současnými obyvateli obývali v dávné historii Féničané, Říma-
né, Řekové, Berbeři, Židé, Arabové a potomci otroků. Všichni něco přidali: Římané vybudovali 
římskou cestu, předkové na ni hodili asfalt a současníci táhnou v nadzemní oranžové trubce 
vodu z pevniny. V sobotu, kdy se modlí Židé, Arabové vaří. „Zatím nemáme žádné etnické 
problémy,“ říká průvodce před jednou z deseti synagog na ostrově. A kde se naučil tmavý 
hoch tak dobře česky? „Studoval jsem v Praze na ČVUT, no,“ usmívá se. Tam se vlastně téměř 
všichni usmívají. Ne snad, že by tam bylo jenom teplo, i písečnou bouři v dálce jsme si trochu 
užili. A to je písek v krku, v uších, prostě všude. Tam však i stará žena, která vede na provázku 
svou ovci po zaprášené silnici, se tváří vlídně. 

Než jsme se vypravili na ten ostrov, kde, chudáci, kam kopli, tam našli jen trochu ropy, jak 
se potěšeně culí náš arabský průvodce, prošli jsme celá rodina neúspěšnou protivirozní léčbou. 
Protože je nás hodně, měly se choroby stále kam vracet. Jednoho dne jsme si řekli, že se jako 
rodina – rozutečeme. Někdo volil postel, jiný odjezd na hory, ti méně šťastní brigádu, či povin-
ný pobyt ve škole. My dva jsme se rozhodli pro nekřesťanský útěk co nejdále od domova.  
A tak jsme zvolili krátkodobý pobyt v letadle. Patálie spočívala jedině v tom, že jsme na letišti 
poctivě stáli sbaleni a rozloučeni (mnohokrát) – o den dříve. Když jsme to zjistili, chtěli jsme se 
rozčílit. Pak jsme se smáli. Potom jsme se plížili i s kufry (bylo nám líto peněz za úschovnu) 
k domovu. Měli jsme jedinou obavu: co tomu řeknou naše děti! „Tak, drazí, už jsme přijeli, už 
nás tu máte.“ Ale rychle jsem dodala: „Nic nevidím, jistě dobře hospodaříte.“ Avšak ti ne-
prozřetelní, kterým se naším odjezdem udělalo lépe, se rozprchli do večerních divokých pod-
niků. Ti, kteří si nevypnuli mobil, byli včas varováni pomocí sms svých sourozenců, že vzduch 
není čistý a aby nic nepřeháněli a dotrousili se raději do půlnoci. Po předlouhých radách, co 
všechno ta ubohá stvoření mají vykonat, a vytištěných seznamech plných úkolů nebylo třeba 
již ničeho dodávat. Druhý den, aby nás zmátli a my nenašli cestu k domovu, nás na letiště 
odvezli autem. Nemohu se celou dobu zbavit jakéhosi vtíravého dojmu, že nejraději nás viděl 
– náš rychle rostoucí pes. 

Ostrov Djerba v jižní části Tuniska není zelený. Ty palmy jsou vzdálené od sebe pět až 
dvacet pět metrů, aby měli trochu vláhy. A olivy se sklepávají do dek kolem stromů, aby se 
nenaťukly. Pláže nejsou uklizené jako v sezóně. A mezi turisty v pohorkách s holí v ruce se 
pletly karavany s malými velblouďaty, ovce a koně. Zvlášť koně ovládali zdejší hoši téměř 
cirkusovým stylem. O kus dál nakládal člověk na ubohý vozík s jedním vychrtlým koněm 
jakýsi náklad vyplavený z moře. Na to Boží stvoření jsem se dívala a dívala a stála bych tam 
dodnes, kdyby mě můj rozumný muž nezavolal. Ten člověk jako by byl propuštěn z otroctví 
včera. Jakoby nikoho nepotřeboval, na ten výraz myslím stále. 

Ale příště více o té poušti. 
Jana Klepková 
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LIST Z NAŠÍ RODINNÉ KRONIKY 

6. březen l989 
Tak jsem poprvé spatřila světlo světa. Páni, devět měsíců jsem v klídku strávila v bříšku 

své maminky a teď' je kolem mě najednou takový povyk. Všude jsou lidé v bílých pláštích  
a moje maminka, která se na mě šťastně směje. Pane jo, tohle všechno jsem způsobila já??? 
Nechápu. Budu se toho muset zřejmě ještě hodně naučit...  

 

l. září 1995 
Dnes je můj 1. školní den!!! Strašlivě moc se těším! Celá nedočkavá vletím do své třídy, kde 

se dočkám svých budoucích spolužáků a příjemného úsměvu své paní učitelky. První hodinu 
si povídáme, ale já už se moc těším, až se začneme učit. Já budu tak chytrá!!! Naučím se psát, 
číst a počítat. Už se nemůžu dočkat zítřka... Bohužel jsem zjistila, že realita je úplně jiná. Už  
10. září 1995 jsem mámě oznámila, že do školy chodit nebudu, protože mě prostě nebaví. 
Mamka mi s úsměvem oznámila, že školu budu navštěvovat ještě dalších devět let. Pamatuji 
si, že jsem po tomto oznámení vykřikla „Nééééééé!!!!“ a rozbrečela se. 

 

8. prosince 2003 
Je mi 14 let, konec základky mám, co by kamenem dohodil, a musím přiznat, že se mi  

na střední školu vůbec nechce! Za ty roky jsem poznala spoustu skvělých lidí, vzniklo mnoho 
krásných kamarádství a zažila jsem nádherné chvíle, na které nikdy nezapomenu. Ale stejně 
tak, jako jsem před devíti lety zasedla do lavice 1. třídy na základní škole, tak 1. září 2004 vejdu 
do dveří střední školy (doufám) a snad tak zažiji mnohé krásné chvíle stejně tak jako  
na základce. 

Tereza Čiháková, 9.A 

Když jsem byl malý, měl jsem na noc strašně rád „vyprávění ze života“, jak jsem říkával. 
Nejlepším a nejvášnivějším vypravěčem z rodiny byl můj dědeček. Ten nejenže rád vyprávěl 
příběhy, ale také byl nadšeným kronikářem. Svým koníčkem se začal zabývat již od druhé 
světové války. Nejčastěji v kronikách vyhledává naše předky (rodinu Zajíců a Kapustů). Řekl 
bych, že významnější část rodiny pochází ze strany mojí babičky. Dědeček mi mnohokrát vy-
právěl o mém šestinásobném pradědečkovi Ferdinandu Schoberovi de Hohenfurt, který se 
narodil roku 1668 a okolo roku 1720 zemřel. Jako pražský chirurg byl členem lékařské komise, 
která zkoumala ostatky sv. Jana Nepomuckého. Dalším dědečkovým oblíbencem byl můj pra-
pradědeček Tomáš Šobr, první český poslanec a starosta, který žil v letech 1813-1873. Dědeček 
všem stale ukazuje starou fotografii, na které vousatý starosta Tomáš Šobr a další pánové  
v uniformách vypravují základní kámen pro Národního divadlo s nápisem Prácheň a velkou 
mašlí. Ten kámen doplul po voru až do Prahy, kde je v podzemí Národního divadla společně  
s dalšími vystaven. Zajímavý a smutný příběh se váže k prababičce mého dědečka, která se 
jmenovala Karolína Böhmová. Pocházela z rodiny šumavských baronů, měla ještě sedm souro-
zenců. Jejich tatínek se o ně nestaral a nechal je vychovávat na Čachrově. Zamilovala se  
do studenta medicíny z rodu šumavských sklářů Adlerů, který slíbil, že si ji vezme. Ona ho 
podporovala na studiích. Ten si však po dostudování vzal jinou. Karolína ho proklela, že ho 
musí za faleš hrom zabít. A opravdu se to stalo. Jednoho dne za bouřky jel mladý doktor  
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na koni za pacientem. Když projížděl pod vysokým stromem, uhodil do stromu blesk a zabil 
ho. Karolína zůstala pak ještě dlouho svobodná. Často plakávala. Později špatně viděla a mezi 
lidmi se tradovalo, že si vyplakala oči. Dědeček zná takovýchto příběhů spoustu a má jich 
vlastnoručně sebraných ještě dvě knížky. 

Vojtěch Zajíc, 7.A – Tyto příběhy jsou vybrány z vítězného literárního časopisu Smetánek  
dětí ze ZŠ Na Smetance 1, Praha 2.  Z časopisu vybírá Michaela Roztočilová  

 

 

Milí přátelé, 
tímto jsme zhruba vyčerpali obsah loňské soutěže „List z rodinné kroniky“. Rádi bychom zane-

chali tyto stránky příběhům z vašeho rodinného života. Budeme se tedy těšit na zajímavé příběhy 
od vás. Stačí je zasílat na e-mailovou adresu zr@ymca.cz nebo na sekretariát Živé rodiny. 

redakce 

ŘEKLI O DĚTECH A RODINĚ 
 

První, co člověk v životě najde, poslední, za čím natáhne ruku, nejcennější, co v životě má,  
je rodina. (Kolping) 
 

Malé dítě a jeho matka: je možné najít větší extrémy nekonečného egoismu a stejně nekonečné 
obětavosti? (Hebbel) 
 

Ať se děti obrátí kamkoliv, vždy je provázejí matčiny ruce. (čínské přísloví) 
 

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. (Demokritos) 
 

Vychovávání je věc rodinná; z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací. (Herbart) 
 

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony. 
 

S dětmi, s nimiž si rodiče nedělali starosti, často mívají starosti dějiny. (Brudziňski) 
 

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. (Rousseau) 
 

Výchova v rodině je největší sociální službou, kterou může ně-
kdo prokázat svému národu a lidstvu. (Shaw) 
 

Když rodiče chválí své děti, podvědomě chválí sebe. (Seneca) 
 

S výchovou dítěte se začíná nejpozději asi tak dvacet let před 
jeho narozením. (Napoleon) 
 

Říká se, že děti, blázni a filosofové mluví pravdu. Proto děti bijí, 
blázny zavírají a filosofy nechápou. (Paganini) 
 

Z knihy Velká kniha citátů, vydalo nakladatelství Knižní expres 2004 
vybrala Jana Běťáková  
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SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

☺ Na ulici potká paní plačícího chlapečka. „Ty jsi se ztratil, viď, neboj se, já tě dovedu domů, 
jestlipak znáš svojí adresu?“ „Znám: Ondra zavináč seznam tečka cézet.“ 
 

☺ „Pane doktore, je to tak, že se spánkem oddaluje stárnutí?“ ptá se pacient. „Ano jistě, 
ovšem pokud neusnete za volantem!“ 
 

☺ „Pane řediteli,“ říká účetní, „počítám najisto, že mi od prvního zvýšíte plat.“ „To tedy  
počítáte špatně a uznáte přeci, že té účetní, která počítá špatně, plat zvýšit ani nemohu!“ 
odpoví ředitel. 

zaslala Eva Petrusová 

PORADCE 
Pase ovčák, pase ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po pěšince přijíždí bavorák  

a za ním oblaka prachu. Za volantem mladý muž v obleku od Broniho, v botách od Gucciho, 
vázanka D+G a na očích tmavé brýle Ray Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se  
a povídá: „Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?“ Ovčák se 
pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?“ Úspěšný mladý 
muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu od AT&T. 
Pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit NASA, kde zadá svoje souřadnice  
a vyžádá si pořízení řady fotografií s vysokým rozlišením. Pak pomocí Adobe Photoshop ote-
vře pořízené digitální obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v Hamburku. Bě-
hem pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy  
v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a uploaduje 
všechna uložená data. Po několika minutách má zpracovaná data. Vytiskne je na miniaturní 
barevné tiskárně HP LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi: „Máš 
přesně 1 586 ovcí.“ „To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.“  

Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru 
auta, a pak povídá: „Když vám řeknu, jaké je vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?“ Mladý 
muž se na vteřinu zamyslí a odpoví: „Jistě.“ „Jste konzultant,“ řekne ovčák.  

