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Půst je, když se nejí maso a když se má naschvál hlad a taky když se je smutný a vlastně se 
nudí, protože se odpírá televize a hraní na počítači a vůbec nemůže být legrace… 

Taky jste to někdy slyšeli? Já mockrát – ale to už je naštěstí dávno. To bylo tehdy, když 
jsem ještě věřil, že si nebe mohu (a musím) sám zasloužit – a jen ti nejlepší z nejlepších se  
do něho dostanou. To bylo tehdy, když ještě Bůh seděl na oblaku, přísně shlížel dolů na svět  
a dělal si vlastnoruční poznámky do knihy života – a ty odmazat, to dalo hodně práce. 

Nechápu, kde se to vzalo – ta přísnost, ten strach, ta obava... Snad to bylo myšleno dobře, 
snad to mělo být něco jako výchovné působení na lidstvo – asi jako když maminka straší zlobi-
vé děti bubákem či polednicí. Asi jako když maminka už neví, jak zarazit zlobení, a začne vy-
hrožovat tatínkem, který přijde z práce a tomu zlobivému klukovi naseká… 

Ale Bůh není ani polednice ani bubák. Bůh je Otec. 
A jsme u toho – jaký otec? A kde má řemen? 
Tak po generace končila každá snaha o představení otcovské lásky. Jaká tam láska, když 

tak mnoho otců chodilo domů jen jíst a spát a své volné chvíle (pokud je ovšem měli) trávili 
v klubech, na fotbale, v hospodě, na lovu… Jaká tam otcovská láska, když dítě vidělo po celé 
dětství jen chůvu (u bohatých) nebo bylo na ulici  
(u chudých ve městě) či na pastvě s krávou (u chudých 
na vesnici)? Ano, byly i výjimky – bylo jich ale dost? 

A mohli bychom pokračovat – jaká tam otcovská 
láska, když je tolik dětí, které vyrůstají bez otce  
(v lepším případě alespoň s matkou)… 

Máme obrovskou zodpovědnost za naše děti. Tady 
už zdaleka nejde jen o to – vydělat peníze, zajistit jídlo, 
bydlení, oblečení, vzdělání (nakonec, jsou to potřebné 
věci, ale do hrobu si je s sebou nikdo nevezme). Tady 
jde o to, aby ti, kdo přijdou po nás, věděli, kdo je to 
otec, co je to otcovská láska. Protože Boha nikdo nikdy 
neviděl, ale vlastní otec – na toho si můžete sáhnout, 
ten s vámi chodí na výlety, hraje fotbal, spravuje ko-
lo… a chápe…: tak mnoho věcí pochopí jen otec…! 

A když potom říkáme „Otče náš“, nevidíme 
v duchu toho vousatého starce z obrazu na hlavním 
oltáři, ale toho muže, který byl po celé naše dětství tou 
nejvyšší, nedotknutelnou a nezpochybnitelnou autori-
tou, ochranou a záštitou. Nebo jí alespoň měl být… 

Kéž bychom jí byli pro své děti my… Aby se půst 
znovu stal pro ně (i pro nás) tím, čím měl být vždy – 
odhazováním nepotřebné zátěže, když běžíme vstříc 
Otci, který nás miluje. Vstříc Otci, který přichází… 

Vladimír Koronthály 

PŮST JE, KDYŽ... 
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HALO, TAXI! 
 

V taxíku je nejzávratnější: 

pocit, že všechno je tu pro tebe, 

teploučko, střecha, neviditelný 

smyčcový orchestr, dokonce i ten člověk, 

co vedle tebe tlachá, aby tě 

rozveselil, nebo jen zticha točí 

volantem, aby nevyrušoval. 

I město za sklem – od císaře Karla 

až po stařenku, která malebně 

zkroucená prohledává popelnici – 

se předvádí tvým vybíravým očím. 
 

Co by tě na té triumfální cestě 

muselo potkat – nehoda a nebo 

jen vlastní tvář ve zpětném zrcadle, 

aby ses zeptal, pro koho jsi tady 

ty? 
 

Přemysl Rut: Náměsíční průvodce Prahou, Mladá Fronta 1991 

 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
na konci února smiřuji se s představou, že zima ještě tak hned neskončí. Nakonec – 

k tradicím českého masopustu nějaký ten sníh ještě patří, aby se maškary měly kde vyválet, 
když hojně povzbuzené mnoha přípitky vrávorají vstříc době postní. 

Je v tom něco symbolického – nejdřív přijde mráz, pak teprve jaro. Nejdřív Popeleční stře-
da, pak teprve velikonoce. A uspěchat to nelze. 

Kdysi se zpívalo: „Smutná doba postní…“ No, snad nebude nic smutného na tom, když 
se jednou za rok člověk na sebe podívá trochu kritičtěji. Ne že bych skákal nadšením metr 
dvacet, když zjistím, co všechno zase dělám blbě – a to jsem si loni říkal, že s tím musím něco 
udělat. Snad to bude tím, že jsem se chtěl polepšit sám – a pak předstoupit před Hospodina  
a s hrdostí v oku mu na stříbrném podnosu předložit svou dosaženou skvělost… 

Ale Hospodin má zjevně se mnou až neskutečnou trpělivost. A to je důvod k radosti. Pro-
tože to znamená, že mne miluje. Může se mi snad stát něco lepšího? 

Tak vám všem přeji pokojné vykročení do doby postní, doby, kdy si víc než jindy uvědo-
mujeme, že ne my, ale Boží láska nás přivádí stále blíž k němu. Ne naše zásluhy, ale Ježíš  
na kříži je toho příčinou, že jednou budeme (jak pevně doufám) zpívat velikonoční Alleluja.  
A to je důvod k radosti – protože Jeho ruce jsou spolehlivé a jisté… jen se mu do nich svěřit… 
znovu a znovu… 

VKor 

V RODINNÉM KRUHU 
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MILUJ SEBE SAMA  
Není jiného způsobu jak milovat, než že odpustíš sám sobě, že nejsi dokonalý, že nejsi 

svatý tak, jak sis představoval. Když použijeme obrazu z františkánského světa, dokud nepře-
konáš propast, abys objal malomocného: dokud nepoznáš, že malomocný není ve skutečnosti 
na druhé straně propasti, ale že se především nachází ve tvém nitru, potud nikdy opravdu 
nepoznáš svou vášeň ani nebudeš schopen ryzího soucitu. 

Soucit se rodí v prostorném místě, kde pospolu koexistuje spousta věcí, kde poznáváš, 
odpouštíš a usmiřuješ se s nepřítelem ve svém nitru. Není pak nic, co bys na druhých lidech 
nenáviděl a bál se toho a s čím by ses dosud sám nesetkal a čemu bys ve své duši neodpustil.  
Z vášnivého zápasu s tvým vlastním stínem se stává soucit se zápasem tvého bližního. 

Z knihy Richarda Rohra: The Passion of God and the Passion Within  
– převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

SVATEBNÍ CESTA 
Na svatební cestu se nechá cestovat na různá místa – většinou se ale tráví v přepychovém 

hotelu, kde šťastný pár tráví bezstarostné chvíle líbánek. Když se na to teď tak zpětně dívám, tak 
naše svatební cesta se této představě moc nepřibližovala, spíše – abych byla konkrétní – se jí „na 
hony vzdalovala“ (tedy zejména co se ubytování týká). Tak se hezky posaďte, a já vám budu 
vyprávět, jak vypadá svatební cesta čerstvé ženy „pravého nefalšovaného českého trampa“. 

S mým mužem jsme se znali poměrně dosti dlouho, než jsme vstoupili do svazku manželské-
ho. To se stalo v roce 1995. I když už to bylo po sametové revoluci, rozhodl můj muž, že naši 
svatební cestu strávíme na jejich staré chatě, u Železného Brodu, v údolí řeky Kamenice. Martin, 
jako starý tramp, dal přednost poklidnému prožití 14 dnů na místech které dobře znal, před mož-
ností „válet se někde v cizině“. Jeho dobrodružná povaha opět zvítězila.  

Ani mě tehdy nemusel moc přemlouvat, dobře jsem věděla, do čeho jdu – na chatě jsem 
s Martinem několikrát už byla – i když: to bylo za doby, když se o chatu starala Martinova maminka. 
Když ale na ni přestala jezdit a „uvolnila cestu pravým zálesákům“, tak se situace trochu změnila… 

Cesta vlakem uběhla celkem v pohodě, za čtyři hodiny vláček dosupěl do údolí a vyklopil 
nás v železniční stanici Jesenný. První, co mě překvapilo, byl místní přednosta, který ihned poté, 
co odmávnul odjezd vlaku, se převlékl ve služební kanceláři do trenýrek (podotýkám, že byly 
předpisově červené) a začal v okolí stanice sekat srpem trávu králíkům. Nedaleko perónu byl 
postaven stan, jehož účel byl záhy objasněn – přednosta se pohádal s manželkou a využíval klidu 
tohoto dočasného azylu. Tohle všechno se moje drahá půlka dozvěděl, když u přednosty pátral 
po osudu bedny s povlečením, kterou jsem zaslala do místní stanice vlakovou poštou (vědoma si 
stavu, v jakém „zálesáci“ zanechávají palandy na chatě – místní prostěradla s nápisem „Fakultní 
nemocnice Bulovka“ bylo někdy obtížné rozeznat od hadrů na čistění lokomotiv). Martin se vrá-
til ale s nepořízenou – balík, jak přednosta zjistil, ve stanici Jesenný zapomněli vyložit a tak dopu-
toval až na konečnou – do Tanvaldu – odkud ho pošlou zpět někdy večerním spojem. „Přednosta 
říkal, že poslední balík tu vlakovou poštou zaslali partyzáni za války, když místní vlak chtěli 
vyhodit do povětří, že o nic nejde a zítra ráno ho tady máme.“ No, moc nadšená jsem nebyla při 
představě, že budu spát na prostěradlech barvy strojní pucvole. 

