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BYLA NOC...  

Byla noc, vlastně již druhá noc od toho pohnutého pátku. Prach zvířený zemětřesením  
a bouří se již dávno usadil, velikonoční beránci již dávno skončili tam, kde měli, všechny obřad-
ní číše byly dopity, žalmy odříkány a Jeruzalém se konečně zklidnil. Jen několik učedníků, pl-
ných obav z prázdnoty příštích dnů, se ustrašeně choulilo v dobře zamčeném domě… A ženy. 
Ne, ty ženy nespaly – ale nebyl to strach, co drželo jejich víčka otevřená. Ne že by neměly strach 
– kdo by ho neměl po tak hrozné nespravedlnosti, po tak hrozné zkušenosti s nenávistí davu. 
Ale větší než strach byl pocit povinnosti – před sabatem bylo tak málo času a mrtvý nebyl ani 
pořádně pomazán, upraven, jen tak narychlo, než vyjde první večerní hvězda. A tak měly plné 
ruce práce – masti, oleje, plátno – a pak už jen čekaly na první úsvit, aby dokončily, co sabat 
přerušil. 

A v hrobě byla černá tma,  vzduch se ani nepohnul, když zvenčí občas slabounce zaznělo 
řinčení štítů a brnění, jak se před těžkou skálou střídaly stráže. Ani nejmenší paprsek světla 
neproniknul dovnitř, i když si nastupující stráž svítila loučí na pečeť, aby si ověřila, že je dosud 
neporušená – jen mít jistotu, že je vše v pořádku, že nebudou pykat za nepozornost těch, kteří 
hlídali před nimi… 

A pak přišel úsvit: rychlý úsvit, jak to už na jaře v těchto končinách bývá. Stráž ho vítala 
s povděkem – touto dobou bývají noci v judských horách ještě docela chladné – strážní ještě 
stále netušili, co je v nejbližších chvílích čeká. Ani ženy, které se váhavě blížily k hrobu a které 
právě pochopily, že kámen samy neodvalí – a stráže jim v tom jistě nepomohou, spíš naopak… 

A pak se to stalo… 
Nikdo nepostřehl, kde se vzal či kdo to byl – oslnivé světlo – země se zatřásla – postava ne-

smírné vznešenosti s naprostou samozřejmostí jako dětskou hračku odvalila kámen stranou  
a usedla na něm. Odvaha vojáků se rozplynula jako dým, aby se už nikdy nevrátila, a oni sami 
již do tohoto příběhu více se ctí nevstoupili (pouze jako zaplacení šiřitelé lživých zvěstí, čímž se 
stali předchůdci řady novin, časopisů, rádií, televizí, pavlačových klepen, tiskových mluvčích  
a kdo ví koho a čeho si ještě budoucnost na nás vymyslí…). 

A otevřeným otvorem do hrobu vstoupilo světlo. 
Ne, v hrobě nebylo ani stopy po krvi, bolesti, smrti, zániku, rozkladu. Jen složená plátna  

a stranou rouška – a čistá skála, prozářená nadzemským světlem. 
Tím hrobem prošel Ježíš. Nevíme, jak vypadal jeho hrob, než ho do něj položili – no jak asi 

mohla vypadat vytesaná skalní hrobka v zahradě, když se ještě dlouho neplánovalo její použi-
tí… Snad prach, snad pavučiny, snad ji stačili při tom kvapném pohřbu alespoň zamést – kdo ví. 
Jako naše srdce, než do něj vstoupí Ježíš. 

Protože Ježíš nezemřel kvůli hrobu ve skále, a nevstal z mrtvých, aby vyděsil několik ubo-
hých vojáčků. Ježíš zemřel, aby mohl vstoupit do našich srdcí – a vstal z mrtvých, aby mohl naše 
srdce naplnit svým světlem. Navždy. 

Stačí, když tam předtím alespoň trochu zameteme – jen tolik, co se stihne do východu první 
večerní hvězdy. Protože pak bude i nám určeno, co slyšely ženy v to šokující, a přece tak nád-
herné ráno: „Vy se nebojte!“  

Vladimír Koronthály  
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PREDJARIE 
 

Do siva ešte, 

ako oslia koža 

na rámoch bubnov napnutá, 

dunieva v marci hlina. 
 

Je ako bubon prázdna, 

ešte nevidí. 

Semienkom hmatá 

a do tmy budúceho 

blikavo, ako polienkom si svieti 

žltkavým kvetom podbelu. 
 

Pri petrolejke tká si košeľu. 

Perečko belasé, zelený dolomán. 
 

Je dokorán, je dokorán. 

Milan Rúfus, Básne, Slovenský spisovateľ 1975 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

tak tady máme najednou, jaro, velikonoce, letní čas, valnou hromadu Živé rodiny, další 
zemětřesení v Indonésii, pokračující vládní krizi (alespoň dnes, kdy toto píšu, ještě není jasno) 
a dubnový Zpravodaj. 

To březnové číslo se opravdu hanebně zpozdilo – a vinu tentokrát nenese ani sazeč, ani 
tiskárna, ba ani distribuce. Vypadá to, jako kdyby celý balík na týden uvízl někde na zavátých 
silnicích či železnicích Jablonecka – prostě doručení Zpravodaje z tiskárny do distribuce trvalo 
víc než týden. Snad se to už nebude opakovat. 

Jaro se také poněkud zpozdilo – nevím, kdo na tom nese vinu, ale sazeč rozhodně nikoli,  
v této věci se ho musím zastat. 

Za letní čas rovněž nemůže ani sazeč, ani tiskárna – snad si za pár dní zvykneme a pak se 
nám budou prodloužené jasné večery líbit (jako každý rok). 

Za další zemětřesení v Indonésii je opravdu těžké někoho vinit. Někdy si kladu otázku – 
myslel to Bůh opravdu tak, že jednou za čas se země zatřese a několik tisíc lidí se najednou 
objeví před jeho tváří? Vypravuje se, že kdysi seděl jakýsi asketa na kopci a hleděl na moře. 
Najednou zahlédl loď, která se potápěla. Byla to krásná a velká loď – a nikdo se nezachránil. 
Poustevník začal rozhořčeně vyčítat Bohu takovou nemilosrdnost – a tu se zjevil anděl a muži 
vysvětlil, že se jednalo o pirátskou loď, která byla na loupežné výpravě – její potopení zachrá-
nilo jedno město před vypleněním a vyvražděním a piráty před dalším hříchem. 

V RODINNÉM KRUHU 
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No, nezdá se mi, že by ubozí Indonésané byli větší hříšníci než já (ještě že v Česku ze-
mětřesení nebývají), celá věc má jistě jiné vysvětlení, které je mi zatím skryto. Ale, jak pravila 
má dcera, když jí byly tři roky: „To nevadí, tati, že tomu nerozumíš. Já až zemřu, tak se zeptám 
Pána Ježíše a on mi to vysvětlí.“ 

O vládní krizi je škoda ztrácet řeč – no a Valnou hromadu jsme si svolali sami. Rád bych 
vás všechny v této souvislosti upozornil na naléhavou výzvu od našeho výboru – najdete ji 
uvnitř v čísle a je to jedna z těch věcí, za které si budeme moci sami, pokud se jimi nebudeme 
zabývat. 

Za dubnový Zpravodaj sazeč může. 
Přeji vám krásné jaro v této velikonoční době – za velikonoční radost může velkolepá, ne-

vyslovitelná, nepochopitelná a nekonečně úžasná láska Boha a našeho Pána Ježíše Krista. Lás-
ka k nám. I k sazečům. 

VKor 

JAK JSME JELI NA VÝLET A TROCHU I O BOŽÍ PROZŘETELNOSTI 
 

O jednom březnovém víkendu jsme se rozhodli, že si pobyt v ozdravovně zpestříme výle-
tem na běžkách. Otec rodiny vymyslel trasu, ráno jsme vyfasovali perníky, co byly ten den 
k svačině, a vyrazili jsme autíčkem k nejbližší sjezdovce, kde jsme chtěli nechat nejstaršího 
synka, aby si užil čerstvého vzduchu po svém, tedy na sjezdovkách. 

A jak si tak jedeme už do toho sjezdovkového kopce, autíčku začal cukat volant. „Co to 
děláš, jak to řídíš“, říkám hlavě rodiny. „To já ne, to ono samo.“ Tak jsme trochu zvolnili, vo-
lant cukal dál a občas luplo v levém kole. Auto proti nám zastavilo a řidič se ptal, zdali nám 
může pomoci. Řekli jsme mu o cukání a aby se podíval, co dělá auto při pohledu zvenčí. Při 
pohledu zvenčí začaly ze spodku auta padat takové pěkné kovové kuličky. „Vysypalo se vám 
ložisko! Budete to auto muset nechat odtáhnout.“ Holky posbíraly kuličky, pečlivě zabalily do 
papírového kapesníku, přece takovou pěknou věc nenechají na silnici. Matějovi jsme dali lyže, 
ať si dojde na sjezdovku a večer nějak dojde do ozdravovny. Dětem jsem poručila vystoupit, 
auto jsme ručně tlačením otočili, otec rodiny s ním sjel z kopce, my jsme za ním doklusali 
(připadalo mi to bezpečnější), zavolali jsme odtahovku a čekali na ni. Děti si to pochvalovaly: 
„Jé, konečně se tu něco děje!“ „To jsem ještě neviděla, aby nám auto odtáhli – a jak ho dosta-
nou nahoru?“ … 

Po půl hodině, když nikdo nepřijel, jsem se tedy s dětmi vydala na běžkách oklikou zpět 
do ozdravovny a můj drahý manžel čekal na odtahovku sám. Večer jsme se 
všichni setkali v ozdravovně. 

Nicméně opravář řekl, že jsme měli velké štěstí, pro-
tože se nám mohlo zadrhnout kolo a ve velké rychlosti na 
dálnici bychom se mohli všichni zabít. A tak děkuji Boží prozřetelnosti, že se to stalo v malé 
rychlosti a v kopci a že jsme mohli včas zastavit, bylo to naše nijak nezasloužené štěstí. Myslím 
přitom na ty nebožáky, které tuhle v Praze smetla tramvaj, a na řidiče tramvaje, který bude žít 
celý život s vědomím, že zabil dva lidi, a na toho řidiče náklaďáku, co mu ta paní spadla přímo 
pod kola a který to nemohl nijak ovlivnit, … a je mi jich moc líto. 

Petra Ryantová 
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DOMÁCÍ ŠKOLÁK VE ŠKOLE 
 

Dvanáctiletý Joel, náš nejstarší syn, přinesl pololetní vysvědčení. První, které jsem mu ne-
psala sama. Od 1. do 5. třídy jsem ho totiž učila v experimentu MŠMT „domácí vzdělávání“. 
Vysvědčení je skvělé – celkově získal 90,4% (což převedeno do známek jsou jen dvě dvojky –  
z AJ a ČJ) a spoustu milých slov od všech učitelů (i od učitelů jazyků). Učitelé chválí nejen jeho 
vědomosti, ale i nasazení, pracovní morálku a chování.  

Jsme šťastní, že naše volba před šesti lety se ukázala být správná. Nepochybujeme o tom, 
že by po klasické základce, kde by se většinu dne nudil, byla jeho touha po vzdělání menší  
a výsledky na gymnáziu mnohem horší. 

Nebyla to vždy legrace všechno zvládnout – úklid, vaření, jeho malé sourozence, nesmělé 
pokusy o svou vlastní realizaci a ještě k tomu výuku. Ale neměnila bych! 