Mladému muži spadne čelist: „To je pravda. Jak jste to uhodl?“ „Vůbec jsem nemusel há-
dat,“ povídá ovčák. „Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste si nechat zaplatit  
za odpověď, kterou jsem už dávno znal, na otázku, kterou jsem se neptal a přitom o mý práci 
víte úplný kulový. A teď mi vraťte mýho psa...“  

Z e-mailové schránky dr. Marie Kolářové 
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Z POLICEJNÍCH PROTOKOLŮ 
 

∗ Ta žena nás napadla slovně. Co říkala, nevíme, protože nemluvila a jen vydávala  
různé zvuky. 
 

∗ Byla to zajímavá situace, protože zadržený, ač byl Róm, tak mluvil cikánsky. 
 

∗ Hrubě mne urážel, tak jsem ho mírně uklidnil obuškem 
 

∗ Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem chtěl zabít mouchu. 
 

∗ Ten náklaďák nacouval skrz přední sklo do manželčina obličeje. 
 

∗ Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, proto-
že ho doma na tomto místě nemám. 
 

∗ To druhé auto do mě nabouralo bez jakéhokoli předchozího varování. 
 

∗ Před jízdou jsem něco vypil. To ale nebylo nic proti žízni, kterou jsem měl. Nehodu tedy 
zavinila manželka, která přesolila oběd. 
 

∗ Ten dědula, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu silnice stejně nedostal. 
 

∗ Myslel jsem si, že mám stažené okénko. Zjistil jsem ale, že je zavřené, když jsem vystrčil 
ruku ven. 
 

∗ Srazil jsem se se stojícím nákladním automobilem, když přijížděl z opačného směru. 
 

∗ S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale říci kolik, protože se mi všechno  
pro opilost rozmazávalo. V autě jsem ale už nepil. 
 

∗ Chodec do mě narazil a pak mi skočil pod auto. 
 

∗ Ten chodec váhal, kterým směrem se má vydat, a tak jsem ho přejel. 
 

∗ Přejel jsem krajnici, pohlédl jsem na svou tchýni a sjel jsem z náspu. 
 

∗ Celý den jsem strávil nakupováním sazenic a rostlin a už jsem byl na cestě domů. Když 
jsem přijel na křižovatku, vynořil se přede mnou živý plot a zaclonil mi výhled. 
 

∗ Nezvládl jsem zastavit a naboural jsem tak do jiného vozu. Řidič i spolujezdci se pak  
neprodleně odebrali na zdravotní dovolenou. 
 

∗ Když se mi stala nehoda, řídil jsem vůz už čtyřicet let a usnul za volantem. 
 

∗ Protože jsem nechtěl vrazit do nárazníku auta přede mnou, srazil jsem chodce. 
 

∗ Abych auto řádně zaparkoval, nacouval jsem do jiného vozu. 
 

∗ Minul jsem roh baráku a za ním stála tatrovka. Vjel jsem tam s přesvědčením, že tam nemá 
co stát. 
 

∗ Kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozu a zase zmizelo. 
 

∗ Pivu jsem již odvykl a v důsledku toho jsem přehlédl jedoucí motocykl. 
 

∗ Řekl jsem policii, že nejsem zraněný, ale když jsem si sundal klobouk,zjistil jsem, že mám 
frakturu lebky. 
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∗ Ve tváři toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého auta, jsem si všiml nečekaně 
smutného výrazu. 
 

∗ Nepřímou příčinou této nehody byl chlapík v malém autě s velkou hubou. 
 

∗ Před jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých alkoholů, ale podotýkám, že zatáč-
ku jsem přehlédl jen proto, že foukal dost silný vítr. 
 

∗ Když auto sjelo z cesty, vyhodilo mě to ven. Později mě našla v příkopě toulavá kočka. 
 

∗ Ten chlap se potácel přes celou silnici. Než jsem ho srazil, musel jsem několikrát prudce 
strhnout volant. 
 

∗ Důvod k napadení ten řidič neměl, vždyť jsem mu jasně rukou naznačoval, že špatně vidí, 
a ne, jak on se domnívá, že je blbec. 
 

∗ Telefonní sloup se rychle přibližoval. Snažil jsem se mu uhnout z cesty,ale najednou mi 
narazil do předku auta. 
 

Pro Zpravodaj zaslala Helena Chvalová 

RECEPT NA BŘEZEN 

Když už ta zima ne a ne přestat (a jaro zdá se být 
v nedohlednu, jako že nikdy nebude), udělejte si něco opravdu 
dobrého k obědu. Třeba 

 

VAJDOVSKÉ KOTLETY  
Potřebujeme: 6 vepřových kotlet (může být i plecko), cca 250g rajčatového protlaku, 2 lžíce 

octa, 1 větší cibuli, 2 stroužky česneku, ½ lžičky hladké mouky, 1 lžíci oleje, ¼ litru vody 
A také koření: ½ lžičky dobromyslu (oregano), ½ lžičky drceného kmínu (lze použít i celý), 

½ lžičky soli, pepř, sladkou papriku, pálivou papriku 
Na ozdobu: cibuli, ředkvičky 
Nejprve si připravíme marinádu - cibuli nakrájíme na drobno, česnek prolisujeme. Obojí 

smícháme s rajčatovým protlakem, přidáme sůl, kmín, oregano, ocet, hladkou mouku, olej  
a vodu. Kotlety nakrájíme na větší kousky (2x2 cm), dáme do misky a zalijeme marinádou. 
Promícháme, dáme do chladna a necháme odležet do druhého dne.  

Druhý den dáme maso do kastrolu a dusíme v marinádě do měkka. Dle chuti opepříme  
a dochutíme sladkou a pálivou paprikou. Předepsaná dávka stačí na 4-6 porcí (větší rodiny musí 
umět násobilku – pozn. sazeče). Podáváme s chlebem nebo rýží. Hotové jídlo můžeme ozdobit 
cibulí a plátky ředkvičky. Dobrou chuť přeje 

Kateřina Pulkrábková. 
 
(...a říkala, že je to děsně dobrý a prý to nedá moc práce. No já teda nevím, já vařit neumím, ale tohle 

vypadá opravdu slibně. Třeba to jednou taky ochutnám… - poznámka mlsného sazeče.) 
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VYRÁBÍME S DĚTMI 

VAŘEČKOVÍ PANÁČCI 
Potřebujeme: 1 vařečku, lepidlo Herkules, zbytky vlny, zbytky látek, 

fixy. 
Návod je jednoduchý – nejdříve nalepíte vařečce vlasy, jaké bude dítě 

chtít, holčičky mají raději dlouhé, takže můžete udělat i copánky. Na plo-
chou část namalujete obličej. Pak si nastehujeme látku na šaty pevnou nití a tu pak kolem pa-
nenky utáhneme co nejvíce a napevno zavážeme. Můžeme zespodu kápnout trochu lepidla, 
aby nám šaty držely. Šaty mohou být dlouhé nebo jen krátká sukýnka, to podle autorovy fan-
tazie. Naše Áňa panenkám přilepovala ruce z papíru a přidělala jen krátkou sukénku. Takto si 
můžete vyrobit i panenek několik a hrát třeba divadlo.      

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 
 

Poznámka redakce: V případě, že vás tato rubrika zaujala a máte-li nějaké nápady  
na vyrábění, prosím, pošlete nám je, rádi je zveřejníme.  

SLOVNÍČEK... 

„Co je pravda?“ – asi by se těžko hledal praktikující křesťan, který by 
tuto Pilátovu otázku – neotázku neznal. „Co je pravda?“ – tváří v tvář zbité-
mu člověku (Pilát nemohl tušit, že jde o druhou božskou osobu), který má 
být odsouzen za to, že říkal pravdu, to může znít až cynicky. 

Ale na druhé straně – Pilát nejspíš nemohl znát Ježíšův výrok: „Já jsem cesta, pravda  
a život“, zato znal až příliš dobře stoickou filosofii, svět velké politiky a lidi kolem sebe. Snad  
i ty jeruzalémské měl prokouknuty – jeho skepse byla nejspíš na místě – a neměl nikoho, kdo 
by mu řekl, že zde již tři roky někdo vydává svědectví pravdě. Ano, slyšeli jsme o Pilátově 
ženě – ale odkdypak se muži v práci řídí sny svých žen (to nemá ani v nejmenším být narážka  
na momentální vládní krizi – pozn. sazeče)? 

Takže – co je to pravda? 
 

PRAVDA 
je přece to, co je pravda – chtělo by se odpovědět. Ale to jsme si zas tak moc nepomohli. 

Slovo „pravda“ je ale skutečně jedno z nejhůř uchopitelných pojmů. Jak chcete říci, že pravda 
je to, co je pravda? 

Zkusme to jinak: z neznámých důvodů je (alespoň v češtině) opakem pravé strany levá, 
pravého briliantu falešný a levoty poctivé jednání. A teď se v tom vyznejme. Snad to má souvi-
set s tím, že většina lidí jsou praváci, takže když chtěl některý z našich „mírumilovných“ před-
ků, nositelů „holubičí slovanské povahy“ někoho propíchnout, zpravidla držel meč v pravé 
ruce. Když ale chtěl být zákeřný, mohl použít levou – hle, má pravá ruka se přátelsky napřa-
huje k pozdravu, podává se ti – zaměstná tvou pravici dlouhým třesením, zatímco má levice 
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opatrně vytáhne připravený meč – a je to. Tak nějak to asi bylo s levotou. Ale briliant je brilian-
tem, ať je na pravém prsteníku nebo na levém – a falešnému briliantu nepomůže, ani kdyby ho 
měla na čele anglická královna. 

Asi proto se „pravému“ jednání říká pravdivé, spravedlivé, správné – slyšíme to slovo 
„pravda“, jak nám zde pořád zaznívá? Snad i ta pravá ruka je pravá, protože když drží klacek, 
hůl či kopí, je pravdivá. 