Chata v údolí stála. Ale nedělejte si představy, že se jednalo o nějakou honosnou stavbu. Srub 
trampské osady STARÁ VODA (které byl můj novomanžel mimochodem šerifem) nebylo nic jiné-
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ho, než malinká bouda s dvěmi místnostmi a krytou verandou. První místnost byla kuchyně, 
druhou tvořila ložnice s palandami. V chatě se vařilo opravdu „po zálesácku“ – na malých ka-
mínkách, v pozoruhodné sbírce nádobí a hrnců stylu „co dům dal“ (nebo, jak jsem konstatovala – 
čeho se chtěl kdo zbavit). Historie této chaty se táhla hluboko do minulosti třicátých let minulého 
století a byly s ní spojeny desítky příhod a osudů. Chata byla v kouzelném údolí u řeky Kameni-
ce a měla své osobité romantické kouzlo. Jezdilo na ni hodně lidí, což byl ovšem – v okamžiku 
našeho příjezdu – „kámen úrazu“. 

Když jsme sundali okenice z oken a vynosili ven lavice a stoly (patřící na verandu), začala 
jsem pozorně zkoumat místo svého pobytu pro následujících 14 dnů. Palandy nezklamali moje 
tušení – to nebyly palandy, ale „výběh tapírů“. „Mno, ono tady při posledním potlachu trochu 
pršelo…“ blekotal můj novomanžel „…a vy jste si nesundali určitě ani boty!“ utnula jsem ho při 
pohledu na to, co se honosně nazývalo kdysi prostěradlo. „Já si kanady sundal!“ oponoval Mar-
tin „Ale za ostatní nemohu ručit – víš byla tma, trochu jsme slavili a tak…!“ „A tak někteří spali 
obutí!“ setřela jsem ho hned na místě. „Tak pokud chceš strávit svatební dovolenou s mojí oso-
bou, tak se rychle pusť do uklízení – matrace ven a koukej tu spodní palandu trochu zcivilizo-
vat!“ Martin sice něco huhlal o demokracii v osadě, ale poslechl. 

Pokračuji v průzkumu svého dočasného domova. Otevřu skřínku na potraviny a žasnu: tři 
poloprázdné láhve od rumu, několik konzerv, ale hlavně velké myší hnízdo, které si myši udělaly 
přímo ve spižírně. Ona tam totiž nějaká „hlava dubová“ nechala rohlíky a sušenky. Potvory, aby to 
neměly daleko, tak se zahnízdily přímo „u zdroje“! „Ony jsou tu myši?“ střelím otázku. „No, pár 
jich tu je,“ ošívá se Martin. „Ale jenom pár – oni se sem stěhují ve velkém v zimě, to jich je tolik, že ti 
v noci klidně odnesou celý chleba. Teď už to jde – v létě mají dost jídla v okolí.“ No. Jeho vysvětlení 
mě moc nepotěšilo a ale pokračuji v revizi chaty. Co je ovšem tohle? „Martine, jak to, že jste neumyli 
naposledy talíře a hrnce? Co?“ „Mno, vždyť jsem ti říkal, že když jsme tady byli naposledy, tak 
pršelo. A nikomu se jaksi nechtělo jít pro vodu ke studánce. My ji v podstatě nepotřebovali, rum a 
pivo jsme na potlach měli, no a mýt se ...“ „Vy špinauzníci, ještě že jsem tady s tebou naposledy 
nebyla. Hele, tak mě napadá, když jsi jel na ten potlach, netvrdil jsi náhodou něco o tom, že jedeš za 
poznáním na hrad Trosky? Tak leda, že jste ty trosky udělali tady!“ Martin neodpovídá a raději 
rychle vyklízí pole, předstíraje, že má spousty práce s vyklepáváním matrací před chatou. 

Překvapení ale nebere konce. Hrnce – kupodivu, jsou všechny čisté (z Martina později vy-
padne, že po dobu potlachu používali pouze jediný – na vaření guláše – a ten nechali odmočit 
v místním potoce, kde ho posléze zapomněli), ale překvapení mě čeká až úplně ve spodní části 
police. Co to v tom velkém hrnci může jenom být ? Vytáhnu ho ven a nevěřím svým vlastním 
očím – v tom hrnci je „botanická zahrada“! Někdo tam nechal pytlík brambor (podle cenovky byl 
zakoupen minulý rok na podzim) a brambory hezky v teple a tmě začaly klíčit  
a vesele prorůstat celým hrncem. Skutečně tam vznikla malá zahrádka. No, to už je na mě trochu 
moc, mám sto chutí obrátit a „mazat zpět do civilizace“. Nesu hrnec se zahradou Martinovi – 
jeho odpověď mě málem „přizemní“: „A hele, já věděl, že tady jsou někde brambory. Na podzim 
jsem je – mršky – někam uložil – a potom jsme na ně zapomněli.“ „Tak tady máš ty své brambory 
a koukej, ať zmizí!“ vrazím Martinovi hrnec do ruky a odcházím. 

Další překvapení se už nekonala. Když nastal večer a zalil údolí svitem, pochopila jsem, proč 
sem Martin a všichni jeho kamarádi tak rádi jezdí.  

Martin a Mirka Šílovi 
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TATÍNEK 
 

∗ 4 roky: Můj tatínek umí všechno. 

∗ 5 let: Můj tatínek toho spoustu ví. 

∗ 6 let: Můj táta je chytřejší než tvůj táta. 

∗ 8 let: Můj táta přece jen neví úplně všechno. 

∗ 10 let: Kdysi dávno, když byl táta malý, to na světě vypadalo úplně jinak. 

∗ 12 let: O tom táta pochopitelně nemá ani páru. Je moc starý, aby jsi pamatoval, jaké to je 
být kluk. 

∗ 14 let: Na otce nedejte. Je tak staromódní! 

∗ 21 let: Otec? Můj Bože, ten je tak zoufale mimo! 

∗ 25 let: O tomhle táta něco málo ví, ale to je pochopitelné, když už je tady hezkých pár let. 

∗ 30 let: Možná bychom se měli zeptat táty, co si o tom myslí. Vždyť má spoustu zkušeností. 

∗ 35 let: Neudělám nic, dokud se neporadím s tátou. 

∗ 40 let: To by mě zajímalo, jak by si s tímhle poradil táta. Byl tak moudrý a tolik toho zažil. 

∗ 50 let: Dala bych všechno na světě, kdyby tu teď byl táta a já si s ním o tom mohla popoví-
dat. Škoda, že jsem si dřív víc nevážila toho, co on všechno uměl. Mohla jsem se od něj 
hodně naučit. 

Zamyšlení, které napsala Ann Landersová, poslali Pospíšilovi 
 

NÁŠ ANGLICKÝ LEDEN 
 

Milí příbuzní,  
všechny vás srdečně zdravím.  
Dnes konečně vysvitlo slunce, kluci se vyběhali na hřišti a silný vítr spolehlivě uspal mi-

minko, tak honem píšu dopis.  
V uplynulých dvou týdnech jsme prodělali 4. a 5. povánoční virózu (všechno Janýsek) a  

1. anglickou s prominutím blijatiku (Myška). Chudák Myška onemocněl, nebo spíše jeho ne-
moc se poprvé projevila při nakupování v Sainsbury‘s, v oddělení pečiva. Katastrofu jsem 
likvidovala spolu s personálem, který neztratil ani tváří v tvář takovému nadělení příslovečný 
anglický klid. Zato Štěpánkovi to bylo velice trapné a ze samých rozpaků ječel jako siréna. 
Další uklízení probíhalo již v domácím prostředí. Naštěstí nemoc neměla delšího trvání a ne-
rozšířila se na další členy domácnosti.  