Byly to totiž příjemné roky. Hodně jsme se s ním a celou naší rodinou „užili“. Mezi rodina-
mi s domácím vzděláváním jsme získali několik vzácných kamarádů a mnoho inspirujících 
známostí. Navštívili jsme společně nepřeberný počet kulturních akcí, na exkurzích jsme byli 
snad všude. První dětské pokusy o dopisy, kresby, vzpomínky podložené fotografiemi a jiné 
nenahraditelné předměty zaujímají v našem malém bytečku celou knihovnu. Už teď se tím 
rádi prohrabujeme a vzpomínáme (co teprve v důchodu!). Ať už nás v dalším životě potká 
cokoli, tyhle krásné roky nám nikdo nevezme. 

Celých pět let na námi visela otázka, kterou nám při všech možných příležitostech kladli 
především příbuzní (hlavně tchyně učitelka), ale i známí, kolegové, sousedé, prostě leckdo: 
„Jak chudinka, skleníková květinka, zvládne přechod do normální školy, když nezažil postup-
né zvykání od první třídy? Jak se naučí žít v kolektivu?“ 

Věřili jsme, že to půjde, ale zároveň jsme si pochopitelně dokázali představit, nejrůznější 
problémy, které introvertního Joelka mohou potkat. 

Nyní je jasné, že nic z toho nenastalo. 
Vloni si Joel sám vybral školu a dostal se na ni již při podzimních přijímacích zkouškách. 

V lednu jsme věděli, že je přijat. Bez dubnových nervů a stresů, což jsem ocenila zvlášť proto, 
že jsem otěhotněla – miminko bylo v pohodě.  

Když Joel nastoupil v září do primy, bylo jeho nejmladšímu bráškovi Jakubovi pět dnů. 
Doma panoval zmatek spojený s návratem z porodnice. Ne vždy jsem dokázala v šest ráno 
vstát a namazat Joelkovi svačinku a vlídně ho vypravit. Naštěstí se ranního vypravování ujal 
manžel. Ale jakkoli je obětavý – maminčinu péči samozřejmě nenahradil. Podmínky pro po-
měrně velkou změnu tedy nebyly nejlepší. Navzdory tomu se Joel integroval do kolektivu bez 
sebemenších potíží. Do školy chodí rád a zatím neměl ani jednou chuť „se ulít“.  

Po několika týdnech školní docházky se spontánně vrátil k období domácí školy a velmi 
srdečně a mile mi děkoval, že jsem mu umožnila „toho více zažít, stihnout více kroužků a pře-
číst tolik knížek“. 

Jediným „problémem“ je, že musíme vstávat tak brzo a že nemůžeme v září a v květnu  
a červnu odjíždět na „školu v přírodě“. Taky se nám po sobě dost stýská. 

Učím letos jen čtvrťáka Daniela. I u něj vidím velké zúročení veškeré energie, kterou jsem 
do něj vložila. Daniel nemá tak velké studijní předpoklady jako Joelek, ale má svou jasnou 
představu o tom, co by chtěl dělat a i on má své „hobby“, které dělá s nevšedním nasazením. 
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Individuální vzdělávání a přístup totiž umožňuje každému, ale skutečně každému, dítěti 
být nejlepším. Ten hraje šachy, ten na piano, ten zpívá, ta kreslí, jiná vyniká ve zpěvu a další 
skvěle hraje na housle. Každé dítě si čas aby se mohlo věnovat tomu svému a také to, aby bylo 
za své úspěchy oceňováno a uznáváno.  

Joelkův první postřeh, který napsal první týden první třídy, byl: „Táta je doma. Máma 
taky. Dan jí. Máme se rádi.“ Nikdo samozřejmě neví, jaká bude jeho poslední myšlenka, jaký 
bude jeho život. Doufám, že svá obdarování, talent a nadání využije co možná nejlépe a neso-
becky. Doufám, že bude úspěšný a spokojený ve svém povolání, a hlavně, že se mu podaří 
založit šťastnou rodinu a prožít dobrý život. Domácí vzdělávání mu k tomu poskytlo ten nej-
lepší odrazový můstek. 

Naše dcera půjde za rok k zápisu. Hádejte, kdo ji bude učit?  
Kateřina Jančaříková (více www.volny.cz/domvzd) 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

HELPDESK A UŽIVATELÉ – VYBRANÉ DIALOGY 
 

Helpdesk: Jaký máte počítač?  
Zákaznice: Bílý…  

 

Zákaznice: Haló, tady je Claudia Hofhuberová. Nemohu dostat z počítače disketu…  
Helpdesk: Stiskla jste tlačítko na vysunování disket?  
Zákaznice: Jasně, ale vůbec nic se neděje.  
Helpdesk: To nevypadá dobře. Já si to tady napíši…  
Zákaznice: Á, moment, počkejte … Je mi to líto, ale teď právě jsem si všimla, že ta disketa leží 

na mém stole. Já jsem ji vůbec nedala dovnitř… Promiňte.  
 

Helpdesk: Klikněte prosím na ikonu „Tento počítač“ vlevo na Vašem počítači.  
Zákazník: To vlevo myslíte vlevo od Vás nebo vlevo ode mně?  

 

Helpdesk: Dobrý den, jak Vám mohu pomoci?  
Zákazník: Haló… Nemůžu tisknout.  
Helpdesk: Klikněte prosím na „Start“ a potom…  
Zákazník: Prosím Vás, nezačínejte hned s těmi technickými detaily. Já nejsem Bill Gates!  

 

Zpráva na záznamníku: Haló, tady je Martina Jansenová. Nefunguje mi tiskárna. Vždy, když 
spustím nějaký tisk, tak se objeví chybové hlášení „Tiskárna neexistuje“. To není pravda. 
Tiskárna stojí přede mnou na pracovním stole. Normálně ji vidím a počítač říká, že tato 
tiskárna neexistuje…  
 

Zákazník: Nejdou mi tisknout červená písmenka…  
Helpdesk: Máte barevnou tiskárnu?  
Zákazník: Aha! Děkuji.  
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Zákazník: Moje klávesnice přestala fungovat.  
Helpdesk: Jste si jistý, že je správně zapojená?  
Zákazník: Nejsem, protože se nemůžu dostat za počítač.  
Helpdesk: Vezměte Vaši klávesnici do rukou a běžte s ní pár kroků od psacího stolu.  
Zákazník: Dobře.  
Helpdesk: Mohl jste tu klávesnici bez odporu odnést?  
Zákazník: Ano.  
Helpdesk: To znamená, že tato klávesnice není zapojená. Neleží náhodou ještě jedna klávesni-

ce na Vašem stole?  
Zákazník: Ano, tady je ještě jedna! Aha! A ta i funguje!  

 

Zákazník se nemůže připojit k internetu.  
Helpdesk: Jste si jistý, že používáte správné heslo?  
Zákazník: Ale samozřejmě ano. Díval jsem se u kolegy.  
Helpdesk: Řeknete nám prosím, jaké heslo používáte?  
Zákazník: Pět hvězdiček.  

 

Zákazník: Doufám, že mi pomůžete. Jeden můj přítel mi nahrál perfektní spořič obrazovky, 
ale vždy když pohnu s myší, tak mi zmizí.  
 

Helpdesk: Jak Vám mohu pomoci?  
Zákazník: Píši poprvé e-mail.  
Helpdesk: Dobře a kde máte problém?  
Zákazník: U adresy mého přítele. Našel jsem „a“, ale teď nevím, jak mám k němu dodělat ten 

krucánek! 
 

Tak tohle jsem nedávno našel ve své e-mailové schránce. Chvilku jsem přemýšlel, co je to „helpdesk“, 

ale pak jsem usoudil, že to bude poradna v potížích s počítačem. Ne že bych jim jejich práci záviděl…  

Sazeč 

RECEPTY NA DUBEN 

VÝBORNÝ MRKVOVÝ MOUČNÍK NAŠÍ BABIČKY 
 3 sklenice strouhané mrkve, 1 konzerva ananasového kompo-

tu (kostky i se šťávou), 1 sklenice cukru, 3 sklenice hladké mouky, 
1 sklenice strouhaných ořechů, 3 vejce, 1 lžíce jedlé sody nebo  
1 prášek do pečiva.  

Navrch: 1 tvaroh smíchaný s uvařeným vanilkovým pudinkem + kouskem másla + čokolá-
dová poleva. 

  

Recept je od Jany Běťákové. Jeho stručnost mne fascinuje – působí to na mne podobně jako když 

sleduji někoho, jak zpívá s kytarou (nebo hraje na klavír) a má před sebou akorát pár akordických značek. 

Vy fakt podle takto stručného návodu umíte vařit? Tak to teda před vámi, dámy, smekám – pozn. fasci-

novaného sazeče. 
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JOLÁNKY (SUŠENKA Z OVESNÝCH VLOČEK) 
Potřebujeme: 25 dkg vloček, 25 dkg hladké mouky, 25 dkg Hery, 20 dkg cukru, 2 vejce,  

5 lžic ořechů, 5 lžic rozinek, skořice, vanilkový cukr, prášek do pečiva, nastrouhaná čokoláda. 
Postup: Suroviny dáme do mísy a zpracujeme v těsto. Plech vyložíme pečícím papírem  

a na něj klademe placičky o průměru 5 cm (mohou být i menší – nakynou). Dáme do trouby 
vyhřáté na 180-200 stupňů. Pečeme 15 minut. 

recept zaslala Hana Pospíšilová z Litomyšle 
 

Tak to už je něco jiného, tady je jasné nejen, co do toho dát, ale také, co a jak s tím. Ale abych byl 

upřímný – je mi to platné stejně jako předchozí stručnost Jany Běťákové, stejně bych to nesvedl. Takže 

má poklona patří všem schopným kuchařkám (a snad i kuchařům) – pozn. mlsného sazeče. 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

POTISK LÁTEK 
Potřebujeme: větší syrové brambory, barvy (chcete-li mít výrobek trvan-

livý i po vyprání, tak akrylátové barvy nebo barvy na textil, koupíte je 
v prodejnách s výtvarnými potřebami, pro jedno použití lze barvit i vodov-
kami), štětec, kus bílé látky (tričko, taška apod.), vykrajovátka (lze použít 
vánoční, velikonoční …) 

Bramboru rozřízneme tak, abychom získali co největší rovnou plochu. Potom do ní zaryje-
me vykrajovátko a nožem bramboru po vnější straně ořízneme, aby to, co je uvnitř vykrajovát-
ka tvořilo tiskátko. Potom horní plochu natřeme barvou a tiskáme na látku. Pozor, chcete-li 
tiskat na tričko nebo tašku, tedy předmět, kde dvě látky leží na sobě, musíte mezi ně dát kar-
ton nebo prkénko, aby se barva nepropila skrz obě látky. 

Tiskat se dá i rozpůleným jablkem, uprostřed je pak vidět jadřinec, nebo si vyrobit vlastní 
tvary tiskátek bez použití vykrajovátek. 

Hezké vyrábění přeje Petra Ryantová 

SLOVNÍČEK... 

Letošní předjarní (a jarní) hrátky na naší politické scéně přímo vybízejí 
k tomu, abychom se zamysleli nad slovem „moc“ – a velikonoce také, vždyť 
toto slovo bylo jedním z ústředních pojmů dialogu Ježíše a Piláta. 