A tak náš předek pravil… a zde je hned další slovo, které s pravdou souvisí, neboť nebývá 
zvykem užívat tohoto slova v souvislosti s podvodem, spíše se sdělením. Pravil – to je jako 
když řekl něco, co tak opravdu je, něco skutečného. Mohl i rozprávět, ba na Slovensku mohl 
vyprávět i „rozprávku“ – to je sice již z jiného těsta, protože pohádkoví draci, princezny, vod-
níci a létající komoni se ve skutečnosti nepotkávají, ale: když mi bylo 5 let, tak to všechno pro 
mne byla skutečnost naprostá (a vůbec mi nevadilo, že jsem věděl, že ve skutečnosti nic tako-
vého neexistuje, že všichni ti mluvící mravenečci a krkavci, králové a Bajajové a chaloupky  
na kuřích nožkách existují pouze a jen v pohádce). A navíc – pohádka má pravdu v tom, když 
pojmenovává dobro jako dobro a zlo jako zlo – není to větší pravda než všechny zlaté zámky 
pohádkového světa – i všechny vzdušné zámky, které si až dosud s přispěním reklamního 
průmyslu tento svět dnes a denně znovu a znovu staví? 

Pravda je tedy to, co skutečně existuje. A my všichni víme, co je to – a ochotně se kvůli 
tomu i pohádáme, vjedeme si do vlasů – kdysi se kvůli tomu i upalovalo či válčilo. Ona totiž 
pravda je tak trochu problém: jestliže se budu dívat na Říp od Roudnice a někdo jiný od Rači-
něvsi a použijeme-li výdobytků moderní techniky, můžeme se do krve a do vyčerpání celého 
kreditu hádat, zda je Říp zalesněný, jak tvrdím já, nebo holý, jak tvrdí on. Pravdu máme 
ovšem oba, protože Říp je skutečně z jedné (ale opravdu jen z jedné) strany porostlý lesem – 
ale budeme ochotni jeden druhému uvěřit? Budeme ochotni připustit, že sice víme, co vidíme, 
ale že to neznamená, že vidíme celou pravdu? Přiznáme jeden druhému právo na to, aby 
viděl to, co já nevidím? Světové dějiny přetékají krví, prolitou ve jménu naší jediné pravdy, 
kterou ti druzí nechtěli přijmout, takže jsme jim ji museli nacpat do chřtánů a natlouct do hlav. 
Že přitom velká část hlav vzala za své? – hlavně když jsme obhájili tu svou pravdu. 

Jenomže pak se ukázalo, že ta naše pravda nebyla tak úplně všeobsáhlá, ba že to snad vů-
bec, nebo téměř vůbec nebyla pravda. Ba co víc: i ta trocha pravdy, kterou jsme díky Bohu 
znali, se ztratila pod nánosem té naší pravdy-nepravdy a zbytek pohřbily vášně. A tak jsme 
celému světu my, křesťané, známí jako ti, kdo upálili Giordana Bruna, protože jsme nechtěli 
uznat, že země může být kulatá, místo co bychom byli známí jako ti, kdo věří v jedinou skuteč-
nou pravdu – že totiž Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo 
v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Protože pravda a Bůh je jedno a totéž – a jak bychom si směli nárokovat právo na to, že 
známe Boha beze zbytku? Kde bychom chtěli vzít k tomu odvahu? – a proč bychom to vůbec 
chtěli dělat, ne-li ve jménu vlastní pýchy, vlastní moci, vlastní slávy? Bůh vůbec nepotřebuje, 
abychom ho vtloukali lidstvu do hlav – jemu stačí, když si tu jedinou skutečnou pravdu vtlu-
čeme do své vlastní hlavy – a ještě raději do srdce. Protože ta pravda je o lásce – ale o tom zase 
někdy jindy. 

VKor 
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

PLES MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
V sobotu 29. ledna 2005 od 19.30 do 2.00 hod. jste mohli dělat 

leccos – spát, stahovat králíka, vařit nedělní oběd, dívat se na televizi 
nebo třeba vyplňovat přiznání k dani silniční. My však, kteří jsme se rozhodli zúčastnit se  
2. plesu Manželských setkání v sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce na pražských 
Hradčanech, jsme tento čas strávili mnohem pestřeji a zábavněji. 

Valnou část těchto šesti a půl hodiny pochopitelně zaujímala příležitost zatančit si na pří-
jemně nepřeplněném parketu všechny druhy tanců počínaje polkou a konče dokonce i mazur-
kou. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Kolář band. Ale v nezakouřeném sále i jeho 
přilehlých prostorách si přišli na své kromě milovníků tance i milovníci výtečného guláše  
a jiného občerstvení. Tento ples byl také dobrou příležitostí setkat se s mnoha přáteli zase 
v jiném, svátečním prostředí. Dokonce i ten, jehož cílem nebyl zrovna taneční rej, nemusel své 
přítomnosti litovat. Doprovodný program byl opravdu pěkný. Fanfára na trubku v podání 
Jana Vernera byla důstojným zahájením plesu. Užívali jsme si zpěvu našeho předního basba-
rytonisty Romana Janála i hry na violoncello Bohuslava Pavlase, obojí za klavírního doprovo-
du profesora pražské konzervatoře Pavla Matyáše. Obdivovali jsme baletní ukázky děvčat 
z taneční sekce Základní umělecké školy na Proseku připravené pod vedením paní profesorky 
Jany Hendrichové i profesionálně dokonalé vystoupení reprezentačního tanečního páru Vero-
niky Menšíkové a Pavla Vitoška. 

Nechyběla ani humorná výuka některých prvků polky (tedy humorný nebyl ten tanec, ale 
dáma, kreativně představovaná Arnoštem Tomsem). Celým plesem vtipně provázeli moderá-
toři Jindřiška Janálová a Vítek Grec, kteří také řídili důležitý bod programu – tombolu. 

Ceny byly lákavé, ale zlatým hřebem určitě byla cena hlavní – zájezd pro dvě osoby  
do Paříže. 

A tak, až příští rok touto dobou budete chtít spát, stahovat králíka, vařit nedělní oběd, 
dívat se na televizi nebo vyplňovat daňové přiznání, přijďte raději na ples Manželských setká-
ní – uvidíte, že litovat nebudete! 

Marie Kotrbová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ZE SEKRETARIÁTU 
Jiří Ludvík seznámil výbor s prací rozvojové komise YMCA v ČR. Rádi 

bychom v rámci YMCA prosazovali i aktivity pro celé rodiny. Grantová 
komise rozhodla o přidělení peněz na všechny sdružení YMCA, peněz bude 
o jednu třetinu méně než v minulém roce. Dále stále diskutujeme o na-
šich aktivitách a dalším směřování sdružení. 

    Zapsala Petra Ryantová 
Další termíny výborů – 21. března, 16. května, 20. června. 
Valná schůze bude 18. dubna! 
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Z II. PLESU MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
Aby plesání v masopustě nebylo málo, v poslední letošní lednovou sobotu si tancechtivé 

manželské páry mohly přijít na své opět v konírně Arcibiskupského paláce. Vzhledem k tomu, 
že MS v létě se účastní mnozí z nás od sv. Vojtěcha, bylo na plese mnoho známých a milých 
tváří, včetně duchovního a vojenského dozoru v osobě našeho podplukovníka Holuba. Progra-
mem nás provázel Vít Grec s Jindrou Janálovou a bylo co poslouchat i na co se dívat. Roman 
Janál s gustem vyjádřil odvěkou touhu lidstva – Mít zlato, tu čarovnou moc – v árii Kaliny 
z Smetanovy opery Tajemství. B. Pavlas pohladil všem duši hudbou Antonína Dvořáka. Arnošt 
Toms skvěle konferoval vystoupení tanečního páru mistrovské třídy A. K půlnoci došlo i na vyu-
čování – jak už to ostatně na každé akci MS nutně musí být – taneční pár Vít a Arnoštka vyučo-
vali shimmi. Tanečnice měla „bohužel“ velmi zvláštně zaoblená lýtka a silně pištěla své poky-
ny. Tombolu sponzoroval Ludva Hegrlík a první cena byl letecký třídenní zájezd do Paříže, kte-
rý vyhráli naši spolubratři evangelíci z Wintrovky. A tak jsme se zase ubezpečili, že ten náš 
Pánbůh přeje všem. A doufáme, že se za rok zase sejdeme. 

Lída Nováková 
 

A teď namítnete, že o kousek výš je článek o tomtéž plese, jen od jiné autorky. No a?  
Přece každá to viděla jinak – a napsala jinak. Protože každá má přece svou pravdu – svůj stří-
pek pravdy. Chceme-li vědět víc, než kolik stačíme sami postřehnout, musíme si skládat do-
hromady všechny střípky, které se nám nabídnou. Díky Bohu, že alespoň občas jich máme víc – 
jako třeba při vzpomínání na ten krásný ples (a víte vůbec, jak skvělý tam měli guláš? – o tom 
ovšem nečekejte referát od dam, na ten chodili hlavně pánové...) 

Sazeč 

PŘEDSTAVUJÍ SE... 
Naše manželství vzniklo před 25-ti lety. Máme 5 dětí: 

3 dospělé a 2 dospívající (nejstarší Lubomír po promoci  
na VÚT v Brně odletěl na au pair pobyt do USA, dcera 
Marie letos – doufejme zdárně – ukončí studium ergotera-
peutiky v Ostravě, Pavel pracuje v nedalekém Šumperku  
a Jiří s Annou navštěvují ZŠ). Já pracuji jako zdravotní sestra na obvodním zdravotním středis-
ku, manžel jako vedoucí velkoskladu knih. 

Bydlíme v rodinném domku v pěkném podhůří Jeseníků v obci Bludov (kdo nevěří, ať sem 
běží – bude vítán). 

O YMCE jsme se dozvěděli od známých asi před 8 lety a jejich povídání o táboře rodin nás 
tak nalákalo, že jsme to chtěli také zažít. Od té doby na tábor jezdíme téměř pravidelně  
(s jednoroční pauzou, což nás mrzí). 

Poznali jsme spoustu prima lidiček, se kterými je nám i dětem dobře, zažili jsme spoustu 
krásných chvil. Poznali jsme lidi, jejichž žebříček hodnot je nám blízký, a při vzájemných se-
tkáních vždy načerpáme sil a optimismus pro další dny. 

S odrůstajícími dětmi se nám ale začíná v tomto směru zavírat cesta a tak rádi uvítáme 
každou příležitost k setkávání v rámci ŽR. 

Rodina by měla být pilířem státu a je škoda, že v dnešní době v našem státě se na rodinu 
příliš nemyslí a nepodporuje se. Spíše naopak. V YMCA-ŽR jsme poznali spoustu dobrých rodin, 
které byly často oporou i nám. 

Přejeme YMCE hodně nadšených organizátorů, kteří vymyslí zajímavé akce, a to i pro nás věkem 
zlenivělé. Rádi se jich zúčastníme a bude-li třeba, rádi v rámci svých možností pomůžeme. 