Před asi deseti dny jsme se vydali na velice hezký výlet do rybářské osady Whitstable, 
proslulé lovem (nebo vlastně spíše sběrem) ústřic. Je to pěkné malé městečko, spousta malých 
domků z 19. stol., žádná plastová okna a jiné modernosti, všechno pěkně stylové. Myslím, že 
se tomu říká malebné. Parkovali jsme u nádraží, a to se stalo největším zážitkem z celého výle-
tu pro našeho strojvedoucího Myšku. Nejprve myslel, že pojedeme někam vlakem, chudáček. 
Trochu jsme si zašli a tak jsme k cíli výletu – národopisnému muzeu – museli projít celou High 
Street. Docela mě překvapilo, jaké tu mají úzké chodníky, z jedné strany silnice, z druhé strany 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2006 9 

hned dům. Domy mají okna do ulice, která začínají ve výši pasu kolemjdoucího a v nich žádné 
záclony. Za okny lze tedy mimoděk pozorovat domácí život, lidé přecházejí v županu (bylo asi 
11 hod dopoledne), pijí čaj a čtou noviny. Samé počestné činnosti, tak nač nějaké záclony  
a závěsy, že. Stejně je to ale zvláštní, někdy mi připadalo, že jsem v pokoji s nimi.  

Muzeum se líbilo nám všem, snad jen Janýskovi moc ne, protože jsem ho nechtěla nechat 
lozit po zemi (koberec byl špinavý více, než jsem snesla). Zato se s námi mohl podívat na staré 
němé filmy, na nichž je zachycen proces sběru a zpracování ústřic včetně kuchyňské úpravy  
a konzumace. Ústřice se lovily do takových košů, které smýkaly po dně malé rybářské čluny. 
Koše byly přivázané na provazech a posádka člunu je pravidelně vytahovala a vysypávala  
do pytle. Po lovu muži naložili pytle na záda (koňská nebo svá). Pak probíhalo třídění ústřic  
a následná expedice do City. Film končí záběry na labužníky ve smokingu, jak tyto pojídají.  

V muzeu je pěkná galerie – na obrazech jsou různé plachetnice v bouři, dešti, vichřici, bez-
větří, za úsvitu, plného slunce atd. Všem se nám to líbilo. Nakonec Tom a Myška pátrali  
po žraločích zkamenělých zubech. Byla to taková hra na paleontology. V dřevěném korýtku 
byly kamínky a mezi nimi asi pět zubů pravěkých žraloků – fosilií (snad se tomu tak říká). 
Nápis doporučoval vypravit se na pláž a zkusit si najít pár zubů ve skutečném terénu. Pro 
prudký vichr a počínající déšť jsme odložili pátrání na léto. Vichr a déšť budou zřejmě také, ale 
aspoň bude tepleji, alespoň místní to tvrdí.  

Další výlety se nekonaly, protože do naší domácnosti pronikl nový člen, a to Pracovní Re-
ferát. Josefův šéf zavedl na pracovišti dobrou věc – čas od času dostane některý lékař za úkol 
připravit si malou přednášku na zadané téma. No, a tentokrát byl referátem postižen Josef, 
potažmo celá naše domácnost. Kdybych byla šéf, tak bych chtěla mít tak svědomité podřízené, 
jako je náš Jožík. Celých 9 dní, od okamžiku zadání, věnoval každou volnou chvilku přípravě 
tématu, všichni, kdo ho znáte víte, jaký je to pečlivý člověk. Odstěhoval se do obýváku (aby se 
v noci vyspal) a stejně nespal, protože studoval a studoval. Jsem na něj pyšná, že to není žádný 
flink, který si na poslední chvíli vycucá z prstu pár hloupostí a přednášku postaví na své  
drzosti (známe je), ale občas jsem si říkala, jestli nám to za to stojí a jestli mi nebylo lépe v Pra-
ze. Tam tedy také stále něco studoval, ale vzhledem k tomu, že to byly většinou špionážní 
thrillery (v angličtině), necítila jsem se vůbec provinile, když jsem ho vyrušovala a chtěla, aby 
mi s něčím pomohl. Teď byl navíc nervózní, protože si naplánoval, co všechno do referátu 
zapracuje, a jak se krátil čas, viděl, že to nemůže stihnout. Naštěstí dnes to snad odpřednášel  
a bude s ním zase řeč.  

Kojeneček se mezitím probudil a páchá zločiny v Jožkových lejstrech, tak musím jít zakro-
čit. Všechny vás moc pozdravuju a těším se na vaše dopisy, za které vám předem děkuji  

Blanka 
 

Pro informaci těm, kdo si již nepamatují předchozí zveřejněný dopis Blanky Vorlové (v lednovém 
čísle Zpravodaje:  

Autorka bydlí od začátku loňského prosince (teda asi 3 měsíce) se svým mužem Josefem a se svými 
třemi kluky v Anglii. Zvyká si – pomalu. Dopisy píše příbuzným a přátelům z „rodné“ pražské farnosti 
– jak sama říká: aby s nimi neztratila na tu dálku kontakt Petra Ryantová občas některý dopis přinese, 
abychom jej zveřejnili, což po mírných redakčních úpravách činíme. 

VKor 
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PRSTY UKAZUJÍCÍ K MĚSÍCI 
Thomas Merton rád opakoval jeden postřeh zenových mistrů: všechny ty náboženské da-

ry, jichž se nám dostalo, jsou jen prsty ukazující k měsíci. Náboženství se bez konce zaobírá 
prsty – definuje je, vyhlašuje je, chrání je, bojuje o to, který z prstů je lepší, který prst člověka 
zachrání, namísto aby věnovalo pozornost měsíci. Ve světle Božího království je všechno pro-
středkem – prstem. A je to jen měsíc, který je cílem, o nějž jde; tím cílem je Bůh. 

Papež, institucionální církev, Bible, svátosti, kněžství, všechno to jsou věci, nad kterými se 
devadesát procent svého času rozčilujeme, přičemž všechno to jsou jen prsty ukazující k měsí-
ci. Jde ovšem o měsíc – ten musíme vidět. 

Z knihy Richarda Rohra: Letting Go: A Spirituality of Subtraction – převzato z internetové konference 
„Mužská spiritualita“ 

 

AVE CRUX 
ZAMYŠLENÍ PRO POSTNÍ DOBU 

 

Kříž z popele na našich čelech nám má připomínat pomíjivost pozemského života i věcí, váž-
nost a náročnost pravé cesty k Bohu, nutnost pokání, které je následováním Krista – Muže bolesti.  

Výsostné znamení křesťanů, to není jen nějaká pěkná ozdoba na zeď. Kříž byl nástrojem 
hrozné a potupné smrti. Kříž Kristův tedy značí ochotné přijetí velké bolesti a ponížení. Ježíšo-
vou dobrovolnou smrtí a jejím překonáním nastal obrat v pohledu na utrpení vůbec. Do té 
doby lidé hleděli negativně nejen na strádání a bolest, ale i na své bližní, kteří jimi byli postiže-
ni. I židé měli zato, že trpící lidé jsou obzvlášť velcí hříšníci. Teprve křesťanství přineslo něco 
zcela nového – zvláštní lásku i úctu k trpícím (což bylo zdrojem předtím nevídané systematic-
ké charitativní, sociální a zdravotní péče).  

Zkusme si představit, co asi prožívají lidé, kteří jsou právě pro své utrpení předmětem 
pohrdání, nezájmu, nemístných řečí. Oni musí trpět jaksi dvojnásob. Naopak pohled křesťan-
ský, který dokáže vidět hluboký smysl a cenu utrpení ve spojení s Kristem, přináší trpícím a 
slabým povzbuzení, posilu a útěchu. Již proto je třeba vědět, že utrpení patří k poslání křesťa-
na, že je to vznešené povolání, že cesta kříže je i pro nás „královskou cestou“. Ježíš sám říká, že 
kdo chce přijít za ním, musí nést také jeho kříž. V řeči na rozloučenou (Jan l6) říká učedníkům, 
že na světě budou mít soužení. (V téže kapitole ale mluví i o radosti, kterou budou zakoušet.) 
Na konci svých blahoslavenství vyzývá k radosti z utrpení a potupy pro Jeho jméno. A Pavel 
s Barnabášem říkali učedníkům: „Musíte mnoho vytrpět, než vejdete do Božího králov-
ství.“ (Sk l4, 22)  

Mnoho lidí dnes před bolestí a smrtí zavírá oči. (Projevuje se to i upouštěním od pohřeb-
ních obřadů.) Mnozí se tváří jako by trpící mezi námi nebyli nebo chápou utrpení jako něco 
nemístného, jako nějaký omyl, jako by se trpící dopustili nějaké chyby tím, že trpí. Že je ale 
v tomto světě mnoho utrpení, to nám neříká víra, ale prostá lidská zkušenost, a to zvláště když 
nejsme k trpícím lhostejní, ale máme o ně zájem. Pokud tedy nezavíráme oči, musíme vidět, že 
různými formami bídy a útlaku trpí dnes většina obyvatel světa, přibývá pronásledovaných 
křesťanů, již dvacáté století bylo věkem mučedníků. Lidé kolem nás trpí nejen nemocemi, ale i 
osamocením, rodinnými rozvraty a nesváry, přepracovaností, lhostejností okolí nebo vědomím 
svých vlastních selhání. Každý z nás něčím trpí a bude trpět.  
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Jsou v životě období (zvláště v mladším věku), kdy člověk zažívá převážně úspěchy a 
téměř ničím nerušené štěstí. To nám Bůh dopřává pro naše povzbuzení a posílení do dalšího 
života. Ale prožívání takového štěstí celý život by nutně muselo vést k naší duchovní degene-
raci. Člověku, který ještě nepoznal naplno tvrdost života a vlastní slabost a nesetkal se s bídou 
u svých bližních, může připadat, že nezbytnost utrpení je nějaký nepatřičný výmysl. Ale jak 
člověk stárne, přibývá mu zpravidla těžkostí a bolestí, dokud je neukončí smrt. Kříži se nikdo 
z nás nevyhne, záleží jen na tom, jak jej přijmeme. Skutečné dlouhodobé životní štěstí tedy 
nemůžeme vidět a hledat v tom, že budeme žít v pohodě bez trampot, spíše je třeba umět se 
radovat ze života i přes veškeré trampoty. Každý člověk musí trpět, rozdíl je jen v tom, že 
někdo se přitom dovede radovat, jiný nikoliv. 