 

MOC 
Existuje mnoho druhů moci: politická, hospodářská, vojenská, veřejného mínění… Existuje 

i nemoc – ta ovšem může potkat i ty nejmocnější. Existuje také „mohl bych“ – to je moc, která 
obvykle nebývá vůbec využita… 

My křesťané máme k moci poněkud rezervovaný vztah – nejednou jsem se setkal 
s údivem, že křesťanští politici touží po moci. Snad se nám zdá, že moc je opakem pokory… 
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Moc je, když mohu něco učinit, vykonat, způsobit, ovlivnit. Moc může být zjevná i zákulis-
ní, krutá i milosrdná, tvrdá i laskavá. Moc sama o sobě není dobrá ani špatná – je to jen nástroj 
v rukou toho, komu je dána. Moc si vlastně nelze vybojovat, alespoň ne z ničeho, protože na 
to, abych si něco mohl vybojovat, musím mít moc, musím vládnout zbraněmi (lhostejno, zda 
jsou to zbraně v pravém smyslu slova nebo spíše zbraně politické či ekonomické). 

Jak získat moc, o tom existuje mnoho knih (od Machiavelliho až k Leninovi). Jak si moc 
udržet, o tom by se také leccos našlo. Snad nám ale chybí knihy o tom, jak moc používat. 
Opravdu, zdá se, že v Novém Zákoně bychom jen obtížně hledali nějakou radu, nějaký návod: 
jako kdyby Ježíš k bohatým ani nehovořil a králové jako kdyby pro něj ani neexistovali… 

Opravdu neexistovali? Opravdu o ně nestál? Nebo spíše oni nestáli o něho? Přece 
v evangeliu, v té řadě setkání, která nám evangelisté zachytili, dostává každý odpověď. Každý, 
kdo se ptá. A každý dostává právě takovou odpověď, jakou potřebuje slyšet – a jakou je scho-
pen a ochoten slyšet. A tak se Pilát nedozví, co je pravda (neboť nevěřil, že by nějaká mohla 
být), ale dozví se, že jeho moc není jeho vlastní. Herodes se nedozví vůbec nic, protože se ne-
ptá – on jen chce vidět nějakou senzaci. Nazaretští se dozvěděli naplno (a jako první), že Ježíš 
je Mesiáš – ale to oni vědět nechtěli. A Kaifáš? Nejvyšší velekněz měl právo se oficiálně ptát, 
zda ten, kdo před ním stojí, je Mesiáš – a také se to dozvěděl – a tak bychom mohli pokračovat 
dál a dál až k Nikodémovým dotazům… 

Ale o moci a o tom, jak ji používat, Ježíš vlastně přímo nemluví. Protože pro ty, kdo mohou 
(kdo mají moc, kdo mohou konat, ovlivňovat, prosazovat, nařizovat…), neplatí žádné jiné 
normy než pro ty nesčetné zástupy otroků, služebníků, chudáků, prostých řemeslníků, rolní-
ků, mužů i žen, k nimž Ježíš po tři roky denně mluvil, či pro nás, kteří dva tisíce let poté hledá-
me jeho slovo. Ne každý z nás patří k mocným tohoto světa; každý z nás má ale moc milovat, 
dávat se a přijímat, sdílet se, soucítit – a to není málo. A ten, kdo může více – jak by neměl 
podléhat témuž zákonu lásky? Vždyť láska je ta, která se souží, nemůže-li konat dobro tomu, 
koho miluje. A tak ten, kdo více může, může více… Mohl by… Kéž by… 

Existuje mnoho druhů moci: politická, hospodářská, vojenská, veřejného mínění… Existuje 
i nemoc – ta ovšem může potkat i ty nejmocnější. Existuje také „mohl bych“ – to je moc, která 
obvykle nebývá vůbec využita… existuje i moc lásky, úsměvu, dobrého slova – a moc nenávis-
ti, zášti, pomluvy… Existují mnozí, kteří nemohou téměř nic – a naopak někteří, kteří působí 
dojmem, že mohou téměř všechno. Ale jen jeden má skutečně všechnu moc. Jen jeden může 
úplně všechno – a cokoli. Jen jeden je jednou provždy všemohoucí. A právě on, ten nejmocněj-
ší, nás miluje. I tebe. I mne.  

VKor 
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V Ý Z V A 

Vzhledem k tomu, že vnitřní granty (tj. peníze od YMCA v ČR) jsou letos nižší než 
v předcházejících letech, bude obtížné do budoucna hradit náklady na kancelář  
a mzdy. Prosíme proto členy, aby se snažili aktivity, které třeba dělají jen tak soukromě, 
dělat v rámci Živé rodiny. I když na ně v současnosti nemůžeme finančně přispět, jsou 
všechny naše akce úrazově pojištěny, je tu určité zaštítění organizací, možnost žádat 
příspěvky od zaměstnavatele účastníků a podobně. Pravda je, že to s sebou nese  
i určitá administrativní pravidla, ale s tím má sekretariát zkušenosti a tedy rád pomůže.   

 

Milí přátelé, činní členové Živé rodiny, 

obracíme se na vás s naléhavou záležitostí: 
 

jak si jistě dovedete představit, existence a tedy i aktivity a další rozvoj našeho sdružení 
YMCA-Živá rodina (Y-ŽR) by se těžko obešly bez sekretariátu. Aby sekretariát mohl existovat, 
je třeba platit provoz kanceláře a jeden plný pracovní úvazek sekretáře. 

Protože roční členské příspěvky jsou pouze 300 Kč za celou rodinu, což nezaplatí ani 
tisk a distribuci Zpravodaje, jediný pravidelný příjem, ze kterého můžeme platit sekretariát, 
jsou tzv. Vnitřní granty YMCA, jejichž zdrojem je pronájem paláce YMCA v Praze. Tyto vnitřní 
granty získává každé sdružení YMCA (jichž je dnes cca 30 a Živá rodina je jedním z nich)  
a jejich výše závisí na prokázané činnosti každého sdružení. Faktický objem vnitřních grantů 
se stále zmenšuje i díky tomu, že počet sdružení, mezi které se musí celkový balík dělit, 
stále stoupá. A výnosy z domu jsou menší i díky konkurenci při stále větších a modernějších 
kancelářských plochách k pronájmu v centru Prahy. 

V našem případě se jedná o zorganizování programu či akce prospěšné pro více rodin, 
se zaměřením na volný čas, vzájemnou pomoc, vzdělávání, sportovní či kulturní aktivity 
apod. přímo ve vašem bydlišti (společné výlety, srazy, hry, duchovní setkávání rodin, bese-
dy, přednášky, kluby maminek, rukodělná či kulturní zájmová činnost, organizovaní hlídání 
dětí, výpomoci v rodinách, pravidelná turistika, společné muzicírování a mnoho dalších.) 
Těmito jednorázovými nebo pravidelnými akcemi spolupracujete na naší společné snaze Těmito jednorázovými nebo pravidelnými akcemi spolupracujete na naší společné snaze Těmito jednorázovými nebo pravidelnými akcemi spolupracujete na naší společné snaze Těmito jednorázovými nebo pravidelnými akcemi spolupracujete na naší společné snaze     
o podporu rodinného života, zvláště vo podporu rodinného života, zvláště vo podporu rodinného života, zvláště vo podporu rodinného života, zvláště v    rodinách srodinách srodinách srodinách s    více dětmi, což vám jistě přináší vzájemné více dětmi, což vám jistě přináší vzájemné více dětmi, což vám jistě přináší vzájemné více dětmi, což vám jistě přináší vzájemné 
povzbuzení, výpomoc vpovzbuzení, výpomoc vpovzbuzení, výpomoc vpovzbuzení, výpomoc v    případech hrozících potíží, zlepšování vztahů vpřípadech hrozících potíží, zlepšování vztahů vpřípadech hrozících potíží, zlepšování vztahů vpřípadech hrozících potíží, zlepšování vztahů v    rodinách, ale i před-rodinách, ale i před-rodinách, ale i před-rodinách, ale i před-
cházení rodinných krizí a nepatřičného chování dětí.cházení rodinných krizí a nepatřičného chování dětí.cházení rodinných krizí a nepatřičného chování dětí.cházení rodinných krizí a nepatřičného chování dětí. Základní podmínkou je, aby účastníků 
bylo více než 6 z více než jedné rodiny. O podrobnostech se, prosím, domluvte se sekretari-
átem.  

Zajistit alespoň nejnutnější, ale dostatečný příjem by bylo možné ještě zvýšením základ-
ních příspěvků – to ale rozhodně nechceme udělat plošně právě vzhledem k početnějším 
rodinám. Proto bychom při této příležitosti rádi oslovili také ty naše členy, kteří mohou při-
spět sponzorským darem.  

Prosíme, ozvěte se se svými podněty a návrhy – nejen co se týče financování, ale i co 
se týče dalšího rozvoje a činnosti našeho sdružení. Stále máme pocit, že Živá rodina – nej-
větší a i nejstarší pro-rodinná organizace u nás, má smysl a bylo by škoda, kdyby zanikla 
z finančních důvodů.  

S přáním všeho dobrého 

Váš výbor YMCA – Živá rodina  
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ZE SEKRETARIÁTU 
 

Kromě provozních záležitostí se výbor zabýval finančními otázkami  
a hospodařením v letošním roce, výší dotací MŠMT a vnitřních grantů. 
Jednalo se o kandidátce na volby do výboru, o výroční zprávě, o organiza-
ci zimního tábora rodin, který chceme před Vánoci uspořádat. 

 

Další termíny výborů – 16. května, 20. června. 
    Zapsala Petra Ryantová 

 

Chcete se stát členy výboru? Chcete být aktivní v Živé Rodině? Máte spoustu nápadů, 
energie a nadšení? Rozumíte účetnictví a rádi byste dělali hospodáře nebo v revizní komi-
si našeho sdružení?  

Tedy neváhejte, ozvěte se, přijďte na valnou schůzi, protože zrovna na vás čekáme!!!  
Valná schůze bude 18. dubna! 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
 

 Vážení přátelé, 
zveme Vás na Valnou schůzi YMCA – Živá rodina, která se koná dne 18. dubna 2005 

v 18.00 hodin v paláci YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, místo konání (patro a číslo 
dveří) bude zřetelně vyznačeno v budově. 

 

Předběžný program: 
1. Organizační záležitosti 
a) registrace členů VS 
b) schválení programu 
c) volba zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů 
 

2. Zprávy o činnosti 
a) zpráva předsedy sdružení 
b) zpráva o činnosti hospodaření 
c) zpráva revizní komise 
 

3.  Volby 
a) volby do výboru 
b) volby do revizní komise 
 

4. Delegáti na VS YMCA v ČR 
 

5.  Zástupci do ÚV YMCA v ČR 
 

6.  Diskuse  
 Za výbor YMCA – Živá rodina Petra Ryantová – sekretář 
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PŘEDSTAVUJÍ SE… 
Naše rodina má pět členů. Aleš pracuje jako restaurá-

tor, brusič skla, a já se pomalu vracím ke své profesi uči-
telky. Máme tři děti: Jakuba 10 let, Terezku 7 let, Filipa  
5 let. Snažíme se jako rodina aktivně trávit náš společný 
čas. Naše první setkání se Živou rodinou bylo na táboře 
rodin „NA PAPÍRNĚ“ r. 1995. Vstupem do Živé rodiny jsme se chtěli zařadit mezi ty, kterým není 
lhostejná jejich vlastní rodina, kteří se snaží pracovat na tom, aby jejich rodina byla plná krás-
ných vztahů mezi mužem, ženou a jejich dětmi. Později jsme zjistili, že tato organizace má  
i širší společenský význam a vliv, což je v dnešní době důležité. Již desátým rokem organizuje-
me sportovní soboty, jako volné pokračování letních táborů rodin. Zde se setkávají rodiny  
a společně tráví sobotní odpoledne nejenom ve sportovním duchu. Pravidelně jezdíme na  
Pavlátovu louku, kde se rok co rok utvrzujeme v tom, že je moc dobře, že Živá rodina existuje 
a my můžeme být při tom.   