Marie a Lubomír Znojovi 
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ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
Jako v předešlých letech, i o těchto prázdninách se uskuteční Letní tábor rodin YMCA – Živá 

rodina. Plánujeme uspořádat dva týdenní turnusy v těchto termínech: 
  13.- 20. srpna (so – so) 
 20.- 27. srpna (so – so) 
Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je ob-

klopeno lesy a leží asi 2 km od města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní 
halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal  
i menší bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 

Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti 
lůžky). V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je pro vás ne-
zbytně nutné ubytování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, kterou zašlete 
ve vlastním zájmu co nejdříve. Dále upozorňujeme na to, že pokud při ubytování v chatce 
(šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena alespoň čtyři lůžka, budeme nuceni účtovat doplatek 
70,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto případě však nelze trvat na umístění ve tří-
lůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny s malými dětmi). Tyto doplatky Vám 
budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

Program: 
Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách, děti mají vlastní program zajištěný 

pečovateli. Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní celé rodi-
ny. Večer (pokud se podaří zajistit přednášející) uspořádáme besedy na různá témata, dále se 
můžete těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je i celodenní výlet, dětská pouť, 
olympiáda apod. Samostatný program a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné posezení rodičů 
při diskusi, zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání 
Vašeho mladšího dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít něko-
ho, na koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt 
bude účtována Vám nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovate-
le i pro děti mladší tří let, došlo by k významnému navýšení ceny pobytu a tábor by pak byl pro 
mnohé nedostupný. Respektujte, že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu (který leží i na účastnících) prosíme, abyste se zamysleli 
nad dotazníkem na rubové straně přihlášky a pokusili se něčím přispět ke zdárnému chodu 
tábora. Znáte-li někoho, koho bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní program, 
dejte nám vědět. 

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopoled-
ní program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu 
zdarma. 

Cena tábora: Děti do 2 let bez stravy 500,-  
 Děti malá porce 1350,-  
 Děti velká porce 1450,-  
 Dospělý 1700,-  
 Dospělý sponzorský 2000,- a více  
Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání. Abychom si případně 

mohli dovolit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii spon-
zorského táborového poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, prosíme 
tímto o přispění. 
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Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná 
čísla, velikost porcí u dětí. 

Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2005 složte, prosím, zálohu 1500,- Kč za rodinu. 
Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. 

Zálohu můžete složit: 
1. hotově v kanceláři 
2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní 

symbol je 380) 
3. anebo složenkou „A“, kterou si vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 

− název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna, Roztylská 1,  
148 30 Praha 4 

− název účtu adresáta: YMCA - ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 
− číslo účtu: 193506832/0300 
− konstantní symbol: 379 
− variabilní symbol: rodné číslo, které je jako první uvedeno na přihlášce 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu 
odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do konce školní-
ho roku, později odhlášeným nebude s největší pravděpodobností vrácena. Odhlášení musí 
být písemné, adresováno na sekretariát. Připomínáme, že v případě náhlého onemocnění 
zálohu pochopitelně vracíme. 

Potom vám zpět pošleme: 
− bližší informace o táboře 
− mapku s vyznačenou cestou do tábora 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby s další možností 
podpory od zaměstnavatele či MÚ. Platbu proveďte nejpozději do 15. 6. 2005. 

Věříme, že mnozí využijete příležitosti žádat o příspěvek u Vašeho zaměstnavatele anebo 
na Místním úřadě. Vřele tyto možnosti doporučujeme. 

Kde můžete hledat podporu této rodinné dovolené? 
Pokud je vypočítaná cena pro rozpočet vaší rodiny nepřijatelná, využijte všechny možnosti, 

které se pro pomoc nabízejí: 
1. žádost o poskytnutí příspěvku od zaměstnavatele jednoho z rodičů. 
2. žádost o poskytnutí příspěvku od Místního úřadu. 
(O finanční příspěvek na rekreaci nelze současně žádat zaměstnavatele i obecní úřad. 

Obecní úřad poskytuje příspěvek pouze, nepřispěje-li zaměstnavatel.) 
3. žádost o poskytnutí příspěvku od Živé rodiny. Zde, prosím, uveďte konkrétní částku, 

o kterou žádáte, která vám umožní tábora se účastnit, a částku, kterou jste schopni zaplatit 
sami. Stručně důvod a charakter Vašich finančních obtíží a kopii písemného zamítnutí Vaší 
žádosti u Místního úřadu. 

Pokud by zmíněný postup byl pro vás z nějakého důvodu nepřijatelný (např. velká vzdále-
nost od obce s Místním úřadem, malé děti, které vám nedovolí toto absolvovat), ozvěte se  
i tak. Řešení se vždy najde! 

Pořadatel tábora:  
YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, mail: zr@ymca.cz 
����/fax 224 872 421, mobil Marie Těthalové 776 888 479 
Těšíme se na vás. 

Marie + Pavel Těthalovi, Jan Kubín, Eva + Pavel Bernardovi, Vojtěch Novák  
 

Ne, nemýlíte se. Tento oznam byl i v minulém čísle — bohužel s chybami. Takže teď ho 
máte správně — a za ty chyby se omlouvám. Sazeč. 
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TERMÍNOVNÍK 2005 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

5.3.2005 9.00 – 13.00 Malování na hedvábí (YMCA palác) sekretariát � 224 872 421 

21.3.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

1.4.2005 18.00 Společenský hudební večer YMCA – ŽR Z. Pavlasová � 604 479 724 

8. - 10.4.2005 Jarní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

18.4.2005 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

16.5.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.6.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

22. - 30.7.2005 letní kurs Manželských setkání Čáslav H. Pištorová � 606 745 048 

13. - 20.8.2005 letní tábor rodin sekretariát � 224 872 421 

20. - 27.8.2005 letní tábor rodin sekretariát � 224 872 421 

SPOLEČENSKY HUDEBNÍ VEČER YMCA – ŽR 
Vážení přátelé, náš společný hudební večer se blíží a proto Vám chci znovu připomenout, že se 

uskuteční 1. dubna 2005 v 18.00 hod. v sále Zdenky Podhajské na adrese: Nám. Kinských 3, Praha 5. 
Všichni se těšíme na účinkující a také na společné setkání pří kávě a malém pohoštění. 

Kontakt: Zdenka Pavlasová 604 479 724 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

PLAVÁNÍ V PALÁCI YMCA 
Pro členy YMCA je možnost plavání v hodinách určených pro veřej-

nost, a to se slevou 
∗ pro děti ve věku 0-6 let - 5 korun, 
∗ pro děti od 6-18 let  - 10 korun, 
∗ pro dospělé (od 18 let)  - 30 korun. 
 

Rozvrh bazénu – hodiny určené pro veřejnost od 1. ledna do 30. června 2005: 
Pondělí 6.30 – 8.00 13.00 - 18.00 19.00 – 21.00 
Úterý 6.30 – 8.00 13.00 – 18.00 19.00 – 21.00 
Středa 6.30 – 8.00 11.00 – 16.30 20.00 – 21.00 
Čtvrtek 6.30 – 8.00 12.00 – 15.00 19.00 – 21.00 
Pátek 6.30 – 8.00 13.00 – 16.00 19.00 – 21.00 
Sobota 10.00 ----------------------------------------------  20.00 
Neděle 10.00 – 11.30 12.30 – 16.30 18.30 – 20.00 
 

Pojištěnci OZP mají také slevy. 
Další informace je možné získat na � 224 875 811 (recepce Sportcentra YMCA).  
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2005 
 

YMCA Setkání a CPR Ostrava zvou na oblíbený letní kurz „MANŽELSKÁ SETKÁNÍ“, který 
je zaměřený na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině.  

∗ Kroměříž, 2.- 9. července 2005  
Přihlášky a bližší informace: Gita Vyleťalová, YMCA Setkání, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, 
℡ 554 613 234; mobil: 731 625 616; e-mail: ymca@setkani.org  

∗ Frenštát p. Radhoštěm, 30. července - 6. srpna 2005  
Přihlášky a bližší informace: Jan Zajíček, CPR Ostrava, Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1,  
℡ 596 116 522/kl.232; mobil: 777 244 245; e-mail: cpr@doo.cz 

Účastnit se mohou manželské páry každého věku samostatně nebo i s dětmi, pro které 
je připraven poutavý prázdninový program. Kurz má již více jak 15letou tradici a je veden zku-
šenými lektory a vedoucími. Kurzů Manželských setkání se zúčastnilo u nás již více jak 3000 
manželských párů. Účast na tomto kurzu je velkou příležitostí pro manžele k obnovení a posíle-
ní vzájemné lásky, výměně zkušeností i duchovnímu povzbuzení. 

Bližší informace a podrobnou nabídku získáte na adrese: www.setkani.org 
 

Další kurzy se stejným obsahem se konají: 
∗ Litomyšl, 3. – 10. července 2005, pořádá CPR Liberec/Litoměřice 

Přihlášky a bližší informace: Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41  
Krupka 3, ℡ 417 852 315, mobil: 606 501 897, e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz 

∗ Vysoké Mýto, 10. - 17. července 2005, pořádá Genea, občanské sdružení 
Přihlášky a bližší informace: Josef a Bohunka Horští, Mokrohorská 35, 674 00 Brno,  
℡ 541 238 241, mobil: 604 789 838; e-mail: horsky@nettown.cz  

∗ Čáslav, 22. - 30. července 2005, pořádá YMCA Živá rodina 
Přihlášky a bližší informace: Hana Pištorová, YMCA-Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 
Praha 1, ℡ 224 872 421, 606 745 048, e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

DŮM SETKÁNÍ ALBEŘICE 
 

DOLNÍ ALBEŘICE 1, 542 26 HORNÍ MARŠOV 
∗ objekt se nachází ve východní části Krkonoš asi 3,5 km SV od Horního Maršova 
∗ cena za ubytování: od 150,- Kč za lůžko a noc, pro skupiny nad 30 osob, vícedětné 

rodiny, členy YMCA a další je možnost získání slevy až 25%  
celodenní strava: dospělý 170,- Kč; dítě 105,- Kč  
polopenze: dospělý 105,- Kč; dítě 70,- Kč 

K dispozici je: 
∗ 15 pokojů se 2 až 6 lůžky, z toho 5 pokojů s vlastní sprchou a WC, ostatní mají spo-

lečná hygienická zařízení (sprchy a WC) 
∗ klubovna, kaple, jídelna, kuchyňka, lyžárna, sušárna 
∗ stravování dle dohody: celodenní, polopenze, nebo vlastní, pro větší skupiny možnost 

pronájmu kuchyně 
∗ odvoz mikrobusem podle potřeby 

Provoz zajišťuje: Restaurant Besední dům, s.r.o., Komenského nám. 8, 602 00 Brno 
Informace a objednávky: � 499 874 152; 736 537 122; e-mail: dum@setkani.org, 
www.alberice.setkani.org  
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Srdečně vás zveme na naši již pravidelnou duchovní obnovu pro ženy, tentokrát opět 

v době postní. Přijďte se spolu s námi na jeden den zastavit, zamyslet, ztišit a uvažovat  
o smyslu Kristovy oběti i o smyslu utrpení v našem životě. Obnova začíná v sobotu 12. března 
v 9.00 ve Farním klubu PMS – vchod z františkánské zahrady, Jungmannovo nám. Praha 1, 
povede ji P. Václav Vacek, budou se střídat přednášky a diskuse, na závěr bude mše sv. Pří-
ležitost ke svátosti smíření. Konec asi v 16.00 hod. Na obnovu můžete přijít i bez předchozí-
ho přihlášení. Na společný oběd v refektáři františkánského kláštera se ovšem přihlašujte 
nejpozději do úterý, 8. března, na � Unie Katolických žen: 220 181 329 nebo mailem  
na ukz@volny.cz. 