Jak to vše ale srovnat se skutečností Boha a Jeho vztahem k nám? My přece víme, že Bůh 
utrpení a smrt nepůsobí a nechce. (To vede některé lidi k oné domněnce, že trpět nemáme, a 
kdo trpí, je nějaký divný křesťan.) Ano, Bůh opravdu není původcem našich trampot. Jenomže 
když už si je lidé způsobili, když už jsme po Adamovi zdědili smrtelnost, Bůh se k tomu musí 
nějak postavit. A On se k tomu rozhodně nestaví alibisticky, nezúčastněně, jako „mrtvý 
brouk“, ale naopak – aktivně přitom působí. Podobně jako je aktivní lékař v naší nemoci nebo 
hasič při požáru. Bůh nás ve své lásce velké části trampot zbavuje, chrání nás před nimi. Čás-
tečně je však dopouští, neboť právě bolesti a protivenství nám napomáhají k trpělivosti, poko-
ře, hlubšímu chápání života, očišťují nás. (Vzpomeňme na píseň Karla Kryla „Děkuji“.)  

Neštěstí a bolest tu nejsou proto, že se věci Bohu vymykají a On musí k tomu trpně přihlí-
žet. Kdyby tomu tak bylo, museli bychom žít ve strachu. Ale my se nemusíme bát ani zneklid-
ňovat právě proto, že jsme zcela v Božích rukou a on nás drží pevně, vše v našem životě řídí 
s naprostým přehledem. Bůh totiž bolest a smrt sice nepůsobí, ale určuje jejich konkrétní podo-
bu, způsob, okolnosti a čas. Nechce zásadně naši smrt, a přesto můžeme být klidní, že zemře-li 
někdo na určitou nemoc v určitém věku, děje se to přesně dle Boží vůle. On vše řídí tak, aby to 
bylo k našemu co největšímu prospěchu. 

Ježíš přišel na svět zvláště kvůli „té hodině“, aby přinesl svou oběť. (Jan 12, 27) Touto hodi-
nou Jeho dílo vrcholí. Tak i v životě křesťana přináší vrcholný užitek utrpení a smrt, tím se 
Kristu můžeme nejvíc připodobnit a přiblížit. Jak říkával kardinál Tomášek: „Kdo pracuje pro 
Boží království, koná mnoho. Kdo se za Boží království modlí, dělá víc. Ale nejvíc koná ten, 
kdo pro Boží království trpí.“ Přitom ale nejde o to, abychom trpěli. Křesťanství naopak vždy 
vedlo ke zmírňování utrpení. Bůh zvláště ulehčuje utrpení pro naše modlitby, proto jsme po-
voláni k přímluvám za své bližní. Modlitba za živé i mrtvé je jedním ze skutků milosrdenství. 
Bůh nám totiž dává možnost, abychom se na Jeho aktivitě směřující k umenšování utrpení a 
jeho obracení v dobro, podíleli. 

Strasti života jsou sice samy o sobě něčím negativním, my však máme vidět užitek, který 
mohou přinášet. To je tajemství křesťanství, že právě ze smrti povstal život, z vytrpěného zla 
se rodí dobro. To je ten velký paradox kříže. Kdysi nám říkali svědkové Jehovovi, že oni pohr-
dají křížem, nenávidí jej, když jím byl zabit Ježíš. Pravý křesťan nectí samotné trápení, nectí 
smrt, ale ctí ty, kteří je vzali na sebe a nesli je ve spojení s Kristem. Takže se nemáme od kříže 
odvracet, ale naopak se k němu přimknout s láskou a úctou. Po vzoru mučedníků, kteří líbali 
své okovy. Svatý kříži, tebe ctíme… 

Vít Cigánek 
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DÍKY ŘETĚZOVÝM MAILŮM  
Chtěl bych poděkovat všem, co mi poslali maily „nepřetrhni řetěz“ a „pošli dál“ v roce 2005! 

∗ Díky vaší dobrotě jsem přestal pít Colu od té doby, co jsem se dozvěděl, že se s ní čistí skvrny 
na WC! 

∗ Už ani nechodím moc do kina, protože se bojím, že si sednu na infikovanou jehlu AIDS!  
∗ Potím se, protože už nepoužívám deodoranty, když jsem se dozvěděl, že podporují  

rakovinu! 
∗ Už neparkuji v krytých parkovištích, protože se bojím, že mi někdo daruje parfém, aby mě 

nadrogoval a okradl! 
∗ Všechny moje úspory jsem dal na účet Amy Bruce, chudého dítěte, co čeká na transplantaci 

srdce už aspoň po 7000-té (zajímavé je, že od roku 1995 je jí stále 7 let)! 
∗ Můj mobil Nokia GSM, co jsem měl dostat zadarmo, stále nepřišel a ani lístky do Disneylandu! 
∗ 21x jsem přeložil oslavu mých narozenin, neboť stále čekám na donášku vína zdarma  

a všichni moji přátelé jsou na mě naštvaní! 
∗ Zapsal jsem svoje jméno do dopisu s dalšími 3000 jmény na záchranu veverky z Mozambiku, 

která má vyhynout (a která je vlastně tak vzácná, že ji nikdo nikdy neviděl)! 
∗ Dozvěděl jsem se po 170-té, že MSN Hotmail mi zruší mailovou schránku, ale stále se nic 

nezměnilo! 
∗ Už znám recept, jak najít spřízněnou duši (stačí napsat jeho jméno na papír a poškrábat si 

zadek a přitom se točit ve směru hodinových ručiček okolo Renaulta 4L)! 
∗ Měl jsem neštěstí přibližně 3000x a jsem mrtvý 67x, protože jsem nikdy neodeslal maily dál a 

už vůbec ne do 24 hodin! 
Děkuji vám!!! 
Důležité: Jestli neodešleš tento mail do 10 sekund alespoň 850 000 lidem, modrý dinosaurus 

sežere zítra v 17.30 celou tvoji rodinu! 
Uvízlo v mé e-mailové schránce. Sazeč 

 

JAK SE PRACUJE S POČÍTAČEM 
 

Toto je údajně pravdivý rozhovor mezi zaměstnancem (Z) podpory zákazníků firmy Wordperfect a 
klientem (K), žádajícím o pomoc. Rozhovor byl zachycen systémem, monitorujícím práci oddělení, jež 
poskytuje pomoc zákazníkům. Není třeba dodávat, že dotyčný zaměstnanec byl vyhozen. V současné 
době se s WordPerfectem soudí kvůli „bezdůvodnému propuštění“. 

 

Z: „Tady je podpora zákazníků. Jak vám mohu pomoci?“ 
K: „Mám problémy s WordPerfectem.“ 
Z: „Jaký druh problémů?“ 
K: „No, právě jsem něco psal a najednou jsou všechna slova pryč.“  
Z: „Jsou pryč?“ 
K: „Zmizela.“ 
Z: „Hmm, a co teď vidíte na obrazovce?“ 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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K: „Nic.“ 
Z: „Nic?“ 
K: „Je prázdná, a když píšu, tak se na ní nic neobjeví...“ 
Z: „Jste stále ve WordPerfectu nebo jste z něj venku?“ 
K: „Jak to mám vědět?“ 
Z: „Vidíte na obrazovce céčko s dvojtečkou?“ 
K: „Jaké cédéčko?“ 
Z: „To nic, řekněte jen, jestli můžete pohybovat kurzorem po obrazovce.“  
K: „Žádný kurzor tam není, vždyť vám říkám, že se tam nic z toho, co píšu, neobjeví.“ 
Z: „Je na vašem monitoru indikátor napětí?“ 
K: „Co je to monitor?“ 
Z: „To je ta věc, co má obrazovku a vypadá jako televize. Je na něm takové malé světélko, které 