Hana a Aleš Ložinských s dětmi.  

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. Program: 
Prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopolední 

program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdar-
ma. 

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. 

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  
 
A ještě upřesnění k pomocníkům: I pro letošní tábor rodin hledáme pomocníky k dětem 

(pracovní název „hlídači“). Letos ale zklameme všechny zájemce, kterým ještě není 16 let. 
Vzhledem ke stále se zpřísňujícím podmínkám pro pořádání táborů a také vzhledem 
k podmínkám jednoho z grantů je nutné dodržet (pro práci pomocníka – vedoucího dětského 
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oddílu) věk nad 16 let a mimoto ještě potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi  
a čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. Se všemi vedoucími také budeme uzavírat smlouvu 
dobrovolníka a budeme pro ně pořádat krátké školení (plánujeme ho na červen). 

Je nám líto, že tedy zklameme všechny, kteří toužebně čekali, až jim bude 15 let, aby také 
mohli hlídat děti na táboře, ale jinak to nejde. 

Děkujeme za pochopení. 
Marie Těthalová 

 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
 

Ráda bych vás pozvala na malování na hedvábí, které se usku-
teční v sobotu 30. dubna v prostorách Mateřského centra 
v paláci YMCA. Čas mezi 9.30 – 12.00 hod. je vyhrazen zájem-
cům s malými dětmi, které mohou využít hernu s míčkovým 
bazénkem; v tomto čase se budeme věnovat pouze malování 
tzv. parními barvami. V čase mezi 14.00 - 18.00 hod. pak 
nabízím dospělým zájemcům a případně i starším dětem ma-
lování na rámu s konturou nebo voskem a malování tzv. parní-
mi barvami na hedvábí. 
Cena: šátek 74x74 cm - 200 Kč, šátek 90x90 cm - 250 Kč, 
šátek 110x110 cm - 300 Kč, hedvábné tílko se špagetovými 
ramínky velikosti S nebo M (vhodné pouze pro malování parní-

mi barvami) - 350 Kč. Dále budu vybírat příspěvek 20 Kč za dospělého a 10 Kč za dítě na úhra-
du pronájmu prostor. 

S sebou potřebujete: vhodné pracovní oblečení, staré noviny na pokrytí pracovní plochy.  
Případné zájemce prosím, aby se přihlásili na � 224 872 421 (sekretariát) a nahlásili,  

o jaký šátek budou mít zájem. Podrobnější informaci vám ráda podám na � 776 888 479 
(nejlépe odpoledne) nebo prostřednictvím emailu marietethalova@seznam.cz. 

Na všechny účastníky se těší Marie Těthalová  

TERMÍNOVNÍK 2005 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

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 

30.4.2005 9.30 – 18.00 Malování na hedvábí (YMCA palác) 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 
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NABÍDKA I PRO VÁS... 

YMCA KLUBY VÁS ZVOU 
 

aneb 14. sezóna křesťanské zájmové činnosti pro děti a mládež 
v centru Prahy 

 

LETNÍ TÁBOR TVOŘIVÝ 
Místo a termín: 1. - 9. července Soběšín na Sázavě 

korálková zvířátka, hedvábí, ošatky z pediku, drátování, paličkování, sláma, ovčí vlna  
i běžný táborový program – koupání v Sázavě, hry a soutěže, táborák, výlet… 

Cena: 2 400 Kč jídlo, pojištění, doprava, materiál, program 
 

LETNÍ TÁBOR S DANCE AEROBIC, BODYSTILLING 
Místo a termín: 1. - 9. července - Soběšín na Sázavě 
dopolední a podvečerní blok cvičení, nácvik sestav a kromě toho běžný táborový program: 
koupání v Sázavě, hry a soutěže, táborák, výlet… 

Cena: 2 400 Kč jídlo, pojištění, doprava, materiál, program 
 

ČARODĚJNÁ ZVYKOSLOVNÁ VÝSTAVA S TVOŘIVÝMI DÍLNAMI 
14. a 15. dubna 2005 od 8.00 – 13.00, vhodné pro 1. stupeň, nutno objednat – děti se naučí 
vyrobit čarodějnici ze šustí či hadříků, koště, srdíčko z plsti či surové vlny… 

Vstupné: 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma 
 

Kontakt: YMCA kluby, Na Poříčí 12, mezanin, Praha 1, � 224 872 407, 224 872 163,  
e-mail: kluby@ymca.cz, http://www.kluby.ymca.cz 

 

 

BÁJEČNÉ PRÁZDNINY S YMCA - LÉTO 2005 
 

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLÁDEŽE je 1-3týdenní akce pro mladé lidi (15 – 25 let) ze dvou či více 
zemí. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit a programů a zároveň prostřednictvím společně 
stráveného volného času se mladí vzájemně dozvídají o svých kulturách a životním stylu, názo-
rech a postojích, učí se novým dovednostem, rozšiřují obzory a získávají zahraniční kontakty, 
zlepšují jazykové schopnosti a zažívají spoustu zábavy… takže neváhejte a vyberte si 
z následujících: 

  

„BEAUTY IN UNITY“ – HOLANDSKO, 18. 8. – 2. 9. 
Tato výměna, možná vám známá pod jménem „Olde Vechte“, je určena pro všechny mladé 

(18 – 25 let) vedoucí dětských či mládežnických kolektivů či pro ty, kdo by se podobné činnosti 
rádi věnovali v budoucnu. Jedná se o náročnou výměnu zaměřenou na rozvoj schopností a do-
vedností inspirativního vedoucího, trénink komunikačních schopností, jak organizovat aktivity 
pro děti a mládež a také jak to vše použít v praxi po návratu domů. Součástí výměny je i tří-
denní outdoor training v holandské „divočině“. S námi se zúčastní vedoucí z Holandska, Irska, 
Turecka, Lotyšska, Polska a Itálie. 

Cena: 30% cestovného + 0-100 €. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna. Komunikační jazyk:  
angličtina. 
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„ALSO 4 U(N)S“ – ČR, 10. – 22. 7.  
Výměna inspirovaná aktivitami holandské nadace Olde Vechte (pořadatel výměny Beauty in 

Unity) je určena pro všechny mladé (15 – 25 let) vedoucí dětských či mládežnických kolektivů 
či pro ty, kdo by se podobné činnosti rádi věnovali v budoucnu. Jedná se o náročnou výměnu 
zaměřenou na rozvoj schopností a dovedností inspirativního vedoucího, trénink komunikačních 
schopností, jak organizovat aktivity pro děti a mládež a také jak to vše použít v praxi po návra-
tu domů. Součástí výměny je i třídenní outdoor training v české „divočině“. Výměny se zúčast-
ní česká a slovenská skupina, v řadách vedoucích budou i experti z Holandska a Malty. 

Cena: 1000 Kč. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna. Komunikační jazyk: angličtina, němčina. 
 

„LET’S START A BETTER FUTURE“ – PORTUGALSKO, 22. – 30. 7. 
Pro mladé lidi (18 – 25 let), kteří mají zájem o tato 4 témata: tanec, dobrovolnictví, práce 

s dětmi, mír a rádi by se podíleli na „odstartování lepší budoucnosti“. Okolo těchto témat se 
budou točit všechny diskuse, workshopy, a jiné aktivity, součástí výměny jsou i exkurze, výlety 
a návštěvy muzeí, schůzka s místními autoritami,… 

Cena: 30% cestovného. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna. Komunikační jazyk: angličtina. 
 

Pokud vás nabídka zaujala a máte zájem o více informací či přihlášení na některou 
z aktivit, kontaktujte Helenu Koskovou – YMCA v ČR, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, e-mail:  
ymca@ymca.cz, � 224 872 044, více informací naleznete také na www.ymca.cz – zahraniční 
programy – aktuální. 

 

Všechny projekty jsou finančně závislé na grantech Evropské Komise a čekají na výsledky 
řízení, může se tedy stát, že některý z projektů nebude schválen a neuskuteční se – definitivní 
výsledky budou známy nejpozději do 30. dubna. 

ZE ŽIVOTA YMCA OPEN 
JARŇÁKY V HERLÍKOVICÍCH 

 

Poslední týden pražských jarních prázdnin YMCA OPEN uspořádala lyžař-
ský pobyt pro mládež v rekreačním středisku ČCE v Krkonoších. 

Po předchozích podobných akcích v minulých letech, které probíhaly za 
velmi složitých ubytovacích podmínek a za osobního nasazení kuchařky, jsme využili letos 
tuto skvělou nabídku se všemi příjemnými službami. 

V sobotu se účastníci sešli na startu v Praze – Komořanech, odkud se dopravovali dvěma 
sponzorsky hrazenými mikrobusy. 

Na horách nás uvítalo sluníčko a spousta sněhu, ve kterém byla schována až po střechu 
mnohá auta na místních parkovištích. Ve Vrchlabí jsme museli nasadit sněhové řetězy, aby-
chom se vyšplhali nahoru do Herlíkovic. Zde nás čekal vedoucí střediska pan Šerák se sněž-
ným traktorem, aby nám odvezl bagáž do chaty.  

Mexičan Delfino, který byl naším hostem a učitelem angličtiny, se nestačil divit a říkal, 
že tolik sněhu v životě neviděl. Těšil se také, že poprvé pozná lyže a jízdu na nich. Dobrovol-
ně a rád se také nechal fotografovat, aby poslal do Mexika důkazy o tom, jakým exotickým 
činnostem se v Čechách věnoval. 

Naše skupina získala k ubytování samostatnou pěkně vybavenou chatku, kde jsme mohli 
hrát na kytaru klidně dlouho do noci a nikomu nevadil ani náš hlučný smích při společných 
hrách. Na výborné jídlo jsme docházeli do nedaleké hlavní budovy, kde jsme mohli využívat 
také dvě klubovny se stolním tenisem.  
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Někteří využívali slunečné dny na běžkách, jiní byli věrní snowboardu a lyžaři měli také 
pestrý výběr sjezdovek.  

Děkujeme sdružení YMCA OPEN a dalším sponzorům, kteří tuto akci finančně podpořili.  
A taky Honzovi, který vše organizačně zvládnul  na jedničku! 

Pro ty, kteří se budete rozhodovat, kde strávit skvělé prázdniny či si kdykoliv během roku 
přijet odpočinout třeba i s dětmi, doporučujeme kontakt: Horský domov, 543 52 Strážné 157, 
� 438 434 300, nebo e-mail: horsky.domov@atlas.cz  

       Jana Běťáková 

YMCA – OPEN NABÍZÍ 
PRÁZDNINY NA KÁNOÍCH NA OTAVĚ 2005 

Zájezd pořádá YMCA OPEN ve spolupráci s V – klubem Modřany v rámci jubilejního 10. roč-
níku sjezdu českých řek na kánoích. 
Program zájezdu: splutí Otavy ze Sušice do Vráže u Písku (75 km). Během cesty proběhne zá-

kladní vodácký výcvik pro začátečníky. Program dále počítá s návštěvou hradu Rábí, Žižko-
va bojiště u Sudoměře a dalších pamětihodností, volejbalem, fotbalem, padákem a večer-
ními táboráky. Zájezd je určen mládeži starší 14 let. Plné obsazení kurzu je 22 osob. 