Omlouváme se za změnu data, ale v původním plánovaném termínu (5. března) nebylo  
ve Farním klubu místo. Díky za pochopení. Přijďte a přiveďte i své přítelkyně – nečlenky 
Unie. Obnova je tu pro všechny. 

MKor 

YMCA – OPEN NABÍZÍ 
JARŇÁKY NA HORÁCH 

12. – 19. března nabízíme několik volných míst ve skupině s programem pro mládež od  
14 let v Herlíkovicích. Také pro rodiny s dětmi je možné zajistit samostatné pokoje. Možnost 
zapůjčení dětské postýlky. Zajištěno také stravování, polopenze nebo plná penze dle vlastního 
výběru. Info: sekretariát YMCA OPEN � 241 760 985. 

 

TÝDEN V CARDIFFU 
YMCA OPEN nabízí týdenní pobyt v Cardiffu pro skupinu 10 mladých lidí (od 18 let), kteří by 

měli zájem od 2. – 10. dubna navštívit Wales. Účastníci by si hradili pouze cestu (letecky  
do Bristolu nebo do Cardiffu) a pomáhali by na dětském denním „táboře “ jedné biblické školy 
a dostávali by malé kapesné. Ubytování je zajištěno v křesťanských rodinách místní farnosti. 
Angličtina je podmínkou. Vážní zájemci se mohou informovat v sekretariátu YMCA OPEN  
na � 241 760 985.  

Jana Běťáková 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
 

VLAŠIM ŽIJE! 
V sobotu 5. a v neděli 6. února se ve Vlašimi uskutečnila duchovní obnova pro manželské 

páry. Přednášky probíhaly v sále kulturního domě Blaník, skupinky tamtéž, ale i na faře  
a po bytech účastníků, mše svatá s obnovou manželských slibů v kostele sv. Jiljí. 

Na programu byly tři přednášky: P. Josef Kordík ze Železnice u Jičína hovořil na téma 
„Čtyři stupně duchovního života“ podle Scotta Pecka. MUDr. Ludmila Bartůšková v přednášce 
„Cesta k dospělosti pro rodiče a děti (někdy nelehká a svízelná)“ představila teorii „sociální 
dělohy“ rodinných psychoterapeutů Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály. A manželé Lenka  
a Jiří Tkáčovi z Kozlovic (pod Radhoštěm) ukázali ve svém povídání, jak se tato teorie potvrzu-
je na jejich sedmi dětech. 

Na skupinkách po třech až čtyřech manželských párech se rozbíraly úkolové listy, které 
vedly účastníky k osobnímu postoji k tématům a vzájemnému sdílení. 
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Organizační tým převzal formu, ale tentokrát i obsah loňské podzimní obnovy pražských 
Manželských setkání a ukázalo se, že pro vyspělá manželská společenství z Vlašimi a okolí to 
bylo velmi šťastné řešení. Díky tomu, že bylo možné různě intenzivní zapojení do obnovy 
(někteří se zúčastnili pouze přednášek nebo jen obnovy manželských slibů), bylo akcí osloveno 
na čtyřicet manželských párů. K tomu připočtěme perfektní organizaci hlídání dětí  
a v neposlední řadě úzkou spolupráci laiků s místními duchovními. 

Takže nezbývá než všem organizátorům poděkovat a těšit se na další „vlašimskou“ obnovu, 
která bude zase za rok. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Nejbližší společná příprava na život v manželství začíná v úterý 12. dubna 2005 v 19.30 

hod. v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z řad snoubenců ať se 
přihlašují co nejdříve na telefonním čísle 220 181 777 nebo na mailové adrese cpr@apha.cz. 
Zájem bývá tradičně značný a kapacita přípravy je omezená. Přípravu tvoří osm večerů zamě-
řených na konkrétní oblasti života v křesťanském manželství. Během přípravy snoubence čeká 
práce ve skupinách, přednášky i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují manželské páry, psycho-
log, jáhen a kněz. Jarní příprava končí v úterý 31. května 2005. Termín podzimní společné 
přípravy je 11. říjen - 29. listopad 2005. 

Kromě toho nabízíme přípravy na manželství, které probíhají v rodinném prostředí pod 
vedením manželů pro skupinky tří až šesti párů snoubenců. Vedoucí páry mají k této práci po-
věření od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týdny. Do skupinky, která bude začí-
nat v únoru, se mohou hlásit snoubenci, kteří plánují svatbu v červnu či později. 

 

PROGRAMY PRO MLADÉ MANŽELE 
Manželům z řad bývalých účastníků společných příprav na manželství nebo v rodinách 

v uplynulých 4 letech jsou učeny následující akce: 
 

Setkání s duchovním programem v sobotu 5. března od 9.30 do cca 13 hodin v prostorách 
zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 2, Ječná 2. Kromě zkušeného kněze P. Josefa Čunka SI se 
budou moci bývalí snoubenci setkat s manžely, kteří je provázeli přípravou. Určeno pro ty, 
kteří se nemohli zúčastnit setkání v listopadu. 

 

Setkání v sobotu 23. dubna 2005 v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice 
(metro B – Hůrka) od 9 do 13 hodin na téma „Rodina přede dveřmi a rodina za dveřmi“ povede 
speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut v jedné osobě Dr. Michael Chytrý. 

 

„Mladým manželů třetího tisíciletí“ dále nabízíme dva termíny letních exercicií od 27. do 
31. května 2005 s P. Vladimírem Málkem a od 8. do 12. července 2005 s P. Josefem Čunkem SI. 
Začíná se v pátek večeří a končí úterním obědem. 

Exercicie proběhnou v objektu ČM Fatimy v Koclířově u Svitav; přítomen bude vedle kněze  
i manželský pár, účast s dětmi je možná, pokud si zajistíte hlídání a vezmete s sebou. Hlaste 
se v Centru! 

 

STRUČNĚ O DALŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ PROBĚHLY 
Dvouhodinový seminář pro kněze českých diecézí o podpůrných programech pro manžele  

a rodiny, zvláště o Manželských setkáních se konal 18. ledna v rámci programu celoživotního 
vzdělávání kněží na KTF UK. 

Víkendového výcviku přímé komunikace „Sebeúcta – řekni to přímo“ ve Vranově u Brna se 
ve dnech 21. - 23. ledna zúčastnili čtyři dobrovolní spolupracovníci Centra pro rodinu. Výcvik 
pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 

31. ledna proběhla mimo zájem hlavních médií tisková konference k programu „Obec po-
zorná rodině“. V Praze-Kobylisích ji pořádalo Sdružení salesiánských spolupracovníků. Bližší 
informace o tomto užitečném projektu naleznete na adrese http://rodina.acsczech.cz/. 
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POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
Pouť rodin se letos uskuteční v sobotu 28. května 2005 v pražské Loretě a v přilehlém exer-

cičním domě kapucínského kláštera. Mši svatou v 10.00 bude celebrovat pražský arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk. Ve spolupráci s kapucíny připravujeme bohatý doprovodný program  
pro rodiče (beseda se známou osobností na rodinné téma), děti (loutkové divadlo!)  
i „náctileté“ (hudební vystoupení v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého). 
Podrobnosti o pouti průběžně doplňujeme na adrese http://cpr.apha.cz/marodi/. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Tradiční víkendová duchovní obnova pro osamělé maminky se uskuteční v Exercičním domě 

při kapucínském klášteře v Praze 1, Loretánské nám. 6a od páteční večeře 15. dubna do neděl-
ního oběda 17. dubna 2005. Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. Účast dětí není možná. Přihlá-
sit se můžete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základě vašeho zájmu vám pošle-
me bližší informace. Přihlášky přijímáme do 20. března. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  
� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ 
 Centrum pro rodinný život Olomouc zve všechny, kdo hledají cestu k řešení a k co nejlepší-

mu prožívání životní situace, do které se dostali z vlastního rozhodnutí, nebo z rozhodnutí 
partnera. Setkání je také určeno ovdovělým a svobodným rodičům. 

Termín a místo konání: sobota 2.dubna 2005 9.30 – 14.00 hod., Biskupské nám. 2, Olo-
mouc – budova arcibiskupské kurie, sál II. patro. 

 Program:  
- přednáška: P. ThDr. Petr Žůrek: Život rozvedených v církvi 
- Magda Hauserová: K Bohu cestou necestou aneb Skrze guru do ráje či do pekla? 
- nabídka programů Centra pro rodinný život pro neúplné rodiny 
- možnost konzultace s přítomnými odborníky 
Po předchozí telefonické domluvě lze zajistit souběžný program pro děti. 
Pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci: ℡ 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz 

POCHOD PRO ŽIVOT 
Pražský Pochod pro život se letos bude konat v sobotu 2. dubna. Začne ve 13 hodin progra-

mem na Staroměstském náměstí. Odtud půjde průvod na Václavské náměstí, kde budou polože-
ny růže jako symbol zabitých nevinných dětí. (V následujícím týdnu budou tyto růže přeneseny 
před nemocnice na Obilním trhu v Brně a u Apolináře v Praze, kde se každý pracovní den konají 
modlitby za zastavení umělých potratů.) 

Hnutí pro život ČR 

INZERCE 

YMCA OPEN shání funkční ledničku pro účely potravinové banky. � 241 760 985. 

Rodiny, které uvítají službu – hlídání dětí nebo úklid, volejte � 241 763 152. 
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Mladí začínající manželé shánějí starší klavír, menší koberce a obývací stěnu. 
Jsou z Plzně, ale dojedou kamkoliv. � 731 408 033. 

Chlapecký sbor Pueri Cantate 
při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 – Modřanech a katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava 

přijímá chlapce ve věku do 13 let (více o sboru na internetové adrese http://pueri.info/). 
Informace podá sbormistr Miloslav Šimek na � 604 879 084  

nebo na e-mailové adrese miloslavsimek@centrum.cz. 
Nabízíme účinkování na atraktivních místech a festivalech, časté výlety a soustředění,  

možnost poznat nové kamarády (společné návštěvy kina a další akce). 
Požadujeme zdravý hlas, chuť ke zpívání, ale také respektování spíše církevního charakteru sboru  

(křest ani účast na bohoslužbách mimo společné vystupování není podmínkou!). 

Adoptivní rodina shání funkční sedací soupravu, pracovní stůl se šuplíky a invalidní vozík 
pro 8 letou holčičku vážící 15 kg. � 604 160 567. 

Výzva pro studenty 
Zájemci o brigádu – hlídání dětí, úklid apod., volejte � 241 763 152. 

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

BRITÁNIE: DÍTĚ PŘEŽILO POKUSY O POTRAT 
Dítě přežilo nejméně tři pokusy o potracení a nakonec bylo porozeno živé ve 24. týdnu. 