by mělo svítit, když jej zapnete. Je tam?“  
K: „To já nevím.“ 
Z: „Tak se podívejte na zadní stěnu monitoru a hledejte kabel pro přívod elektřiny. Vidíte jej?“ 
K: „Jo, myslím, že ano.“ 
Z: „Výborně! Sledujte kabel až k zásuvce a řekněte mi, zda je zapojený do zásuvky.“ 
K: „Ano, je.“ 
Z: „Když jste se díval za monitor, všiml jste si, jestli jsou tam zapojené dva kabely?“ 
K: „Ne.“ 
Z: „No, měly by tam být. Potřebuji, abyste se tam opět podíval a našel ten druhý kabel.“ 
K: „Dobrý, je tady.“ 
Z: „Tak jej sledujte a řekněte mi, jestli je správně zapojený do zadní strany vašeho počítače.“ 
K: „Já se tam nedostanu.“ 
Z: „Vidíte, jestli je zapojený?“ 
K: „Ne.“ 
Z: „Ani kdybyste si na něco klekl a natáhl se tam?“ 
K: „Ale to není proto, že bych tam nedosáhl, to kvůli tomu, že je tma.“ 
Z: „Tma?!“ 
K: „Ano, v kanceláři nesvítí světlo a jde sem jen trocha světla z ulice.“ 
Z: „No tak si rozsviťte!“ 
K: „To nemohu.“ 
Z: „Neé? A proč ne?“ 
K: „Protože nejde proud.“ 
Z: „Ne... nejde PROUD??? Aha, už jsem na to přišel! Máte ještě původní obal a manuály, se 

kterými byl počítač dodán?“ 
K: „Ano, mám je tady ve skříni.“ 
Z: „Dobrá. Vezměte je, odpojte počítač a zabalte jej stejným způsobem jako byl zabalený, když 

jste ho dostal. Pak ho odneste zpět do obchodu, kde jste ho koupil.“ 
K: „Opravdu? Je to s ním tak zlé?“ 
Z: „Ano, obávám se, že ano.“ 
K: „No, tak dobrá. A co mám v obchodě říct?“ 
Z: „Řekněte jim, že jste příliš velkej blbec na to, abyste vlastnil počítač!“ 

To jsem měl také ve schránce. Sazeč. 
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PÍŠŤALKA Z VRBOVÉHO PROUTKU 
 

Jaro je v plném rozpuku. Na jaře míza stoupá z kořenů do větví, kde se 
začínají objevovat první rašící lístky. Z části proutku lze vytvořit píšťalku. 
Co k tomu budeme potřebovat?  

 

Materiál a pomůcky 
Nejlepším materiálem jsou vrbové pruty. Po dlouhém a usilovném bádání jsme v literatuře 

objevili, že lze rovněž použít i větvičky černého bezu. Měly by být silné alespoň jako tužka, 
nejvíce 1,5 cm. Pokud je proutek čerstvě uříznutý, pustíme se do práce hned, ale pro jistotu 
doporučujeme namočit jej na chvíli do vody. K výrobě nám budou stačit šikovné ruce a oby-
čejný nůž se střenkou. Pro méně šikovné doporučujeme si připravit k ruce i lékárničku nebo 
aspoň přiměřené množství náplastí. 

 

Postup 
Z prutu si vybereme rovnou část, dlouhou 10 až 15 cm. 
Necháme jej rovný, seříznutí provedeme až po otlučení, 
abychom se vyhnuli poškození kůry na okrajích. Střenkou 
nože začneme poklepávat na kůru kolem dokola po celém 
obvodu prutu, aby se oddělilo lýko od dřeně proutku a 
kůra se dala snadno stáhnout. Dříve se při otloukání recito-
valy různé říkanky a tím byla také dána doba, potřebná k 
otloukání: „Otloukej se píšťaličko vrbová, vrbová, pojedeme 

zítra ráno do lesa na drva, už jsi otlučená dost, jako měkká kost.“ 
 

Jak píšťalku vytvarujeme? 
Před stažením kůry se šikmo seřízne strana, která se při-

kládá ke rtům. Na horní straně budoucí píšťalky vyřízneme 
zvukový otvor. Na protilehlém konci kůru nařízneme dokola 
a opatrným kroucením její část z prutu stáhneme (ukázka). 
Aby na okrajích nezaschla, můžeme ji krátce namočit. 

Nyní vytvarujeme náustek: oddělíme malý špalíček zhru-
ba ve vzdálenosti zvukového otvoru, nahoře z něj seřízneme 
tenký plátek a zasuneme zpět do stažené kůry. Druhou část 
také shora mírně seřízneme a zasuneme na opačné straně do 
kůry. Posunováním tohoto kolíčku do různé hloubky měníme 
tóny píšťalky. Pozn.: Přes veškeré úsilí je velmi pravděpodob-
né, že vyluzované zvuky snesou pouze tvůrci píšťalky či sku-
tečně otrlí jedinci. Nedoporučujeme tudíž hvízdat v blízkosti 
osob se slabou nervovou soustavou či v kostele.   

Z internetu stáhla Petra Ryantová  
 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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DROBENKOVÝ KOLÁČ 
Přísady: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krystalového 

cukru, 125 g másla, 2 vejce, ¾ hrnku mléka, 1 vanilkový cukr, 3/4 
balíčku prášku do pečiva, ovoce. 

Postup: z mouky, cukru a másla uděláme drobenku. 1 hrnek drobenky odebereme a dáme 
stranou. Do zbytku vmícháme vejce, mléko, přidáme vanilkový cukr a prášek do pečiva a vy-
pracujeme těsto. Urovnáme je na vymazaný a moukou vysypaný plech, poklademe ovocem a 
posypeme drobenkou, kterou jsme si nechali stranou. Upečeme ve vyhřáté troubě.  

Dobrou chuť přejí Pospíšilovi 

RECEPT NA BŘEZEN 

Sleduji to už dlouho – v každém čísle Zpravodaje se nejednou objeví slovo 
„Bůh“. Jsme v tomto poněkud neobvyklé periodikum – ještě snad Katolický týdeník 
či Kostnické jiskry, ale tam by to člověk tak nějak předpokládal. 

Ostatní média tímto slovem docela šetří – skoro jako kdyby si vzaly k srdci 
přikázání nebrat jméno Boží nadarmo. Ale asi to nebude tím… jen se jim nějak nehodí do krámu – do 
spoluvytváření mýtu, že člověk je pán tvorstva, který si nakonec se vším poradí (a kterého občas obejde 
hrůza při myšlence, že by si také se vším poradit nemusel). 

Veřejnost slovo „Bůh“ (mnohdy s malým písmenkem na začátku) používá často. Je mnoho úsloví  
a slovních spojení, do kterých jméno Boží vplulo, aniž by si jejich uživatelé uvědomovali, o kom to vlast-
ně hovoří: výrazy jako „proboha“, označování skvělých věcí jako „boží“, ale též známý pokřik „Hašek je 
bůh!“ nebo povzdech „bože můj!“ – a mohli bychom pokračovat. A nezapomenout na diskuse, v nichž 
ten či onen více či méně moudrý vysvětluje světu či sám sobě, že Bůh vlastně neexistuje, protože (a ná-
sleduje série lépe či hůře seřazených argumentů)… 

To my křesťané toto slovo používáme docela často – obvykle při modlitbě či bohoslužbě, ale zdaleka 
nejen tam. Je nám blízké – až se divíme, že nám svět moc nerozumí. Přece každý ví, kdo je Bůh. 

Opravdu každý? Měl jsem kdysi spolužáka – byl to velmi inteligentní kluk s nadprůměrným rozhle-
dem. Do smrti však nezapomenu na jeho údiv, když zjistil, že jsem věřící – nemohl pochopit, jak mohu 
já, tehdy celkem inteligentní maturant, věřit ve vousatého dědečka na oblaku… 

Ne, ve vousatého dědulu opravdu nevěřím. Ale v koho vlastně? 
 

BŮH, V NĚHOŽ VĚŘÍM 
Nedovedu si představit svět, který by nebyl ovládán něčím nejvyšším. Takový svět by 

nemohl existovat, leda za cenu trvalého hroucení se v důsledku vlastní vnitřní rozpornosti. 
Takový svět by neposkytoval prostor pro vývoj tak komplikovaných struktur, jakými bezpo-
chyby přinejmenším živé organismy jsou. Takový svět by se ve svém vývoji sotva dokázal 
přehoupnout přes neustále neúspěšné pokusy vytvořit z pár kvarků alespoň obyčejný proton. 
Jakmile by totiž celé dění určoval víc než jeden jednotící princip, nutně by muselo docházet ne 
naprosto tragickým kolizím – nebo by si ony principy musely najít společnou platformu, která 
by se pro ně stala závaznou – stala by se nejvyšším jednotícím principem. 

SLOVNÍČEK... 
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Zdá se mi tedy logické, že svět, jelikož existuje a jelikož se zjevně vyvíjí, je veden jedním 
zákonem, jednou normou, jedním čímsi nejvyšším. Toto cosi nejvyššího můžeme označit slo-
vem bůh (i když řada myslitelů dávala přednost jiným termínům, jako je železný zákon příro-
dy, hmota, idea, osud…) – je to jen dohoda na termínu, který je stručný a který se již od praslo-
vanské nepaměti používá jako označení toho nejvyššího, čeho se lze dovolat (v jiných jazyko-
vých skupinách to byl theos, el, god, …). 

Můžete namítnout, že Číňané si s úspěchem vysvětlovali existenci světa jako důsledek 
vztahu dvou protikladných principů, které se jmenovaly yin a yang. Máte pravdu – ale nebu-
deme spolu ve sporu, protože tím nejvyšším a jedním je v případě yinu a yangu právě jejich 
vztah – a ten je jeden. 