Termín: 9. – 16. července 2005 
Cena: člen YMCA 1.800 Kč, ostatní 2.000 Kč (tuto cenu můžeme udržet za laskavého přispění 

sponzorů). Číslo účtu YMCA OPEN: 00824 00349/0800, variabilní symbol rodné číslo, kon-
stantní symbol 0558. Adresa sdružení: YMCA OPEN, Na Komořsku 7, 143 00 Praha 4. 
V případě nesjízdnosti Otavy bude příslušný turnus uskutečněn na jiné řece, účastníci bu-

dou uvědomeni minimálně týden předem. Tato změna není důvodem ke stornu zájezdu. 
Ahoj na Otavě!   

Petr a Jana Běťákovi, Tomáš a Jana Zají-
covi (� 602 539 514 nebo sekretariát 241 

760 985)  
 
 

ČARODĚJNICE 
YMCA OPEN zve všechny děti malé i vel-
ké na Čarodějnice v sobotu 30. dubna od 
16.00 hod. do Komořan v Praze 4, ulice 
Na Komořsku (bus 205 od metra Kačerov, 
Budějovická, nebo tramvají 3, 17 na Ná-
draží Modřany a zde přesednout na bus 
205, 165). S sebou buřty na opékání  
a jakékoliv vlastnoručně vyrobené čaro-
dějnice či převleky. Nejlepší dostanou 
ceny. 
Pro dospělé je určen velký táborák s coun-
try hudbou, asi od 20 hod., vlastní hudeb-
ní nástroj (i kuriózní) je vítán. 

Jana Běťáková 
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SVÁTEK RODIN - FAMILYFEST 2005  
„JE ŘADA NA RODINĚ: MÍR VYRŮSTÁ Z LÁSKY“  
 

Olomouc 16. dubna 2005 od 9.30 do 17.00 hod., sál SIDIA, tř. Kosmonautů 29    
Součástí programu bude celoplanetární satelitní spojení od 15:00 do 16:30 hod. 

Organizátorem akce je hnutí Nové rodiny ve spolupráci s dalšími křesťanskými, muslimskými, 
buddhistickými i občanskými sdruženími a hnutími, která se angažují pro zlepšování života rodin. 

 

CO JE FAMILYFEST? 
Celosvětová slavnost spojující rodiny všech zemí, kultur, ras a náboženství konaná pod zášti-

tou UNESCO, UNICEF a dalších mezinárodních organizací. Tvoří jej 120 souběžných celoden-
ních Familyfestů v celém světě a více než 500 společných míst, kde budou diváci sledovat část 
programu v televizi nebo přes internet.  

Program Familyfestu: umělecká vystoupení, zkušenosti ze života a diskuse a dialogy na 
aktuální témata týkající se rodiny. 

V odpolední části se pomocí satelitu vytvoří 6 přímých dvoustranných satelitních spojení 
Říma s Bruselem, Manilou, Sao Paolem, Teheránem, Tokiem a Torontem. Ze záznamu budou 
odvysílány i příspěvky z Krasnojarska a z Nairobi. Vznikne tak jediná celosvětová událost, její-
miž hosty budou význačné osobnosti různých kultur, které se zúčastní místních kongresů a na-
bídnou svůj pohled a odpovědi na otázky zajímající rodiny z celého světa. 

Cílem Familyfestu je představit pozitivní pohled na rodinu, základní buňku společnosti, která 
může všude přispívat k vytváření míru a jednoty celé lidské rodiny. 

V jeho průběhu bude představen nový celosvětový humanitární projekt Nových rodin na 
podporu výstavby domů pro rodiny v nouzi, zejména pro oběti přírodní katastrofy v jihovýchodní 
Asii. Zazní vystoupení nebo poselství vedoucích osobností náboženského a občanského života, 
mezi nimi i papeže Jana Pavla II. a Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Nových rodin. 

Nad Familyfestem pro Českou republiku dosud převzali záštitu ministr zahraničních věcí 
ČR, hejtmani Olomouckého a Jihomoravského kraje a předseda České biskupské konferen-
ce. O dalších patronátech se jedná. 

 

KDO JSOU NOVÉ RODINY?    
Jsou jedním z výrazů Hnutí fokoláre. Byly založeny v roce 1967 a věnují se životu 

a problematice rodiny v nejširším smyslu. Členové Nových rodin se snaží přinášet jednotu do 
svého rodinného života na základě obnovy každého vztahu. Takovýto životní styl je účinnou proti-
látkou na současnou krizi rodiny jako instituce. 

Nové rodiny jsou otevřené pro ostatní. Sdílejí s nimi jejich potřeby, dokáží jim naslouchat, 
nabízejí svou pohostinnost a jsou připravené k adopci dětí. Mnoho manželských dvojic na prahu 
rozvodu našlo díky kontaktu s nimi odvahu k obnově dialogu a k novému začátku svého vztahu.  

 

Mezinárodní sekreariát: Via Isonzo, 64, 00046 Grottaferrata, Rome – Italy,  
http://www.famiglienuove.info/ 

Kontakt na národní úrovni: Hnutí fokoláre, Modletínská 2, 101 00 Praha 10,  
Hnutí fokoláre, Na Padesátém 47, 100 00 Praha 10,  
familyfest@focolare.cz, ℡ 272 774 984-5     
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
 

Zimní společnou přípravu na život v manželství jsme zakončili 9. března. Potvrzení obdrže-
lo všech 29 přihlášených párů. 

Kapacita jarní společné přípravy na život v manželství, která začíná v úterý 12. dubna 
2005, byla naplněna již v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje. Stále je možné se průběžně 
hlásit na přípravu v rodinách, kterou vedou manželské páry s pověřením arcibiskupa. 

Podzimní společná příprava se uskuteční v termínu 11. října – 29. listopadu 2005. Přihlásit 
se je možné již nyní na telefonním čísle Centra nebo mailem. 

 

 

MLADÍ MANŽELÉ 
 

Programy pro mladé manžele 21. století – bývalé účastníky příprav na život v manželství 
pokračovaly 5. března duchovním setkáním u sv. Ignáce v Praze, které vedl P. Josef Čunek SI. 

V sobotu 23. dubna se uskuteční setkání s názvem „Rodina přede dveřmi a rodina za dveř-
mi“ (nejen o slučitelnosti kariéry a rodičovství) v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové 
Butovice (metro B – Hůrka) od 9 do 13 hodin. Setkání povede speciální pedagog, psycholog  
a rodinný terapeut v jedné osobě dr. Michael Chytrý. 

Dále nabízíme letní exercicie v jezuitském duchu od 8.  do 12. července 2005 s P. Josefem 
Čunkem SI – začíná se v pátek večeří a končí úterním obědem. Exercicie proběhnou v duchov-
ním centru Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav; exercicií se zúčastní i jeden manželský 
pár z řad spolupracovníků Centra pro rodinu, účast s malými dětmi je výjimečně po dohodě 
možná. 

Obě akce jsou určeny pro mladé manžele, kteří zažili atmosféru společných příprav  
na život v manželství nebo příprav v rodinách a mají zájem o určité pokračování formace part-
nerského vztahu. Na obě akce je třeba se co nejdříve přihlásit v Centru! 

 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
 

Tradiční víkendová duchovní obnova pro osamělé maminky se tentokrát pro malý zájem 
neuskuteční. 

Budou však pokračovat pravidelná setkání v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Bučo-
vicích (metro B – Hůrka), a to 7. května a 4. června vždy od 14 do cca 17 hodin. Účast s dětmi 
je po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. 

Zároveň zveme všechny osamělé maminky (rozvedené, svobodné i vdovy) na Letní týdenní 
setkání ve dnech 2. – 9. července 2005, tentokrát netradičně v Olomouci v budově semináře. 
Setkání je rozdělené do dvou částí: naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje přednášky 
psychologa, dětského psychologa, psychiatra a kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených 
maminek. V průběhu přednášek je zajištěna péče a program pro děti. Během dne je možnost  
k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu 
setkání. Každý den je příležitost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část 
setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo je možnost zapojit se 
do společně připravovaného programu pro celou rodinu. Pobyt pořádá za přispění pražského 
Centra pro rodinu Centrum pro rodinný život Olomouc, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, 
� 587 405 250-3, e-mail reznickm@arcibol.cz. 
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POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
se letos uskuteční v sobotu 28. května 2005 v pražské Loretě a v přilehlých budovách. 

Z programu: 
V kostele Narození Páně v Loretě začne v 9.00 mariánská pobožnost a po ní v 10.00 mše 

svatá, kterou bude celebrovat otec kardinál Miloslav Vlk. Po mši bude možnost prohlídky Lore-
ty. Ve 12.00 na loretánskou zvonkohru zahraje Mgr. Radek Rejšek. Poté se mohou poutníci 
občerstvit se v Exercičním domě, Loretánské nám. č. 6a. Od 14.00 začne paralelní odpolední 
program pro rodiny. V Exercičním domě to bude dětské loutkové představení Říše loutek  
O pejskovi a kočičce a beseda nejen o rodinné politice s poslancem Tomášem Kvapilem. Kon-
cert duchovních písní z repertoáru skupin Oboroh a Otcovy děti v podání skupiny Korach pro-
běhne od 14.00 v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické ulici. 
Závěrečná mše svatá bude od 17.00 v kostele Narození Páně. Po dobu pouti budou bratří ka-
pucíni k dispozici ke svátosti smíření. 

Podrobnosti o pouti průběžně doplňujeme na internetové adrese  
http://cpr.apha.cz/marodi/. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském a Řád menších bratří kapucínů na Pouť 
rodin srdečně zvou rodiny pražské arcidiecéze a všechny, kterým na rodinách záleží! 

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  

POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI V OLOMOUCI  
 

Charakteristika: Pobyt je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, 
rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy, může přijet i sama maminka, jejíž děti 
jsou dospělé, nebo v uvedeném termínu mají jiné aktivity. 
Program: Setkání je rozdělené do dvou částí: naučné a rekreační. Dopolední část zahrnuje 
přednášky psychologa, dětského psychologa, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast 
přihlášených maminek. V průběhu přednášek je zajištěna péče a program pro děti. Během dne 
je možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen  
po celou dobu setkání. Každý den je příležitost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. 
Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo je mož-
nost zapojit se do společně připravovaného programu pro celou rodinu. Součástí pobytu je  
i nabídka jednodenního výletu. Každá účastnice si může vytvořit originální hedvábný šátek, 
obrázek technikou decoupage nebo Windowcolor, nebo svíčku z voskových plátů, vyzkoušet si 
drátování aj. zajímavé techniky. Olomouc je známá historickými památkami (např. orloj, mo-
rový sloup, historické centrum s mnoha kostely), krásnými parky s rozáriem, navštívit lze  
i bazén, nedaleké poutní místo Svatý Kopeček, krásné ZOO. Ubytování je zajištěno v budově 
kněžského semináře v historickém centru města a bude spojeno s prohlídkou míst, do kterých 
se běžný návštěvník města nepodívá. 
Ceny:  
dospělá osoba a děti od 10 let 1.950,- Kč plná penze, ubytování, program přednášek, 
  konzultací, výtvarné činnosti, jednodenní výlet aj. 
dítě 3–10 let 1.650,- Kč plná penze, ubytování, program her aj.  
Termín:   2. - 9. července 2005   

 

Pokud máte o pobyt zájem, napište si o bližší informace a přihlášku přímo na adresu:  
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, ���� 585 500 250-3, e-mail: 
reznickm@arcibol.cz 
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INZERCE 

YMCA kluby přijmou od září všestrannou učitelku dopoledního klubu předškolních dětí Sovička, 
délka úvazku dohodou. Kontakt: Mgr. Warausová, � 604 842 279, e-mail: kluby@ymca.cz 

YMCA OPEN nabízí zdarma pěkné lyžáky, spíš menší do vel. 37, a lyže od 170 cm.  
Kontakt: � 241 760 985  

! Hledáme kuchařky(ře) na dětský letní tábor ! 
Pokud máte čas a chuť strávit v létě 14 dní uprostřed jihočeských lesů přímo u rybníka, 

rádi vaříte (i pro hodně lidí) a máte kladný vztah k dětem, neváhejte a ozvěte se nám. 