Chlapec se narodil poté, co jeho 24-letá matka pocítila pohyby po opuštění potratové kliniky  
a rozhodla se, že si chce dítě nechat. I když podle ultrazvukového vyšetření mělo být dítě mrt-
vé, žena začala ten den odpoledne rodit a dítě porodila živé. Nyní jsou chlapci již dva roky a je 
zdráv. Je to první dítě, které přežilo svůj vlastní potrat a které se narodilo tak předčasně. 
Kauza je zdokumentována ve vědeckém časopise Journal of Obstetrics and Gynaecology. 

Matka o dítěti až do 22. týdne těhotenství nevěděla. Byla svobodnou matkou a necítila se 
být připravena na druhé dítě a proto volila potrat. Na soukromé klinice jí bylo podáno několik 
různých přípravků na vyvolání potratu. 

Matka po příchodu do porodnice požádala lékaře, aby udělali vše pro to, aby dítě zachráni-
li. Po porodu bylo dítě převezeno na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, kde strávilo 
více než sedm týdnů na dýchacích přístrojích. Chlapec bojoval s několika život ohrožující 
mi infekcemi a během prvních šesti měsíců svého života prodělal těžkou krevní a plicní infekci. 
Po sedmi měsících léčení mohl jít domů. Již v deseti měsících zaostával pouze mírně za nor-
málním vývojem. 

Dr. Paul Clarke, jeden z autorů zprávy v Journal of Obstetrics and Gynaecology a chlapcův 
ošetřující lékař v nemocnici Hope v Salfordu v oblasti Manchesteru, uvedl: „Tato matka zažila 
velké těžkosti a čekala, jestli její dítě přežije. Mnohokrát jí bylo řečeno, že chlapec umře. 
Obdivuji ji. Na jejím obličeji jsem viděl, že se cítí vinna. Věděla, že kdyby nepřistoupila  
na umělý potrat, dítě by se nemuselo narodit předčasně.“ 

Podle dr. Mika Robinsona, spoluautora zprávy a primáře JIP, nemá plod ze zákona žádná 
práva. „Ale jakmile se dítě narodí, je třeba udělat to, co je v jeho nejlepším zájmu. V tomto 
případě matka dítě chtěla. Ale pokud žena podstoupí umělý potrat, měla by si být vědoma 
toho, že zatímco těhotenství může skončit, život dítěte skončit nemusí.“ V Británii je nyní 
možné podstoupit umělý potrat do 24. týdne těhotenství. 
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Dr. Clarke řekl, že pediatři často zasahují ve prospěch dětí, které přežily potrat. „Pozdní 
potraty působí mnoho praktických, etických a profesionálních obav. Když vám někdo zavolá, že 
se narodilo dítě, které projevuje známky života po potratu, je to pro mnoho pediatrů dilema. 
Jestliže takové dítě ukazuje známky života a je resuscitováno, pak ty, které přežijí, mohou 
trpět mnoha nemocemi.“ 

Zpráva v Journal of Obstetrics and Gynaecology volá po inspekci pozdních potratů na sou-
kromých klinikách, kde není k dispozici kvalifikovaný personál schopný provést záchranná opat-
ření a neexistují potřebné přístroje, pokud se dítě narodí živé. Autoři tvrdí, že personál může 
spíše tíhnout k tomu, aby přehlédl známky života. 

Pokusy o potrat byly provedeny na klinice Blackdown v Leamington Spa, která spadá pod 
pro-potratovou organizaci British Pregnancy Advisory Service. Ann Furediová, vedoucí úřednice 
organizace British Pregnancy Advisory Service, prohlásila: „Je to velmi nepravděpodobné. Vět-
šinou ženu máme na klinice, dokud z ní plod nevyjde. Pokud žena podstoupí pozdní chemický 
potrat, na klinice o ni pečuje personál, včetně porodní asistentky. Nikdy se nemůže stát, že by 
žena byla propuštěna s tím, že porodí doma.“ 

Julia Millingtonová, politická ředitelka britské strany ProLife Alliance, uvedla: „Musíme 
ocenit to, že ta matka měla odvahu dítě v takovém stavu porodit. Veřejnost si stále více uvě-
domuje, co zákonem povolujeme, když necháváme potrácet děti ve 22., 23. nebo 24. týdnu 
těhotenství, kdy již mohou přežít.“ 

The Sunday Times, Manchester Online, 16.2.2005  
Převzato z http://prolife.cz prostřednictvím internetové konference o rodině 

(www.pandora.cz)  

ODMÍTLA PRÁCI V NEVĚSTINCI... A PŘIJDE O PODPORU 
BERLÍN – Pokud nevezmete práci v nevěstinci, nebudete mít podporu v nezaměstnanosti. 

Tohle může vzkázat německý pracovní úřad mladé číšnici, která odmítla nabídku na poskytová-
ní sexuálních služeb v jednom vykřičeném domě. 

Nejmenovaná 25letá Němka hledala zaměstnání v nočním baru. Pracovní úřad jí poslal ad-
resu zaměstnavatele, kterému se prý líbil její pracovní „profil“. Teprve když žena potenciální-
mu zaměstnavateli zavolala, zjistila, že jde o nevěstinec. 

Podle zákona platného od letošního roku musejí však Němky mladší 55 let, které jsou rok  
a déle bez práce, vzít jakékoli dostupné zaměstnání, a to včetně působení v sexuálním průmys-
lu, nebo riskovat ztrátu podpory v nezaměstnanosti. Nevěstince mohou zase nabízet pracovní 
místa prostřednictvím pracovních úřadů poté, co před dvěma roky vstoupil v platnost zákon 
legalizující prostituci jako každé jiné povolání. 

Mladá číšnice, která vystudovala informační technologie, chtěla pracovní úřad za nestoud-
nou nabídku žalovat, avšak zjistila, že z jeho strany zákon porušen nebyl. Naopak – kdyby od-
mítl potrestat toho, kdo pracovní místo nechce přijmout, riskoval by sám soudní proces s tím, 
kdo práci nabízí. 

Taťána Uljanovová, která vlastní vykřičený dům v centru Berlína, uvedla, že nové zaměst-
nankyně rekrutuje zcela běžně z databází místního pracovního úřadu, který je musí ze zákona 
poskytnout. „Proč bych neměla hledat pracovnice prostřednictvím pracovního úřadu, když 
platím daně jako kdokoli jiný?“ citoval tisk Uljanovovou. 

Při schvalování zákona sice chtěli němečtí zákonodárci z morálních důvodů bordely z nabíd-
ky pracovních míst vyjmout, ale nakonec usoudili, že by bylo velmi obtížné odlišit je od barů  
a nočních klubů. „V zákoně není nic, co by ženy bránilo před vysláním do sexuálního průmys-
lu,“ shrnul nynější stav Merchthild Garweg, právník z Hamburku, který se specializuje na po-
dobné případy. 

Tuto dosti šokující zprávu jsem našel na www.ceskenoviny.cz. Snad se nebudou zlobit, že 
ten článek přetiskujeme… Sazeč  
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TEXT O ZÁKAZU KLONOVÁNÍ HLUBOCE ROZDĚLUJE OSN 
New York – Právní výbor Valného shromáždění OSN schválil rezoluci, která zakazuje klonování. 

71 států se rozhodlo pro zákaz klonování, 35 zemí bylo proti návrhu a 43 států se hlasování zdrželo. 
Nyní rezoluci posoudí všech 191 zástupců ve Valném shromáždění OSN. 

Ať již bitva o rezoluci dopadne jakkoliv, v praxi se nic nezmění. Rezoluce má totiž pro členské státy 
pouze doporučující charakter. A mnoho zemí už dalo najevo, že si do výzkumu nenechají mluvit. 

Hlasování ukázalo na hlubokou propast v názorech na klonování. Kostarika, předkladatel návrhu, 
požadovala úplný zákaz klonování včetně toho pro vědecké účely. 

Taková rezoluce je však nepřijatelná pro mnoho členů OSN, kteří si od vědeckého klonování 
slibují lék na nemoci typu cukrovky a rakoviny. Do čela odporu se postavila Belgie, podporovaná 
Velkou Británií, Jižní Koreou či Singapurem. Belgický velvyslanec při OSN ihned prohlásil: „Belgie se 
necítí vázána deklarací a nezamýšlí zpochybňovat zákonodárství, které v oblasti (klonování) má,“ 
prohlásil diplomat. Podobný postoj zaujalo také Švédsko. Nizozemsko si text rezoluce vyložilo tak, 
že se vlastně klonování pro vědecké užití nezakazuje. 

Přijetí rezoluce přivítaly USA: „Jsme samozřejmě potěšeni,“ řekl mluvčí americké mise Richard 
Grenell. Zpráva o přijetí potěšila také vatikánského pozorovatele: „Blahopřejeme této důležité 
většině, která deklaruje jasnou podporu ochraně života.“ 

Mladá fronta Dnes 2. 2. 2005. Převzato z internetové konference o rodin (www.pandora.cz) 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 

V POSTU SI MŮŽEME UVĚDOMIT HROZBY VŮČI STÁŘÍ 
Vatikán, 9. února 2005 (Zenit.org) – Jan Pavel II. řekl, že postní doba dává křesťanům příležitost 

k tomu, aby si uvědomili nejrůznější „hrozby vůči stáří.“ Arcibiskup Paul Cordes, předseda papežské 
rady „Cor Unum“, objasnil tento aspekt papežova postního poselství 27. ledna, když jej němečtí 
biskupové představovali novinářům. 

Svatý Otec ve své výzvě podtrhuje velikost hodnoty lidského stáří a zdůrazňuje, že přikázání 
„Nezabiješ!“ „neztrácí svou platnost tváří v tvář nemoci, ani ve chvíli, kdy slábnutí sil omezuje sa-
mostatnost člověka“. Papež povzbuzuje všechny k „vzájemnému mezigenerační obohacování,“ – na 
tento bod zvlášť upozornil arcibiskup Cordes, když zdůraznil, že mezigenerační vztahy jsou nyní 
definovány „zásadně novým způsobem.“ To má podle arcibiskupa svůj důvod v tom, že „v poslední 
době rapidně vzrostl počet starých lidí, zatímco počet mladých lidí klesá“. 

Arcibiskup to dokumentoval na příkladu Itálie: před 15 lety bylo 15,3 % jejích obyvatel ve věku 
přes 65 let; v roce 2050 to bude 34,9 %. tj. 14,4 mil. obyvatel. Ve Francii přesáhne tou dobou počet 
občanů starších 65 let 15 milionů a v Německu 20 milionů. V tomto nerovnovážném stavu se pak 
výdaje na sociální péči o seniory stávají nebezpečím pro mladší, dosud pracující, a to „by mohlo 
způsobit napětí mezi oběma skupinami,“ ba dokonce i „mezigenerační válku.“ 

„Nicméně nad stářím se vznáší mnohem větší hrozba než tato,“ varoval arcibiskup Cordes. „Mezi 
mládeží postupně vzrůstá přesvědčení, že stáří je přítěží,“, že senioři „stojí příliš mnoho,“ že 
„zabírají místo“ a „omezují“ volný čas a příliš připomínají mladým „jejich vlastní budoucnost,“ řekl 
arcibiskup. „Proč tedy staré lidi neodstranit mimo dohled? Nebo je vypudit za hradby či nabídnout 
jim »sladkou smrt«?“ 

„Existují sdružení, které proklamují »právo«, jak říkají, na »důstojnou smrt«. Vědecký svět nabízí 
zcela konkrétní metody k dosažení tohoto cíle. Pokoušejí se podnítit emotivní útoky na stávající zákony.  
A politikové se zaměřují na novou kulturu – kulturu smrti. Téma eutanázie se stává nevyhnutným.“ 

Ve skutečnosti tedy „hrozba proti stáří nabývá různých forem. Pro ty, kdo dovedou rozpo-
znávat (znamení času), není třeba dalších argumentů pro pochopení naléhavosti a důležitosti 
papežova postního poselství,“ dodal arcibiskup Cordes. 