Ale pojďme ještě dál. 
Nedovedu si představit, že by svět byl 

vytvořen a ovládán neosobním principem. 
Neosobní princip nemůže mít vlastnosti  
a schopnosti osoby, aniž by se stal osobou. To 
proto, že osoba není to, co my za osobu ozna-
číme, ale to, co vykazuje znaky osoby. Tak 
jako nemůžeme z vlastní vůle prohlásit 
v desítkové soustavě osmičku za liché číslo  
(i kdybychom jí to, potvoře, sebevíce přáli), 
protože prostě vykazuje znaky sudého čísla 
(je beze zbytku dělitelná dvěma), tak nemůže-
me říci, že není osobou to, co má znaky oso-
by. V případě boha – a už je zde důvod začít 
používat velké počáteční písmeno, takže 
opravuji: V případě Boha je tím určujícím 
znakem osoby svobodné rozhodnutí stvořit 
svět. Protože jestliže Bůh stvořil svět z vlastní 
iniciativy, je osobou (mohl se rozhodnout). 
Jestliže jej naopak stvořil nedobrovolně, při-
nutil ho někdo vyšší – to znamená, že stvoři-
tel není bohem, ale Bůh je ten, jenž jej přinutil tvořit. Je zjevné, že ten, kdo to rozhodl (ten, kdo 
určil, že svět bude stvořen, ať to udělal dekretem od psacího stolu nebo železným zákonem 
přírody, podle něhož nic vybouchlo a začalo se rozpínat a drolit na horko, kvarky a spoustu 
světla…), je Bohem – ostatní přinejlepším pomáhali. 

Je tedy zjevné, že Bůh je osoba. A můžeme pokračovat. 
Nedovedu si představit, že by Bůh stvořil svět jen proto, aby si ukrátil čas. Bůh, který se 

nudí a potřebuje si ukrátit čas, totiž není Bohem, protože podléhá času – a čas by v tom přípa-
dě byl něco víc než Bůh, a ještě víc by byl ten, kdo by si čas vymyslel – Bůh by nebyl bohem. 
Můžeme tedy tuto slepou cestu uvažování opustit. 

Rovněž tak si nedovedu představit, že by Bůh stvořil svět a dál se o něj nestaral, nezajímal, 
nechal ho, ať si dělá, co chce. Takový Bůh by byl vrtkavý, nerozhodný, nevěděl by, co chce. A 
navíc svět, ponechaný sám sobě, by se musel zhroutit v neexistenci. Ano, Bůh by jej patrně 
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mohl vybavit existencí, která by tak nějak sama prýštila z Boží vůle… nedává mi to však smy-
sl. Pro takový svět by se jistě Bůh nenamáhal poslat svého Syna s rizikem ukřižování, takové-
mu světu by se nejspíš neobtěžoval něco o sobě sdělovat, takový svět by se nikdy nedozvěděl, 
kdo ho stvořil, k čemu je, kam kráčí – to by bylo příliš kruté i k těm filosofům, kteří by se sice 
rádi obešli bez Boha, ale neunesli by vědomí nesmyslnosti světa. Byl by to krutý Bůh. 

Ale já nemohu věřit v krutého Boha. Protože je-li Bůh krutý, nemilosrdný, tvrdý, pak nás 
stvořil nerad. Proč to teda dělal? Aby nás trápil? Pokud bych věřil v takového Boha, tak to by 
snad bylo lepší, kdybych rovnou popadl provaz a šel se oběsit. I když – sadistickému bohu 
bych neunikl, ani kdybych se oběsil. 

Nebo ho někdo přinutil? Na to už jsem odpověděl výše. 
Opakování: 
Jestliže svět existuje, musí mít něco nejvyššího, jednotící princip. Tento princip musí být 

osobou. Tato osoba musela chtít svět stvořit (ne že by ji někdo nutil, ale jinak by prostě svět 
nestvořila). Je jen jedno rozumné vysvětlení – tato osoba, tento Bůh stvořil svět rád, dobrovol-
ně, z lásky. 

Co je láska? Je to tvořící bytí, které se rozdává a sděluje, které vyvolává k bytí vše, co si 
dovede vymyslet, představit, vytvořit, co dokáže s radostí obdařit existencí. Tato láska je ten 
Bůh, který stvořil vše kolem nás. Tato láska je Bůh, který sdílí od věčnosti sám sebe (a dalo by 
se to rozvíjet v úvahu o Trojici, která je Jedno a Tři současně, Tři svázané v Jedno jednotící 
láskou nepředstavitelné intenzity, Jedno zmnožené ve Tři toutéž tvořící láskou nepředstavitel-
né intenzity, ale k tomu nemá žádný lidský slovník dostatek výrazů, ba ani náznaků…) a který 
chce své sdílení šířit všude, kde je to jen možné (a možné je to všude, protože nikde není ni-
kdo, kdo by mu mohl klást jakékoli hranice). 

Tato láska je ten Bůh, který nás vyvolal k bytí. Tato 
láska je ten odvážný Bůh, který se s námi rozdělil o svůj 
největší poklad, o svou svobodu. Tato láska je ten milo-
srdný Bůh, který na své dílo nezanevřel poté, co jsme 
jeho největší dar, svobodu, použili k tomu, abychom se 
od něho „osvobodili“. Tato láska je Bůh, který se dával 
znovu a znovu poznávat jako ten, jenž nechodí v bouři  
a hromobití, ale v lahodném vánku. Tato láska je Bůh, 
který se stal jedním z nás, aby nám vysvětlil a ukázal, že 
nás opravdu miluje. 

Tato láska je Bůh, který se nechal ukřižovat, protože 
se nechtěl nechat vyprovokovat k násilí, k pomstě, 
k odplatě, k odsouzení těch, kdo odsoudili jeho. Nechtěl 
přestat být láskou, která převyšuje všechno pomyšlení, 
láskou, která všechno vydrží, všechno přetrpí – v naději, 
že snad jednou bude přijata. Láskou, která nehledí na 
vlastní důstojnost, ale myslí jen na ty, které si zamilovat. Na ty, které stvořil, aby rozmnožil 
radost a lásku. Na ty, na které pokorně a tiše čeká (ne že by musel, ale že chce). 

A tato láska je Bůh, v něhož věřím. 
Vladimír Koronthály 



 
18 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2006 

NAŠE SOUTĚŽ 
 

Odměny vítězům byly již zaslány a nyní, jak jsme slíbili při vyhlašová-
ní, Vás prostřednictvím Zpravodaje postupně seznámíme s oceněnými 
pracemi. 

Dnes zveřejňujeme vítěznou práci z kategorie literární. 1. místo získa-
la Maruška Capůrková. 

 

PODIVNÉ ROSTLINKY NA ZÁHONĚ  
Jednou na podzim mamka přišla za taťkou, že by na dvorku chtěla květinový záhon. A tak 

taťka šel pro rýč. Když pro něj došel, tak si ho vzal na dvorek. Přivezl také pár koleček zeminy 
z kompostu. A když to měl hotové, tak si tam mamka zasázela kytičky: narcisy, tulipány, sně-
ženky, petrklíče, bledule, kosatce, mečíky. Na jaře se mamka na záhon chodila často dívat a 
také o něj pečovala. Jednou když se mamka probudila, tak tam našla rostlinky. 

Vůbec netušila co by to mohlo být. Ale když vyrazily první lístky, tak poznala, že jsou to 
malé doubky. Jak se tam dostaly? Ptala se tehdy taťky, babičky, dědy, sousedů i příbuzných.  

A tak pořád myslela, až to vymyslela. Myši! V zimě si v záhoně udělaly chodbičky a jako 
zásoby jídla si přinesly žaludy. 

A tak nám to všem řekla. Tak jsme malé doubky posbírali. 
A všichni jsme si říkali, že i malé zvířátko dovede zasadit velké stromy. 

Maruška Capůrková 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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ZÁŽITEK Z LYŽOVÁNÍ 
 

Letos jsme s naší volejbalovou partou vyrazili opět do hor. Sněhu bylo přespříliš, skoro 
zapadlo stavení, ve kterém jsme přebývali. Lyžování jsme si užili do sytosti a večery byly plné 
příjemných rozhovorů, písniček a také dobrého jídla. Všechny věci a jídlo bylo nutné dovléci 
nahoru do chaty, topilo se v kamnech a krbu, voda na mytí byla ledová a navíc v těch mrazech 
zamrzl i odpad vody. Naše mužská část v půli pobytu shazovala sníh ze střechy, dokud jim síly 
stačily. Vše se však zvládlo. Za nic jiného bych ten pobyt nevyměnila. Bylo nám pospolu prostě 
dobře. 

Pro mne byl letošní pobyt s přáteli i úspěšný. Přestala jsem mít konečně strach ze sjezdov-
ky. Před pár lety mi pohled na lyže nic neříkal, měla jsem strach z rychlosti i výšky kopců. 
Vůbec jsem nechápala, jak z těch lyží může mít někdo ještě i potěšení. Výmluv „proč nelyžuji“ 
bych měla dalších 1000 + 1. Prostě k lyžování a k věcem, které sama neumím, mám úctu, odiv 
a respekt. Naprosto mne fascinoval pohled na kamarády, sjíždějící svah s těžkými baťohy, taš-
kou v jedné ruce a v druhé ruce – kytaru. 