Na tábor pro děti nejen z křesťanských rodin hledáme 1 nebo 2 schopné kuchařky či kuchaře. 

Kuchyň v tábořišti je útulná a moderně vybavená. 

Předpokládaný počet účastníků (včetně vedoucích) je cca 80 osob. 

Plat 4.000,- Kč nebo dle dohody! 

Termín tábora: 16. – 30. července 2005 

Podrobnosti Vám sdělí a dotazy zodpoví organizátoři tábora: 

Kateřina Pulkrábková – � 604 571 954 nebo 224 936 878, e-mail: kaca@campamento99.cz 

Petr Hoffmann – � 724 101 392 nebo 251 091 211, e-mail: hoffmann@campamento99.cz  

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

ODPOR PROTI SNAZE O PŘEDEFINOVÁNÍ MANŽELSTVÍ 
 

Ottawa, 21. března 2005 (Zenit.org) – Kanadská diskuse o homosexuálním „manželství“ 
není o tom, jak zabránit partnerům stejného pohlaví ve společném životě, sdělila Katolická 
organizace pro život a rodinu. 

„Jde o to, zda definice manželství má být doplněna o svazky partnerů stejného pohlaví,“ 
vysvětlila organizace ve svém prohlášení zveřejněném v polovině března. 

„Teď všichni vědí, že federální vláda chce znovu definovat pojem manželství tak, aby 
v sobě zahrnoval i svazky partnerů stejného pohlaví, a to od června letošního roku,“ sdělila 
organizace. „Aby toho dosáhla, předložila parlamentu 1. února letošního roku návrh zákona  
č. C-38.“ 

„Věřící mají řadu důvodů k tomu, aby tento zákon odmítli, neboť bude-li přijat, radikálně 
změní instituci manželství do podoby, v níž se zcela ztratí jeho skutečná přirozenost, jeho 
smysl a jeho důvod k existenci.“ 

„To, že odmítáme přijmout manželství partnerů téhož pohlaví, nemá nic společného 
s egoismem, diskriminací, bigotností, netolerancí nebo homofobií,“ stojí v prohlášení. „Je to 
věc zdravého rozumu. Heterosexuální definice manželství musí být zachována prostě proto, že 
je založena na tom, jak to doopravdy je.“ 

Ze zpravodajství agentury Zenit přeložil VKor 
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GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OSN PROTI KLONOVÁNÍ LIDÍ  
V úterý 8. března 2005 přijalo Generální shromáždění OSN Deklaraci o lidském klonování. 

Podle ní mají členské státy přijmout veškerá potřebná opatření k zákazu všech forem lidského 
klonování, protože jsou neslučitelné s lidskou důstojností a ochranou lidského života. Generální 
shromáždění hlasovalo na základě doporučení právního výboru OSN 84 hlasy pro přijetí,  
34 proti (včetně ČR) a 37 se zdrželo hlasování.  

Deklarace dále žádá členské státy, aby přiměřeně chránily lidský život při použití ve vědě, 
aby zakázaly techniky genetického inženýrství, které mohou ohrožovat lidskou důstojnost, aby 
bránily vykořisťování žen ve vědě (pro klonování jsou zapotřebí ženská vajíčka) a aby v tom 
smyslu přijaly konkrétní národní legislativní opatření.  

Podle delegací, které hlasovaly pro přijetí, je Deklarace důležitým krokem k ochraně lidské 
důstojnosti a propagaci lidských práv a rovněž ke kompletnímu zákazu lidského klonování. Text 
Deklarace je jasným signálem proti neetickému výzkumu, který z lidského života dělá předmět 
experimentů. Několik delegací naopak prohlásilo, že hlasovaly proti deklaraci, protože termín 
„lidský život“ by mohl být interpretován jako kompletní zákaz všech forem lidského klonování.  

Zpráva Hnutí pro život rozeslaná prostřednictvím konference o rodině (www.pandora.cz) 
 

DOBRÁ ZPRÁVA Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Při zasedání Evropského Parlamentu 10. března byla přijata rezoluce zakazující přidělování 

unijních peněz na výzkum, při němž se „spotřebovávají“ embrya, tedy na výzkum na přespo-
četných embryích, z nichž jsou získávány kmenové buňky. Státy, které tento výzkum z etických 
důvodů nezakazují, jej mají financovat z vlastních rozpočtů (a ne z peněz daňových poplatníků 
ze států, které s tímto výzkumem nesouhlasí). 

Z unijních prostředků má být financován výzkum buněk získaných z již narozených jedinců - 
tzv. adultních buněk. Zároveň žádá EP prošetření zpráv o obchodování s embryi a ženskými 
vajíčky. Z Velké Británie jsou podle těchto zpráv zasílány spermie do Rumunska, kde jsou jimi 
oplozena vajíčka získaná od rumunských žen, a vzniklá embrya jsou pak posílána zpět do Velké 
Británie k výzkumným účelům. Britští vědci popírají, že by šlo o obchodní činnost. 

MUDr. D. Pohunková, 11. 3. 2005.  
Převzato prostřednictvím internetové konference o rodině (www.pandora.cz)  

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 

PACIENT VE VEGETATIVNÍM STAVU JE LIDSKÁ BYTOST 
Řím, 28. února 2005 (Zenit.org) – „Vegetativní stav“ je pejorativní termín, který navozuje 

představu, že nejde o člověka, řekl dr. Gian Luigi Gigli, prezident Mezinárodní federace kato-
lických lékařských sdružení. Gigli je spoluautorem (spolu s dr. Nathanem Zaslerem) knihy 
„Život udržující léčba při vegetativním stavu: vědecký pokrok a etická dilemata“, která vyšla 
jako zvláštní příloha časopisu Neurorehabilitation review. Kniha shrnuje výsledky kongresu  
na toto téma. 

Co to znamená být ve vegetativním stavu a jaký je k tomu postoj církve? 
Vegetativní stav je potvrzen u některých pacientů, kteří prošli komatem, a je charakterizo-

ván dlouhodobým stavem bdění bez známek toho, že by pacient vnímal sebe nebo své okolí. 
Fyzioterapie tohoto stavu dosud není jasná a poškození mozku, které jej mohou způsobovat, 
jsou různého druhu a na různých místech. Pacient, jenž střídavě spí nebo bdí, nereaguje tak, 
aby to dávalo smysl. Není to stav vedoucí ke smrti a není zapotřebí přístrojů k udržení život-
ních funkcí. Pacient nicméně potřebuje péči, zejména přísun potravy a tekutin, někdy (s vel-
kou dávkou trpělivosti) podávanou ústy, ale častěji žaludeční sondou, zavedenou přes břišní 
stěnu. 
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Z pohledu církve je pacient ve vegetativním stavu člověk, který potřebuje citovou péči. 
Diskuse, která byla v uplynulých letech vedena mezi moralisty a katolickými zdravotnickými 
zařízeními, se soustřeďovala na otázku neomezeného trvání umělého vyživování i v situacích, 
kdy naděje na návrat k vědomí, byť částečný, se jevila stále menší. Někteří spatřovali 
v prodlužování umělého vyživování agresivní terapii; jiní považovali ukončení péče za eutanázii 
formou neposkytnutí péče, a to s ohledem na smrtelné následky, které jsou nutným důsledkem 
takového postupu. 

Mimo církev existují silné tlaky vědeckých společností, úřadů i některých členů rodiny  
na ukončení umělého vyživování, jak to vidíme na případě Terri Schiavo ve Spojených Státech. Ty 
tlaky se opírají o přisuzování nepatrné hodnoty životu, jehož „kvalita“ je významně zmenšena. 

Na druhé straně se proti takovému postupu silně staví na odpor ti, kteří v něm vidí způsob, 
jak pod jeho rouškou nenápadně prosazovat faktickou legalizaci eutanázie v zemích, kde je 
zakázána, a postupně ji rozšiřovat, jak se také ve skutečnosti děje, na další stavy, jako je de-
mence, mentální retardace nebo akutní mrtvice. 

Je vegetativní stav skutečně „vegetativní“? 
Kromě toho, že tento termín musí být nahrazen jiným, neboť jeho pejorativní charakter 

navozuje dojem, že pacient již postrádá známky lidské bytosti, je potřeba vzít na vědomí, že 
nelze vyloučit zbytkové vnímání bolesti, neboť existují studie, které dokládají přetrvávání 
rudimentárních procesů rozeznávání a rozlišování podnětů. 

Nepřímým důkazem pochybností neurologů o úplnosti zániku pocitu bolesti je obecná praxe 
podávání sedativ po dobu 15 dní po zastavení umělého vyživování pacienta, tedy doby, během 
níž nastává jeho smrt. 

Vegetativní stav je příliš často diagnostikován příliš rychle, s příliš vysokým procentem chybných 
diagnóz, a to i v kvalifikovaných zdravotnických zařízeních. Obzvláště se nesmí zaměňovat s jinými 
neurologickými stavy, u nichž dochází k prodlouženému omezení úrovně vědomí. 

Co bylo nového ve věci péče o pacienty ve vegetativním stavu v historickém poselství 
Jana Pavla II z 20. března 2004? 

Svatý otec ve svém, jak říkáte, „historickém“ poselství jasně (aby odstranil u katolíků ne-
bezpečí různých výkladů) řekl, že je nutné nepřipustit ukončení umělého vyživování 
v případech, v nichž by k tomu nemělo docházet, jak se bohužel stalo v některých severoame-
rických katolických nemocnicích. Navzdory tomu, že ze strany moralistů a katolických zdravot-
nických zařízení se objevila řada pokusů, jak zúžit dosah papežových slov, jeho poselství bylo 
naprosto jasné. Podle papeže posouzení kvality života a ceny péče nesmí převážit nad respek-
tem k pacientovu životu. Umělé vyživování musí být považováno za řádný a přiměřený prostře-
dek k účelu, k němuž je určeno, tedy k vyživování pacienta. Jako takové je morálně závazné,  
a to i když je poskytováno sondou. Velká míra pravděpodobnosti, že pacient nenabude znovu 
vědomí, nemůže podle papeže ospravedlnit přerušení základní péče, včetně umělého vyživová-
ní. Pokud se tak stane, jde o eutanázii uskutečněnou neposkytnutím péče. 

Kromě toto papež vyzval k pozvednutí civilizační úrovně naší společnosti, projevované soli-
dární pozorností vůči rodinám pacientů ve vegetativním stavu. 