Zprávu agentury Zenit přeložil VKor 
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KŘESŤANSKÁ ASOCIACE PRO ZRUŠENÍ MUČENÍ 
Dovolte mi, abych vás seznámila s křesťanskou iniciativou s názvem ACAT (je to zkratka 

„Association Chrétienne pour l’Abolition de la Torture“, což česky znamená Křesťanská asociace pro 
zrušení mučení). ACAT je mezinárodní asociace, která byla založena již před 30 lety ve Francii poté, 
kdy katolický kněz Tulio Vinnay, který byl uvězněn a ve vězení krutě mučen, po svém propouštění 
navštěvoval křesťanské komunity a církve a vyprávěl jim o svých zkušenostech, především však  
o nelidském a krutém mučení, kterým jsou vězni donucováni k přiznání. „Nastala hodina, kdy je 
třeba říci se vší energií: Dost!“ 

Dvě křesťanky – Helene Engel a Édith du Tetre se jako první rozhodly, že věnují všechen svůj čas 
informování veřejnosti – především všech věřících – o těchto nelidských skutečnostech a přimějí tak 
věřící křesťany k angažovanosti a k protestu proti všemu nelidskému a krutému zacházení ve vězni-
cích a při výsleších, ať se to týká kohokoliv, neboť jsou při tom hrubě porušována lidská práva – a to 
nemůžeme a nesmíme dovolit. 

Tak vzniknul ACAT, který má nyní své zástupce, právníky i politiky ve všech zemích světa. Spo-
lečně usilují o to, aby za žádných okolností nebylo nikde používáno při výsleších mučení a zásadně 
odmítají trest smrti, protože věří, že každý člověk – i skutečný zločinec – by měl mít právo na poká-
ní, sebepoznání a změnu života – aspoň každému člověku by to mělo být umožněno. 

Jako křesťané neztrácíme víru v možnosti Božího působení v každém člověku a proto je naší 
zbraní především modlitba. Jelikož však jsou stále ještě země, kde jsou při výsleších používány 
hrubé a násilné prostředky, kde tresty smrti jsou udělovány často i bez věrohodného soudního řízení 
a obhajoby – společnými peticemi usilujeme o nastolení a respektování právního řádu podle všech 
světových pravidel. To je možné jen díky tomu, že máme své zástupce a korespondenty ve všech 
zemích světa, kteří bdí nad dodržováním všech lidských práv ve vyšetřovacím a soudním řízení. 

Každý měsíc pomáháme mezinárodně organizovanými peticemi aspoň jednomu vězni, za něhož 
se též modlíme. Je třeba si uvědomit s vděčností, že i v naší zemi za doby komunismu se ACAT staral 
o lidi, o nichž se dozvěděl, že trpí pro svou angažovanost ve prospěch spravedlnosti – rovněž tak  
o ty, kteří byli vězněni anebo šikanováni. Nejsme my, kteří nyní žijeme ve svobodě, povinni pomá-
hat svým bratřím, kteří jinde ve světě trpí nespravedlivým a krutým mučením anebo je jim šmahem 
udělován trest smrti? Což nevěříme v sílu modlitby, v sílu věřícího společenství, které prosí našeho 
Pána o pomoc a nezištně se angažuje a pracuje pro neznámé trpící, v nichž všech je podivuhodným 
způsobem přítomen sám náš Pán Ježíš Kristus? Což nevěříme, že jsou to i Jeho rány a bolesti, které 
chceme hojit? Vždyť přece řekl: „Cokoliv jste učinili pro svého bratra,Mně jste učinili…“ Proto vás 
všechny prosím: pomozte všem mučeným – a věřte, že Bůh, který vše vidí, vás jednou obejme  
a přijme do svého království. 

Marie Kaplanová 

PŘEČETLI ZA NÁS... 

ÚDER DO TVÁŘE 
Malý Izák se vší silou držel otcovy tuniky, což zjevně pobavilo dráby, kteří pro otce přišli. Takže 

namísto toho, aby chlapce odstrčili, pousmáli se a rozhodli, že mu dovolí starého doprovázet. 
„Aspoň si to zapamatuje,“ prohlásili. 
Matka se dovolávala Boží Spravedlnosti a chtěla se postavit do cesty, přimět oba muže k zamyš-

lení, odradit malého. Její nářek přivolal sousedy. Seběhli se tři nebo čtyři, staří, ti, jež život už pro-
pouštěl ze svého svazku nebo kteří už zahlédli tvář smrti, a proto měli odvahu a jejich slovo platilo. 
Je to ještě dítě, volali; stačí, že odvádějí otce. Co provedli? Proč se s nimi takhle zachází? A stará 
Anna chtěla říci, že jed-nou stejně budou vysvobozeni, až přijde Mesiáš, ale byla koktavá a slova jí 
uvízla na rtech, stěží sevřených hněvem. 
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„Copak už jste zapomněli, vy psi?“ vykládal dráb, který měl královské prýmky. „Byly časy, kdy 
jsme brali vaše domy útokem a ochutnávali vašeho beránka a vaše ženy, a zkoušeli váhu vašeho 
zlata. Kéž bychom to mohli dělat dál! Ale teď je to jenom naoko, aby se vám nevypařilo z hlavy, že 
jste psi na zabití. Zmizte odtud!“ 

„A žádný nářek,“ dodal druhý dráb, když matka chtěla začít křičet: „Nechte toho!“ 
Malý Izák a jeho otec vykročili mezi oběma dráby, a když procházeli hloučkem těch, kteří zůsta-

li v úžasu stát u domovních dveří a po stranách úzké uličky, šoupání jejich sandálů, ale hlavně du-
sot bagančat drábů se jim ozývaly v srdcích jako klapání bot smrti ve dnech hněvu a zkoušek. Hned 
nato však zahnuli za roh domu klenotníka Eliáše, a protože se ulička ještě víc zužovala, drábové 
postrčili malého Izáka a jeho otce dopředu a namířili na ně píky. Dosud byly slyšet jejich kroky, 
když matka začala hořekovat. Pak se ve zdi, kterou bylo obehnáno ghetto, ozvalo zarachocení zven-
čí zamykaných vrat a železné kruhy a řetězy všem obyvatelům uvnitř rázem připomněly, že toho 
dne je křesťanský Velký pátek a že si ani nemohou dojít pro vodu k nádrži u hlavní brány, byť by 
odpoledne bylo sebeúmornější. 

Jakmile drábové vyvedli malého Izáka a jeho otce z židovské čtvrti a nasadili jim na krk oprát-
ku, nasedli na koně. Potom, po chvíli, dorazilo několik vojáků, a jak postupovali vpřed, dav lidí byl 
stále hustší, hlučnější a zuřivější a strkal do vojáků, až se přiblížil k oběma nešťastníkům a hlavně  
k malému Izákovi. „Na Židaaa, na Židaaa!“ křičel dav. 

Malý Izák ještě pevněji stiskl otcovu ruku a tak prošli celým městem, které vypadalo svátečně  
a sténalo jakýmsi očekáváním nebo radostí či hrůzou, protože někdy bývá obtížné zjistit, proč člo-
věk sténá, říkal otec nebo si to myslel, aby to řekl později svému Izáčkovi a zvolna jej učil poznávat 
život a lidi. Ale jak se průvod blížil k velkému kostelu s ohlušujícími a strašlivými zvony, které vy-
zváněly o Velikonocích i při požárech a v čase bouří nebo moru, všechno opět utichalo jako v ghet-
tu, a tehdy se zdálo, že smrt má sto nohou a na nich okované boty. 

U kostelních vrat, pod atriem natřeným na modro, kam byli vykazováni malomocní, byl biskup 
s kněžími v černých sutanách a bílá mitra, kterou měl na hlavě, se blyštěla zlatem, dozajista jako 
Mojžíšovy rohy. Mimo atrium na pódiu nebo velmi vysokém lešení šedovlasý mnich v bílém hří-
mal již ochraptělým hlasem a vztyčeným prstem přitom ukazoval na zfialovělého a hrozného Kris-
ta, ukřižovaného a potupeného, jak říkal, syny Izraele. 

Židé, zlořečené plémě izraelské, je to zatracený národ, odporná sběř, zavraždili Beránka, jsou to 
hanební bohovrazi, horší než proklatý Jidáš, je to sodomitský lid, zvrhlý rod, mějte se před nimi  
na pozoru, buďte ostražití, chraňte se před jejich zlotřilostí, potírejte jejich ničemnost, potlačujte 
jejich pýchu, trestejte jejich zatvrzelost, jsou to kořistníci, vysávají chudákům krev, otravují křesťan-
skou vodu, trýzní děti, jsou to zatvrzelci, je třeba dát jim na pamětnou, obrátit je na víru, postavit 
hranici, dát do klatby, ať pykají, je třeba se pomstít za jejich licoměrnost. Ta slova dopadala jako 
kameny nebo nože na srdce davu, který se v pokleku třásl, když malý Izák a otec byli přivlečeni 
právě tam, k zlatému biskupskému stolci, a v té chvíli zástup opět zasténal jako raněný býk nebo 
lev. Avšak biskup už držel v rukou velký dřevěný kříž, přikrytý černým suknem, a všechno znovu 
samo od sebe ztichlo, jako když znehybní had, který náhle vztyčí hlavu, a biskup zazpíval: „Ecce 
lignum crucis in quo Salus mundi pependit.“ 

A kazatel zvolal: „Zde, bratři, zde, na tomto břevnu byla pověšena Spása světa.“ 
„Jaká spása? Kdo? Kdo ji pověsil?“ zeptal se chlapec. 
Ale otec jej umlčel. Však mu to vysvětlí později, až bude po všem. 
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„Nezabijí nás?“ 
„Nevím, můj synu. Důvěřuj v Hospodina, pochváleno budiž jeho jméno.“ 
Jeden dráb přitiskl píku otci na bedra. „Ticho, pse!“ 
„O Velkém pátku, jako je dnes,“ hlaholil biskup, „O hodině šesté...“ 
Malý Izák musel na slunci zavřít oči, a tak neviděl nic, když biskup ukazoval kamsi blízko, kde 

určitě byl Ježíš, Spása světa, sedící na oslici a vjíždějící do Jeruzaléma, jemuž byl potom na bedra 
vložen kříž a jenž byl nakonec ukřižován. A malý Izák neslyšel ani biskupovy posměšky a nadávky 
na Židy, ale divil se, že se jeho rodiče a bratři a sestry a strýcové a bratranci i rabi Sem Tobiáš nyní 
smějí. To, co mu znělo v uších, byl naopak nářek, úpění a hlasité prosby o milost a švihání důtek 
flagelantů do vlastních vyhublých těl a potom znovu výkřiky, jež mířily k němu a snášely se  
na něho jako hladoví krkavci: „Na Židaaa, na Židaaa!“ 