Já se k lyžování dostala až po svých padesátých narozeninách, a to teprve po naléhání 
mých kamarádek, abych si to aspoň zkusila. Měla jsem strach, strach a strach. A letos se ko-
nečně stalo to, po čem mé srdce toužilo. Po svazích jsem se začala vlnit v bocích a kolenou 
správně, a dokonce s nadšením. Na svahu jsem byla každý den a manžel brblal, že už nemůže, 
že si nestačí ani zapálit cigaretu a že už je unavený, atd., ale vydržel a bylo to moc pěkné. No, 
mluvím o tom proto, že jsem i já zjistila, že není nikdy pozdě začít něco nového, neznámého,  
i když ve mne hlodal pocit, že už je pozdě. Vůbec se za to nestydím.  

  Zdenka Pavlasová 
 

POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
 

Vážení přátelé, 
zveme Vás na Valnou schůzi YMCA – Živá rodina, která se koná dne 10. dubna 2006 v 18.00 

hodin v paláci YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, Klub Mluvme spolu, 2. patro, č. dv. 239. 
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) volba předsedy a místopředsedů 
b) volba hospodáře sdružení 
 

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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VÝBOR ŽR 
 

Dne 20. února se sešel další výbor. Markéta Doležalová informovala o průběhu jednání 
Ústředního výboru YMCA v ČR, kdy jednání nebylo usnášení schopné. 

Hynek Krátký a Mirka Šílová podali zprávu z jednání Grantové komise, kde se našeho sdru-
žení dotkla skutečnost snížení bodového ohodnocení publikační činnosti o polovinu, tj. místo  
1 bodu máme 0,5 bodu. 

Petra Ryantová referovala o stavu přiznaných grantů – na Zpravodaj nám bohužel přiznány 
finance nebyly, proto prosíme a hledáme sponzora. Popřemýšlejte, poptejte se známých. Na 
tábory na Pavlátově Louce jsme grant dostali, proto můžeme zaplatit psychologa. V současné 
době vedeme jednání. Jména oznámíme.  

Připomínáme termíny dalších výborů: 13. března, 15. května, 19. června. 

Mirka Šílová – sekretář sdružení 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
 

Ahoj všichni, 
jmenuji se Klárka Šílová a letos mi už bude osm let. Bydlím v Dolních Po-
černicích společně s čtyřletým bráškou Péťou (jsem hrdá, že jsem jméno 
bratříčkovi vybrala já), s maminkou Miroslavou, tatínkem Martinem a ta-
tínkovými rodiči. Maminka a tatínek jsou stejně staří – oběma letos bude 
37 let. A jelikož se ne a ne dohodnout, kdo představí naší rodinu, rozhodla 
jsem se, že to za ně udělám sama. 
V Dolních Počernicích chodím i do školy – do 1. třídy. Ráda však vzpomí-

nám na církevní mateřskou školu. Péťa je zatím doma s babičkou, do školky nechodí, pouze ho 
maminka bere, tak jako mne, do Prahy do kroužků. Já chodím na tance a výtvarku do ZUŠ. 
Skloubit tohle dojíždění střídavě s bráškou a se mnou 
spolu s prací znamená pro maminku pěknou honičku. 

Maminka s tatínkem se znali přes deset let, než měli 
svatbu (škoda, že jsem to nezažila, svatby mám moc 
ráda – mohu si vzít hezké šaty a jsem jako ty prin-
cezny z pohádek, co se mi tak líbí). Tatínek se zabývá 
výrobou a prodejem tramvají a lokomotiv. Umí  
o každé tramvaji nebo lokomotivě pěkně vyprávět a má 
doma o nich spousty knih s obrázky, které si prohlíží 
hlavně Péťa. Vždy, když cestujeme těmito dopravní-
mi prostředky, dokáže nám vysvětlit, jak fungují a kdo 
je kdy vyrobil (maminka většinou jeho výklad přeruší slovy, že by bylo lepší, kdyby ty vlaky  
a tramvaje jezdily častěji, byly spolehlivější, a kdyby se při jejich výrobě více myslelo na ma-
minky – většinou měla totiž problém dostat se dovnitř s malým Péťou v kočárku). 

Tatínek také vede skauty na okrese Praha-východ. Ne že by vedl pří-
mo děti v oddíle, má na starosti hospodaření všech skautských středisek 
na tomto okrese. Moc tomu nerozumím, pouze vím, že má svůj pracovní 
stůl obložený různými šanony a papíry, které se této oblasti týkají. Jeho 
činnost v tomto směru maminku někdy dosti rozčilí, zvláště večer, když 
mu volají jeho přátelé o různé rady ohledně hospodaření. V létě jsou pro 
mne ale skauti zajímavější, někdy objíždím s tatínkem jejich tábory (na 
kterých provádí ze své funkce kontroly) a při tom ledacos zažiju. 

Tatínek se taky poměrně aktivně věnuje trampování v Jizerských 
horách u řeky Kamenice, kde má s kamarády starý srub. Pro nás oba je 
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hodně zajímavá tatínkova trampská výstroj, kterou nám občas půjčí, když si stavíme doma 
s Péťou pod stolem domeček (maminka sice prohlašuje, že mu ty „staré krámy jednou vyhodí“, 
ale myslím, že to nikdy neudělá). 

Pokud vím, maminka učila a též zkoušela. Na roli pedagoga vzpomíná ráda, i když prý to 
nebyly jen zkušenosti typu humorných povídek M. Šimka. Nechápu její tvrzení, že závěrečné 
známkování je pro učitele asi ta nejtěžší věc pod sluncem. Maminka, ohánějíc se Komenského 
moudrostí: „Kdo prospívá ve vědění, ale ztrácí v mravech, více ztrácí než získává,“ však opus-
tila školství, protože každodenní cestování na okraj Prahy, kam se po povodních v Karlíně pra-
coviště přestěhovalo, je neúnosné (raději nás doprovází do těch kroužků). Nyní se dělí spolu se 
svou zkušenější kolegyní Petrou o radosti a strasti sekretáře YMCA – Živá rodina, kdy píše do 
Zpravodaje, vyřizuje korespondenci, ozývá se Vám na druhé straně telefonního sluchátka a 
právě teď má plné ruce práce v souvislosti s evidencí členských příspěvků a aktualizací členské 
databáze. 

Boží cesty jsou nevyzpytatelné: když 
se maminka s tatínkem a se mnou (prý už 
v docela kulaťoučkém bříšku) loučili 
s organizátory v závěru jarní obnovy pro 
účastníky manželských setkání, tak nevě-
děla, že nějaká Živá rodina existuje a 
nemohla tušit, že po 7 letech zde bude 
pracovat. Než jsem se narodila já, rodiče 
prý chodili pomáhat na skupinky v rámci 
příprav snoubenců na manželství. Odváž-
ný záměr absolvovat další manželská 
setkání, a to již se mnou, coby nejmen-
ším a nejmladším účastníkem kdy vůbec, 
jsem svým novopečeným rodičům však 
tehdy překazila já, když jsem nechtěla a 
nechtěla papat a přibírat, a tudíž ze 
zdravotních důvodů jsem více než 
v kočárku ležela na lékařské kontrolní 
váze. Nyní jsou překážkou důvody, slovy 
tatínka, „politického rázu“. Myslím, že 
maminka ale doufá, že časem na MS po-
jedeme. Prý by nám to kolektivně pro-
spělo. Jinak já a Péťa se už teď moc 
těšíme na Bambiriádu. 

Co pamatuji, maminka pomáhá při vybírání a pečetění kasiček jako dobrovolná spolupra-
covnice Nadace pro transplantace kostní dřeně (více viz www.kostnidren.cz), dokonce mne 
vzala párkrát i s sebou počítat na Úřady, to bylo ale kovu! Různé činnosti mamince nedovolují 
věnovat se dostatečně své velké zálibě, kterou je sběratelství kapesních kalendáříčků. Mamin-
ka je členkou pražského Klubu sběratelů kuriozit (více viz www.sberatel-ksk.cz ) a v důsledku 
nedostatku času o sobě prohlašuje, že již není sběratel, ale pouhý střadatel, protože sběratel 
své exponáty třídí, rovná atd., ale maminka má nyní roztříděno cca 20 tis. ks a dalších cca 
2000 – 3000 ks (možná 4000) kalendáříčků čeká na založení v prádelním košíku. Maminka říká, 
že se stydí, ale vždy je něco důležitějšího. (Však to znáte, ne?) Za své největší zahraniční rari-
ty považuje kalendáříčky dovezené z Egypta a zaslané poštou přímo z Maroka. Hezké jsou ty 
dřevěné, ale na ty s Péťou zatím nesmíme sahat, protože výsledkem by asi byly třísky, jinak už 
máme také své „sbírky“ a třídíme (jednou prý maminku vystřídáme). Některé kalendáříčky byly 
k vidění v rámci akcí pořádaných dolnopočernickým Úřadem MČ (viz www.dpocernice.cz), se 
kterým též spolupracujeme. 
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Maminka oficiálně sice sbírá jen kalendáříčky, ovšem 
v rodině máme i další sbírky (jeden děda sbírá sovičky, 
druhý zase malé lahvičky) a v rámci přátel a známých i 
neznámých najde uplatnění prakticky všechno – maminka 
sebe označuje jako „malé sběrné suroviny“. Figurky 
z kindervajíček, telefonní karty, známky … prostě nic 
nevyhazujte. Může to udělat radost druhému. 