Po těchto papežových slovech jsem přesvědčen, že lékař, zdravotní sestra nebo katolické 
zdravotnické zařízení ukončí umělé vyživování teprve tehdy, když se již nedociluje jeho efektu 
nebo když klade na pacienta – což může trvat po mnoho let – či jeho rodinu neúnosné břemeno 
nákladů, což by se ale nemělo přihodit v civilizovaných zemích, v nichž základní péče nemá být 
považována za luxus. 

Zmíněnou knihu jste napsal spolu s židovským lékařem dr. Nathanem Zaslerem. Existuje mezi 
katolíky a židy styčný bod v otázce umělého vyživování ve vegetativním stavu? 

Židovský svět je velmi rozrůzněn. Článek rabína E. N. Dorffa, který je součástí knihy, přiměřeně 
objasňuje, že podle většiny ortodoxních rabínů a mnoha konzervativních rabínů je lékař povinen udělat 
vše, co se dá, aby udržel pacienta ve vegetativním stavu při životě. Ostatní rabíni připouštějí, že není 
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povinností takovou léčbu zahájit, ale pokud již byla zahájena, nesmí být ukončena. Reformovaní a seku-
larizovaní židé se raději přiklánějí k rozhodnutí podle vlastního svědomí. 

Obecně však lze říci, že židovská tradice váhá, má-li připustit ukončení léčebních postupů jako umě-
lé vyživování organizmu, je-li na něm závislý život pacienta ve vegetativním stavu. Kongres (a sborník, 
který z něho vzešel) prokazuje velký respekt, který požívá katolická pozice ze strany významných židov-
ských vědců. 

Ze zpravodajství agentury Zenit přeložil VKor 
 

IV. EVROPSKÝ KONGRES ICCFM – MATERIÁLY 
 

Před rokem a půl se konal v Záhřebu (Chorvatsko) IV. evropský kongres ICCFM 
(International Confederation of Christian Family Movements, tedy Mezinárodní konfederace 
křesťanských pro-rodinných hnutí). Této světové konfederace, která zahrnuje kromě Austrálie 
všechny kontinenty, je YMCA-Živá rodina už asi deset let přidruženým členem a jestli si vzpo-
mínáte, ten předchozí, tedy III. evropský kongres ICCFM v roce 2000 pořádalo naše sdružení  
Y-ŽR (bylo to v Arcibiskupském semináři v Praze a někteří z vás se ho také aktivně zúčastnili, 
ať už jako pořadatelé nebo jako účastníci). 

Pro připomenutí: hnutí ICCFM je asi 50 let stará organizace, jejíž základní myšlenka je 
postavena na tom, že křesťanské rodiny vytvoří ve svém bydlišti skupinky 4-8 rodin, které se 
jednou za dva až čtyři týdny scházejí jednak ke společné modlitbě, jednak za účelem přátel-
ského společného posezení či nějaké společné činnosti ve volném čase a jednak také ke společ-
ným dobrovolnickým aktivitám ve prospěch ostatních rodin. Heslem zde je „observe, judge, 
act“, tedy „pozoruj (kde by bylo potřeba pro rodiny něco udělat), rozvažuj (jak nejlépe)  
a udělej to“. Kromě toho tato organizace působí v národním i v mezinárodním měřítku osvěto-
vě na politiky ve smyslu podpory rodin s dětmi, zvláště vícečetných, docenění mateřství a ot-
covství, posílení tradičních křesťanských rodinných hodnot a jejich předání dalším generacím. 
Protože naše Y-ŽR je svým programem velmi blízká těmto myšlenkám, jsme jakožto přidružení 
členové zváni na tyto konference a informováni o dění v ICCFM. Na tuto Záhřebskou konferenci 
jsme také byli pozváni, ale finanční (a později i zdravotní důvody) aktivní účast nedovolily.  
Do Záhřebu byla alespoň poslána zpráva o naší činnosti, pozdrav ostatním a diskusní příspěvek. 

Nedávno jsme dostali ze Záhřebu materiály (které Josef Cimpa obětavě z angličtiny přelo-
žil), jejichž hlavní části bychom ve zkrácené verzi rádi na pokračování uvedli ve Zpravodaji. 

 

Hlavním tématem kongresu bylo: 

RODINA JAKO ÚSPĚŠNÉ CELOŽIVOTNÍ SPOLEČENSTVÍ 
 

Navzdory dvěma světovým válkám a ateistickému komunismu je historicky prokázáno, že 
Evropa má pevný křesťanský základ. Nelze však popřít, že moderní společnost se již plně trans-
formovala a je hluboce ovlivněna současným postmoderním věkem pokroku a vstřebávání růz-
ných vlivů. Z tohoto hlediska dochází i ke změnám pohledu na sezdané dvojice. Je třeba, aby 
manželé byli jako partneři věrohodní a s pomocí Boha spoluvytvářeli moderní společnost. Proto 
bylo zvoleno jaké téma tohoto kongresu: „Rodina jako úspěšné celoživotní společenství“. 

Toto téma bylo velmi dobře přijato všemi členy kongresu a perfektně vyhovuje hostitelské 
zemi. Tomuto tématu též věnovala náležitou pozornost i většina rozhlasových stanic, televize  
a domácího tisku. Toto téma bylo velmi dobře prezentováno čtyřmi hlavními mluvčími a disku-
továno v detailech ve čtyřech velmi dobrých workshopech. Bylo též zajímavé slyšet názory  
a pohledy na toto téma od chorvatských občanských orgánů, církevních hodnostářů a ostatních 
církví, které v Chorvatsku existují. 

Ze zpráv podaných z různých zemí, kde existuje hnutí křesťanských rodin (CFM), vyplývá 
příjemné zjištění, že jednotliví členové vydali mnoho energie a vykonali hodně práce k tomu, 
aby se udrželo postavení rodin jako dlouhodobě úspěšného společenství. 
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Počet delegátů, celkem kolem jednoho sta, byl velmi povzbuzující a všichni přišli 
s úmyslem plodně přispět, zúčastnit se a podílet se na myšlenkách k obohacení a podpoře 
všech skupin katolických rodin v souladu s projednávaným tématem. 

Kongres přivítal i nové tváře ze Slovinska, Albánie, Rakouska, Ukrajiny a bývalé Jugoslávie. 
Čerstvá podpora přišla z Portugalska, Španělska, Itálie, Malty, Slovenska, Maďarska, Litvy  
a ovšem z Chorvatska. 

Širší mezinárodní význam kongresu dodal současný světový předsednický pár z Thajska Elma 
a Nop Maungkroot, mezinárodní viceprezidentský pár José Antonio a Margarita Pich ze Španěl-
ska a delegace z USA i z Japonska. 

 

První pracovní téma (Workshop I) mělo název CO VEDE K ÚSPĚŠNÉMU MANŽELSTVÍ? 
Vyslovené názory a postřehy (zde pouze v heslech) stojí za zamyšlení: 
 

1. PŘEDSTAVY MLADÝCH O MANŽELSTVÍ 
a) Většina stále věří v nerozlučitelnost, výjimečnost a celistvost církevního manželství jako 

celoživotního závazku. 
b) Dobrá, funkční a tedy úspěšná manželství jsou svědectvím pro druhé a mohou pomáhat  

a povzbuzovat. 
c) Mnozí mají strach ze závazku a obětování se (neochota). 
d) Někteří mladí jsou skeptičtí k nerozlučitelnosti manželství: jestliže manželská láska pomi-

ne, pak je potřebné rozdělení. 
e) Manželství může sloužit pro zvýšení společenského postavení. 
f) Někteří se obávají, že být ženatý / vdaná je zvykem. 
g) Nejsou představy o zodpovědnosti v rodině. 
h) Děvčata chtějí mít děti bez vazby na muže. 
i) Někteří mladí vidí manželství jako osvobození od rodičů. 
j) Svatba je někdy viděna jako zastaralá a související s církví. 

 

2. CO DĚLÁ MANŽELSTVÍ ÚSPĚŠNÝM? 
a) Náležitá příprava. 
b) Komunikace. 
c) Uznávání dobrých kvalit partnera. 
d) Znalost a souhlas s osobními vlastnostmi. 
e) Odpouštění a zapomínání. 
f) Dobré řízení financí. 
g) Smíření se s dobrými a špatnými dobami. 
h) Vzájemná důvěra. 
i) Věrnost. 
j) Důvěrné vztahy. 
k) Spousta trpělivosti a upřímnosti. 
l) Dobré morální hodnoty. 
m) Dobré spojení s Bohem. 
n) Láska, něha, obětavost, pokora a skromnost, a vzájemné respektování, partnerství a sdílení 

dobrého i špatného. 
o) Sex z lásky.  
p) Sňatek z lásky a pouto musí žít každý den. 
q) Manželský život nesmí být rutina a lidé musí být dostatečně oceňováni. Musí existovat tvo-

řivost. 
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3. PŘEKÁŽKY ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ  
a) Nedostatek řádné přípravy. 
b) Nedostatek zájmu o rodinný život. 
c) Špatná společnost. 
d) Požitkářství (touha po potěšení) – overspendings – divoké (nevázané) projekty. 
e) Sobectví, zištnost – egoismus – individualismus. 
f) Drogy a alkoholismus. 
g) Umíněnost, zatvrzelost. 
h) Nevěra. 
i) Sex, praktikovaný způsobem, který není pro oba přijatelný. Nezodpovědný sex. 
j) Netolerance. 
k) Individualismus, kariérismus, zásahy třetí osoby, rozdílný životní styl a hodnoty. 

4. MANŽELSTVÍ JE DLOUHODOBÝ ŽIVOTNÍ ZÁVAZEK V LÁSCE. ALE PROČ ROZVODY? KDE HLEDAT 
PŘÍČINY? 
a) Koncept celoživotního manželství je potlačován a téměř zaniká v pluralistické společnosti, 

kde je žádán kompromis v morálních hodnotách, v chování a v postojích (jak v oblastech 
osobních, sociálních tak i církevních). 

b) Manželství jako instituce a způsob života se vyvíjí pouze jako světská představa bez du-
chovního rozměru (tedy bez ovlivnění tradičními normami). 

c) Média pomáhají prosazovat styl rodinného života, kde rozvod je nejpřirozenějším řešením 
krize a nový začátek je předpokladem pro šťastný život. 

d) Rozvedení rodiče jsou špatným příkladem. 
e) Neexistuje opravdová oddanost. 
f) Nezralost a egoismus. 
g) Podezřívavost, nevěra a žárlivost. 
h) Příliš mnoho tlaku ze strany rodičů. 
i) Málo víry v Boha. 
j) Sňatek, manželství jsou založené pouze na osobním prospěchu. 
k) Žena se stává více nezávislou a může se sama věnovat kariéře. 
l) Manželství je považováno jako druhořadá záležitost. 

5. JAK PŘISPĚT K NARŮSTÁNÍ VZÁJEMNÉ LÁSKY 
a) Být pozorní k tělesným, citovým a duševním potřebám partnera. 
b) Upřímnost vždy. 
c) Potlačit egoismus, individualismus a postoje, názory. 
d) Společná modlitba – mít trpělivost, přizpůsobit se situaci. 
e) Společné řešení problémů. 
f) Společné trávení dovolené – být spolu. 

6. RODIČE A DĚTI VE SPOLEČNOSTI LÁSKY 
a) Milovat děti a ukazovat jim že jsou milovány. 
b) Předávat jim vědomí zodpovědnosti za činy. 
c) Rodiče mají dávat dětem hodně kvalitního času. 
d) Naslouchání a sdílnost. 
e) Dávat dětem prostor pro rozhodování a svobodu. 
f) Být k dětem více přátelský než autoritativní. 