A také ostatní hlasy, chladnější a lstivější, které volaly po tažení do židovské čtvrti a potrestání 
proklatého plemene bohovrahů a myslely na stříbro a zlato, na brokátové látky a kožešiny, a hlavně 
na děvčata s velkými a snědými ňadry. Avšak biskup už nyní hřímal, že nejhorší židovskou čtvrtí je 
v každém případě synagoga našich hříchů a nejhroznějším a nejzrůdnějším židem maska našich 
neřestí: nos mají jako ředkev nebo mrkev, vylučující příšerné hleny; mají krví podlité a zhnisané oči, 
chlupaté uši jako nečisté dobytče, ústa složená z hadů a červů. Chlípnost, zpupnost, lakota a obžer-
ství, pokračoval biskup, jsou těmi nejlítějšími rabíny, kteří ukřižovali Vykupitele; ačkoli je zajisté 
vhodné, uzavřel, aby příslušníci tohoto plemene byli znovu vyzváni, aby nebyli zatvrzelí, aby se 
zcela nevytratila naděje na jejich obrácení. Nyní mohou děkovat Nebesům, že církev je mírná  
a dobrotivá a že spravedlivý trest, který se v minulých staletích vykonával o takovémto dni pleně-
ním židovských čtvrtí jako msta ohněm, krví a mečem, nahradila následujícím symbolickým obřa-
dem. 

Tehdy se biskup zvedl z trůnu a rukou pokynul otci a Izáčkovi, aby přistoupili blíž a poklekli 
před ním. Když to udělali, jeden biřic zdvihl býkovec a švihl jím přes tvář starce, který se svalil  
na zem. Biskup lehce zamrkal a vzápětí popuzeným hlasem přečetl z jedné knihy: „Jest dobré, že 
Židé musejí skloniti hlavu, aby přijali ránu od křesťanů, neboť odmítli pokleknouti před Kristem.“ 

Malý Izák plakal nad otcovým bezvládným tělem a dav opět křičel: „Na Židaaa, na Židaaa!“ 
Ale v biskupových očích se jako žhavá jiskra na chvíli zablesklo zhnusení a usadilo se mu na rtech, 
které se sevřely, a tak poručil drábům: „Odvezte je!“ 

Hodili je na fůru slámy, kterou táhly dvě muly, vyvezli je ven a co nejrychleji dopravili do ghet-
ta. Aniž tentokrát otevřeli bránu, drábové přehodili obě těla přes zeď a vzdálili se. A právě tehdy se 
malý Izák vrhl otci kolem krku a líbal jej na tvář, tam, kde ještě prýštila krev a kde po býkovci zůsta-
lo krvavé znamení, podobné stopě ohnivého plaza. 

„Já chci taky dostat ránu do tváře, abych porozuměl Písmu.“ 
„Jestliže si tě Hospodin vyvolí,“ odvětil otec, „budeš muset strašlivě trpět jako tvůj otec a tvůj 

děd a děd tvého děda. Kéž by si tě však nevyvolil! Měl by se spokojit s námi a nevybírat si tebe jako 
dalšího z nás.“ 

Z knihy J. J. Lozano: Podobenství a nápovědi Rabiho Izáka Ben Jehudy, L. Marek, Brno 2001, str. 10-14, 
vypsal a pro čtenáře Zpravodaje zaslal Ing. Jiří Musil 

 

No, je to drsné… Takto jsme se my, křesťané, po staletí považovali za ty lepší… Ale Bůh miluje 
všechny své děti - pozn. sazeče. 
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DOPORUČUJEME 
Zdravím a tentokrát nabízím tip na zajímavou a zábavnou knihu pro vaše děti. 

HLAVOLAMY, HRY A KARETNÍ TRIKY 
Jak zabavit nudící potomky, kterým se už okoukaly společenské hry, stavebnice a někdy  

i videokazety a počítač? Před podobným problémem často stojí nejedni rodiče školních dětí. 
Jednou možností řešení je nakupovat stále nové a nové hry a hračky, tu druhou možnost na-
jdeme třeba v knize Raymonda Bluma Hlavolamy, hry a karetní triky.  

Kniha Hlavolamy, hry a karetní triky není jen tak obyčejná knížka na čtení. Autor v ní 
nabízí spoustu zajímavých her, které mohou děti zabavit na dlouhou dobu. Díky některým 
nápadům pak třeba získají i zájem a možná také obdiv svých vrstevníků. Mohou si třeba vy-
zkoušet některé kouzelnické triky s kartami, naučit se nové hry, pro které potřebují jen ochot-
ného spoluhráče a kus papíru. Pokud zrovna nenajdou vhodného partnera pro hru, mohou si 
procvičit logické uvažování a pozornost na hlavolamech, které rozhodně nejsou banální. 

Velmi zajímavá je kapitola věnovaná kalkulačce. Všichni si asi vzpomeneme na to, jak jsme 
objevili, že se na kalkulačce dají psát i slova (moje oblíbené bylo OSLE, ani nevím proč). Autor 
vymyslel řadu matematických úloh, které nevedou jen k numerickému výsledku, ale na dis-
pleji se zobrazí nějaké slovo (pokud tedy kalkulačku obrátíte vzhůru nohama). Díky pečlivé 
redakční úpravě si tyto hříčky s kalkulačkou užijí i naše děti, všechny kalkulačkové hádanky 
byly totiž upraveny, aby dávaly smysl v českém jazyce. 

Kniha Hlavolamy, hry a karetní triky potěší všechny hravé děti, které neztratily schopnost 
zabavit se pomocí zábavných hříček (moje jedenáctiletá dcera po ní doslova skočila a trvalo 
několik dní, než mi ji „milostivě“ zapůjčila). Přimlouvala bych se ale za rodičovskou shovíva-
vost, která je třeba zejména tehdy, když nám děti předvádějí své kouzelnické umění s kartami 
(jejich ruce totiž zpočátku opravdu nebývají rychlejší než naše oči), a také za ochotu si s nimi 
zahrát nějakou hru, která je zaujme. 

Zdraví Marie Těthalová 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CESTY DOMŮ 
Když si kliknete na starý známý odkaz www.cestadomu.cz, najdete novou grafiku, více infor-

mací, přehlednější strukturu, nové rubriky – například: 
∗ knihovnu virtuální leč propojenou se začínající knihovnou skutečnou, 
∗ pružnou službu pro dobrovolníky 
∗ služby pro pozůstalé 

K prvnímu přečtení doporučujeme v aktualitách pohlédnout na Sestru roku 2004 Bětku Mišo-
ňovou a případně „prolistovat“ pět brožur, které budeme prezentovat za týden v Senátu... 

za Cestu domu Martina Špinková 
 

Vy nevíte, co je to Cesta domů? No přece právě proto se máte podívat na její nové internetové stránky! 
Ale vážně – ne všichni máme internet. Ale všichni jednou umřeme. Cesta domů je občanské sdruže-

ní, které usiluje o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v České repub-
lice. Činnost sdružení se zaměřuje na dvě navzájem se doplňující oblasti: 
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• Založilo a provozuje v Praze Domácí hospic Cesta domů, který nabízí konkrétní pomoc rodinám, 
které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma. 

• Usiluje o strukturální společenské a legislativní změny, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o 
umírající v celé České republice. Cesta domů je hlavním nositelem dlouhodobého projektu Paliativní 
péče v České republice, jehož cílem je vypracování návrhu modifikace stávající koncepce péče o umí-
rající a jejich rodiny. 
A to zatím pro první informaci stačí. Doufám, že nebude poslední.  

Sazeč. 

NA OKRAJ 

Doufám, že až budete držet v ruce toto číslo, tak naše vládní krize bude už minulostí. Ne že by mne 
nějak zvlášť znervózňoval hrozící pád vlády – Itálie jich za 50 let po válce přežila víc než 60, a přece je 
tam hezky. Demokracie je už holt takový mechanismus moci, který musí počítat se zdánlivou nestabili-
tou. 

Řekl jsem „zdánlivou“? Ano, protože ta nestabilita, to střídání vlád je jen čímsi na povrchu. Demo-
kracie nespočívá v tom, že jednou za 4 roky se jde k volebním urnám – to jme dělali i za bolševismu. To 
podstatné na demokracii netkví v tom, že si můžeme svobodně vybrat vládu – ostatně, jaképak svobodně? 
Copak my ty lidi,které volíme, známe? Hráli jsme s nimi fotbal? Viděli jsme je s dětmi na písku? Byli 
jsme s nimi na pivu?Strávili jsme snad s nimi týden pod stanem, lezli jsme s nimi v parnu na kopec  
(a v bouřce pak hledali úkryt před blesky a krupobitím)? Víme, jak reagují v krizi, co chtějí (to není totéž 
jako to, co slibují)?Nikoli - víme jen to, co si přečteme v novinách, co vidíme v televizi. Neznáme zázemí 
(15 let je příliš krátká doba), nevíme nic o zákulisí jejich stran, o výchově, které se jim dostalo v dětství,  
o školách… 

Ale taková demokracie by nedokázala vyhrát druhou světovou válku ani tu studenou po ní. Taková 
demokracie by se nutně zhroutila jako domeček z karet, Jako výmarská republika pod tlakem nacionalis-
mu. Jako poválečná československá demokracie pod náporem Rudých gard plenících pohraničí. 

To stabilní v demokraciích, v těch velkých demokraciích, které (přes všechny své nedostatky) jsou 
zde již mnoho desítek, ba stovky let, to nejsou prezidenti, partaje ani ministři. To jsou občané, kteří vědí, 
co se sluší a co ne. To je tlak veřejného mínění, který nesnese, aby někdo mlaskal, když už žere z koryta, 
které mu nepatří. To jen v mladých afrických demokraciích (jejichž společnost přeskočila z doby bronzové 
přímo do žhavé současnosti) je možné, aby prezident úspěšně vedl svou předvolební kampaň tak, že hrdě 
poukazuje na domy a vily, které si dokázal za své funkční období postavit, na školy, na které dokázal 
poslat své děti, na auto, které si pořídil – zatímco ten chabrusák, ten beznadějný soupeř se nezmohl ani 
na jednu vilu a podívejte se, v čem jezdí… To jen v mladých afrických demokraciích se považuje korupce 
za normální… 

Kéž bychom se jednou dočkali dne, kdy naše demokracie bude stát na pevném mravním základě –  
na vědomí, že dobro a zlo neurčuje člověk – ani kdyby byl ministrem, poslancem či zástupcem starosty. 

Doufám, že až budete držet v ruce toto číslo, tak naše vládní krize bude už minulostí. Ne že by mne 
nějak zvlášť znervózňoval hrozící pád vlády – to jen ta ostuda mi připadá příliš nebetyčná. 

Vladimír Koronthály  