 

Pokračování příště... 
Pro Zpravodaj připravuje Jiří Ludvík 
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PŘEČETLI ZA NÁS... 

PŘIJMOUT DÍTĚ, KTERÉ MÁ ZEMŘÍT 
ROZHOVOR S MATKOU, JEJÍŽ DÍTĚ ZEMŘELO KRÁTCE PO NAROZENÍ 

 

Co se děje, jestliže matka ví, že dítě, které nosí, je nemocné 
a velmi pravděpodobně zemře krátce po narození? Tuto otázku 
zodpověděla Isabelle de Mézerac, matka čtyř dalších dětí, v knize 
„Un Enfant pour l'Éternité“ (Dítě pro věčnost), vydanou naklada-
telstvím Rocher. 

Na záložce knihy stojí: „Náš Emmanuel se narodil 18 minut po 
jedenácté dopoledne. Jeho srdce se zastavilo půl hodiny po poled-
ni. Kolik emocí vyplnilo tak krátký život! Jakou intenzitou byl 
prožit v těch několika minutách, které měly hodnotu věčnosti!“ 

 

Proč jste se rozhodla vydat knihu o své zkušenosti? 
O napsání příběhu našeho malého synka Emmanuela mne po-

žádali lékaři univerzitní nemocnice v Lille, v jejichž péči jsem byla. Nebýt jejich naléhání, 
nikdy by mi nenapadlo hovořit  o tom mimo kruh rodiny. 

Společně s dr. Jean-Philippe Lucotem, který o mne pečoval během těhotenství a který  
přispěl i ke knize, jsme chtěli ukázat, že v případech, kdy je u ještě nenarozeného dítěte  
diagnostikovaná smrtelná nemoc, existuje alternativa k úmyslnému potratu, a to rozhodnutí 
doprovodit tento malý život k jeho přirozenému konci. Jistě, v kontextu smrtelného onemocně-
ní je to bolestná volba, ale lze ji projasnit láskou k maličkému a vytvořením společných vzpo-
mínek. 

 

Poznala jste obdobné případy, kdy se matky rozhodly pro narození jejich dětí? 
Od vydání knihy jsem se setkala s mnoha matkami, které přijaly nebo právě přijímaly stej-

né rozhodnutí. Všechny mi potvrdily, že měly stejné pocity, jaké jsem popsala v knize, a to 
bez ohledu na jejich věk nebo osobní situaci. 

Nemohu souhlasit s tvrzením, že naše rozhodnutí bylo motivováno tím, že jsme katolíci.  
Je to prostě projev mateřské lásky k malým dětem. Potkala jsem i nevěřící matky, které nemě-
ly možnost rozhodnout se stejně, ačkoliv by byly chtěly tak učinit, mít sílu žít toto společenství 
do konce. 

Pro mne to byla zkouška víry, jelikož jsem na vlastní kůži prožívala konfrontaci s otázkami 
smrti, posmrtného života, věčnosti. Co ta slova znamenají? Co je to víra? 

 

Proč podle Vás toto dítě přišlo tak pozdě, když Vám již bylo 45 let a měla jste  
za sebou narození 4 dětí a dva samovolné potraty? 

Nevím, jak na tuto otázku odpovědět. Emmanuelův příchod, těsně před tím, než by bylo 
pro mne příliš pozdě, zůstává čímsi nepochopitelným, až tajemným. Toto páté dítě jsme dlou-
ho očekávali. Naučilo mne nikdy neříkat „nikdy“. 

 

Jméno Emmanuel – „Bůh s námi“ jste vybrali dřív, než se narodil? 
Jméno Emmanuel jsme vybrali několik měsíců před narozením, když jsme se dozvěděli  

o hrozné nemoci, která ho postihla. Několik rodinných příslušníků mělo stejný nápad, co se 
jména týče. 

Pro mne to neznamenalo „Bůh s námi“, ale představovalo toho nejmenšího z nejmenších, 
nejchudšího z chudých, jakým bylo mé nenarozené dítě, kterému bylo určeno být nemocným  
a brzy zemřít. Myslela jsem tedy na Emmanuela, který se narodil před 2000 lety v jeslích, mezi 
nejchudšími. 
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Jaké svědectví vám všem zanechal malý Emmanuel? 
Tím, že mne nechal prožít mimořádnou zkušenost lásky, Emmanuel mne poučil o kráse 

života a o možnostech, které život nabízí. Ukázal mi moc této nezasloužené lásky, dávané 
z celého srdce, aniž by očekávala cokoli na oplátku. Tím mi umožnil dojít naplnění, a to mne 
učinilo hluboce šťastnou navzdory zármutku, který dosud cítím nad jeho nepřítomností. Díky 
jemu jsem objevila omezenost našeho světa, svou slabost a naši nesmírnou nedostatečnost. 
Život je vztah s ostatními; jsme odpovědni za tento vztah, zvláště když ten druhý se blíží  
ke smrti. 

Rozhovor agentury Zenit s Isabelle de Mézerac přeložil VKor 

DOPORUČUJEME 
Jako skoro každý měsíc i tentokrát nabízím tip na zajímavou knihu. Možná se vám bude 

zdát, že jsem tentokrát sáhla vedle, vybrala jsem totiž knihu o rozvodech. I když se většiny 
z vás jistě toto téma netýká, můžete mít ve svém okolí děti, které jsou rozvodem svých rodičů 
zasaženy. 

 

DĚTI A ROZVOD 
Rozvod nezasahuje jen do života manželů, kteří se rozhodli pro ukončení svého společné-

ho života, ale ovlivňuje i jejich děti. Týká se jak malých batolat, tak i pubescentů, i když proje-
vy smutku, zmatenosti nebo protestu mají různou razanci a formu. Průvodcem pro rozvádějící 
se rodiče a také vychovatele, terapeuty nebo pedagogy, kteří se starají o děti rozvedených rodi-
čů, je kniha Děti a rozvod britské sociální pracovnice Heather Smith. 

Autorka se rozhodla postihnout celou šíři rozvodové problematiky z hlediska dětí, které 
jsou rozvodem zasaženy. Samotný rozvod není jednorázový akt, ale předchází mu období 
neshod a nepohody. Velkým problémem bývá různé osočování a hádky, děti ale citlivě vníma-
jí i dusnou atmosféru v rodině. Autorka charakterizuje reakce dětí na rozvodovou situaci, je-
jich chování a emoce. Chování dětí během rozvodu se pohybuje mezi zdánlivou lhostejností, 
projevy loajality k jednomu rodiči nebo komplikovanými strategiemi, které by vedly 
k zachování rodiny. To, co děti prožívají, ale z jejich chování někdy nepoznáme. Smutek, de-
prese, úzkost, strach z toho, co bude, může zakrývat zdánlivá smířenost s tím, co se stalo. 

Některé rozvraty rodin probíhají bez zbytečných komplikací, dospělí jsou schopni se do-
mluvit a poskytují svému dítěti emoční podporu. I tak se ale dítě bojí, co s ním bude dál, zda 
se ještě uvidí s prarodiči, jak to bude při návštěvách u druhého rodiče. Proto je důležité dítěti 
naslouchat a odpovídat i na zdánlivě banální dotazy. 

Autorka se ale věnuje i rozvodům, které provází domácí násilí, spory o dítě nebo majetek, 
vzájemné očerňování. Někteří rodiče využívají i svého dítěte jako prostředku pro manipulaci 
s bývalým partnerem, dítě mu nechtějí „půjčovat“, vyzvídají podrobnosti o průběhu návštěvy 
nebo si dítě tzv. kupují. Je jistě složité najít i v tak náročné situaci nadhled a velkorysost vůči 
bývalému partnerovi, komplikace během rozvodového období však nepoškozují jen dospělé, 
ale také děti. 

Komplikace během rozvodu rodičů, ale také předchozí psychická zranění, která během 
rozvodu „vyplavou“ na povrch, mohou vyvolat různé psychické potíže, které je třeba řešit 
pomocí psychoterapie. Autorka uvádí doporučení pro terapeuty a také učitele nebo sociální 
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pracovníky, kteří mají takové dítě v péči. Děti, které zažily rozvodové trauma, potřebují o své 
zkušenosti mluvit; naslouchání je jednou z účinných forem pomoci. Také různé formy ventila-
ce agrese a sdílení vlastních zkušeností s dětmi, které za sebou mají podobnou zkušenost, mo-
hou velmi pomoci. Autorka doporučuje také strategie pro rodiče, kteří by rádi napravili svou 
chybu a chtějí dítěti pomoci zvládnout nepříjemnou situaci. 

Knihu uzavírá kapitola o legislativních opatřeních týkajících se rozvodů, a to ve Velké 
Británii a v České republice. 

Zdraví Marie Těthalová 

NOVÁ MIMINKA 

Tereza Váňová 
nar. 4. března 2005  
(4,5 kg, 56 cm – 7.dítě) 

Blahopřejeme …  

NA OKRAJ 

Ve chvílích, kdy dopisuji tento Zpravodaj, někde na Floridě na jakési klinice umírá žena jménem 

Terri Schiavo. O její smrti rozhodly soudy  na přání jejího manžela, který ujistil celý svět, že Terri by si 

to přála – kdyby ovšem mohla mluvit. Jenomže ona nemůže… 

Její rodiče tvrdí, že jejich přítomnost vnímá. Ale soud jim zakázal přístup do nemocnice… 

Lékaři se přou, zda je Terri ještě naživu, když vlastně nevnímá (ale přitom jí dávají sedativa, resp. 

ve všech obdobných případech se sedativa standardně předepisují, aby pacient necítil bolest, kdyby náho-

dou cítil). Tedy – oni nepopírají, že je naživu, oni jen zvažují, zda se ještě jedná o lidský život. Je to 

jakási paralela s nenarozeným dítětem… 

A manžel dosáhl svého. Skoro bych mu věřil – jen kdybych nevěděl, že je již dávno ženatý s jinou 

ženou, s kterou má malé dítě, a až Terri zemře, on konečně zdědí její majetek (který prý vůbec není malý, 

jak alespoň uvádějí některé americké noviny). 

Tak nevím… Odvěké pokušení „budete jako bohové“ se opět projevuje v celé své nahotě. My, lidé, 

budeme rozhodovat o tom, který život je ještě důstojný a který již ne – tedy může být uměle ukončen. To 

abych se pomalu začal bát… Naštěstí nemám žádný majetek… 

Ve starověké Spartě prý házeli nedochůdčata ze skály. Za Hitlera dostávali mentálně postižení smr-

tící injekce. Oba tyto příklady se ovšem od kauzy Terri Schiavo liší – nikdo se nesnažil tvrdit, že je to 

v zájmu těch, kteří jsou zabíjeni. 

Terri by si to prý přála – říká ten, jemuž je ve skutečnosti na obtíž. Pro jistotu zde veřejně říkám, že 

já bych si to na jejím místě nepřál. Ani pro sebe, ani pro ni. Pro nikoho. Protože jen Bůh ví, jaký smysl 

má život v hlubokém bezvědomí – nejen pro pacienta samotného, ale hlavně pro ty, kdo mu mohou po 

léta sloužit. Tak, jak slouží matky nenarozeným dětem – bez nároku na odměnu. 

Neboť láska na odměnu nehledí. 

Vladimír Koronthály 