Tolik o naší rodině. Ačkoliv chodím do školy již půl 
roku, tak všechna písmenka dosud neumím, museli to 
nakonec za mne stejně napsat rodiče. Pilně se však učím 
a příště už to dokážu sama. 

Klára Zdislava Šílová s rodiči 
 

Nesoutěžní otázka pro vás: Uhodnete, kde to je? 
Snímek jsme pořídili v rámci naší svatební cesty 
(podrobnosti viz „Svatební cesta“ v rubrice „V rodinném 
kruhu“) a vyšel navzdory všem fyzikálním zákonům 
(špatný foťák, příšeří) – osobně říkám, že proto, aby 
udělal radost dalším… Rozdali jsme již spoustu kopií. 

Mirka Šílová  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

SPOLEČENSKÝ HUDEBNÍ VEČER YMCA – ŽR 
 

POZOR, ZMĚNA!!! 
 

Vážení a milí přátelé, 
Náš Společenský večer se bude konat 

21. dubna 2006 v 18.00 hod. na Nám. 
Kinských 3, Praha 5 (zastávka tram. č. 9, 
12, 6 „Švandovo divadlo“). 

Přípravy jsou v plném proudu a budete se mít na co těšit. Ubytování pro mimopražské za-
jistíme v pražských rodinách. Kdo z mimopražských by měl tedy o ubytování zájem, volejte do 
kanceláře YMCA – ŽR, � 224 872 421 

Máte-li chuť se ještě nějakým způsobem zapojit a vystoupit, přihlaste se na adresu:  
Z. Pavlasová, Nám. Kinských 3, Praha 5, 150 00, � 604 479 724. 

Zdenka Pavlasová 
 

SPORTOVNÍ SOBOTA 
Zveme Vás opět na sportovní sobotu. Děti si v tělocvičně YMCA mohou zasportovat podle 

vlastního přání (florbal, fotbal, běh na dráze, cvičení na balančních míčích apod.) Malé děti 
mají k dispozici dětské centrum s balónkovým bazénem a klouzačkou. Rodiče si mohou jak 
zasportovat, tak i odpočinout a posedět u kávy či čaje. 

Příspěvek na pronájem činí 40,- Kč za rodinu. 
Kdy? 18. 3. 2006 od 14.30 do 17.00 hod. Je to poslední sportovní sobota v tomto školním 

roce, tak si tuhle příležitost společně si zasportovat či popovídat nenechte ujít a přijďte! 

Těší se na Vás Hanka a Aleš Ložinští s dětmi – � 731 178 242.  
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VÍKEND PRO ŽENY II. 
Pořádá YMCA Setkání a Centrum pro rodinu a sociální péči. 

  

Kde: Dům setkání, Dolní Albeřice 1, Horní Maršov (bývalý Charitní domov řádových sester) 
Kdy: 31. března – 2. dubna 2006 (pátek 18.30 hod. večeře – neděle 13.00 hod. oběd) 
Víkend je určen pro ženy, které si potřebují odpočinout, popovídat a načerpat duchovní po-

vzbuzení – zejména ty, které jsou na mateřské dovolené nebo dlouhodobě v domácnosti.  
Program: krátké přednášky, práce ve skupinkách, rozhovory, ticho, zpívání, nácvik židovských 

tanců, modlitba, mše svatá, svátost smíření, vycházka do přírody 
Témata: Je v mém životě také místo pro Boha? (Můj duchovní život), Jak si spolu (ne)

povídáme? (Základy komunikace v manželství), Co potřebuje můj muž ke štěstí? (Potřeby 
muže) 

Lektorky: Gita Vyleťalová, Ludmila Lněničková, Eva Vítová 
Kněz: P. Jaroslav Furtan 
Strava je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Pro včasné nahlášení počtu strávníků 

potřebuji Tvoji závaznou přihlášku co nejdříve.  
Ubytování ve 2–4 lůžkových, zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupel-

na se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost pokojů se samostatnou koupelnou.  
Nezapomeňte si vzít: pohodlné oblečení, přezutí, psací potřeby, Bibli, hudební nástroj a 

dobrou náladu. 

TERMÍNOVNÍK 2006 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

čtvrtek 12.30 – 13.30 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 257 313 819 

13.3.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

17. - 19.3.2006 Jarní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

18.3.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

25.3.2006 Malování na hedvábí (již obsazeno) sekretariát � 224 872 421 

10.4.2006 Valná hromada YMCA - Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.4.2006 Hudební večer (změna místa) Z. Pavlasová � 257 313 819 

15.5.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

19.6.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

12. - 19.8.2006 tábor Pavlátova louka - I.termín sekretariát � 224 872 421 

18. - 26.8.2006 letní kurz Manželských setkání Třešť 
H. Pištorová � 606 745 048 

� 224 872 421 

19. - 26.8.2006 tábor Pavlátova louka - II.termín sekretariát � 224 872 421 

26.8. - 2.9.2006 tábor Pavlátova louka - III.termín sekretariát � 224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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Cena: 550,- Kč/víkend. Platba přímo na místě. V případě potřeby je možné domluvit slevu 
účastnického poplatku 

Přihlášky: co nejdříve, nejpozději však do 17. března 2006 (kapacita 30 míst) 

Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, � 554 613 234; 731 625 616,  
e-mail: gita.vyletalova@iol.cz 

 

TANEČNÍ PRO CELÉ PÁRY (17 – 99 LET) 
 

Protože se nás čas od času dotazovali přátelé, zda nebudeme opět pořádat taneční kursy, rozhod-
li jsme se, vědomi si svých možností, udělat raději prostředníky mezi mistry tance a zájemci o kurs. 

Nabízíme tedy na měsíc duben až červen 2006 šanci oprášit si své znalosti ve společenském tanci. 
Kurs povedou mistři České republiky ve standardních tancích pro rok 2006 manželé Vladimíra a 

Ivo Šimáčkovi, proto si tuto šanci nenechte ujít! 
Termín tanečních: každou středu od 5. dubna do 7. června 2006 vždy ve 20:00 hod. 
Místo konání: sál Akcent, komplex Ženských domovů, přímo u výstupu stanice metra „B“ – Anděl 
Cena celého kursu: 1.300,- Kč za osobu, resp. 2.600,- Kč za taneční pár (nemusí být manželský, 

předpokládáme účast třeba i synů a dcer). 
Kurs by zahrnoval výuku standardních i latinsko-amerických tanců v 9 lekcích (2 x 45 min.) 

a 1 lekci „prodlouženou“. 
Společenské oblečení se předpokládá, ale pánové mohou tančit bez saka. 
Pokud by měl někdo z Vás zájem o vysloveně základní kursy tance, odkázali bychom Vás raději  

na podzimní klasický taneční kurs ve stejných prostorách. 
Doufáme, že dáme dohromady alespoň 15 párů, což je minimální počet pro vybraný sál Akcent, 

kde je v přilehlých prostorách možnost se občerstvit. 
V případě zájmu pište, prosím, na e-mail tomsovamarta@seznam.cz nebo volejte mobil 

606 264 365, případně večer domů 241 760 631 (záznamník i fax). Zaslali bychom Vám závaznou při-
hlášku. 

Můžeme z vlastní zkušenosti akci vřele doporučit, neboť jsme spolu před 2 roky „oprašovacím“ 
kursem prošli. 

Na Vaše přihlášky se těší 

Arnošt a Marta Tomsovi 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

Z PROGRAMŮ, KTERÉ PROBĚHLY 
Na přelomu ledna a února se uskutečnily tři večerní setkání, jejichž cílem bylo úvodní se-

známení účastníků z řad snoubenců a mladých manželů s biblí. Program vedl P. Marian Masařík 
O.Carm. 

V sobotu 11. února se sešli mladí manželé do 5 let manželství k setkání s Dr. Michaelem 
Chytrým, psychologem a rodinným psychoterapeutem. Hlavním tématem půldenního setkání 
bylo tentokrát zacházení s partnerskými konflikty. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Společné přípravy na život v manželství se konají v termínech 11. dubna – 30. května a  

10. října – 28. listopadu 2006. Vzhledem k trvalému velkému zájmu o tyto kurzy upozorňuje-
me, že je třeba se přihlásit předem v Centru pro rodinu. 

Kromě společných příprav pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy v rodinách 
pod vedením manželů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů po dobu cca půl roku. 
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Nejbližší skupinka v rodině začíná 21. února 2006. I na tento typ přípravy, se snoubenci přihla-
šují předem v Centru pro rodinu. 

 

PROGRAMY PRO MANŽELE 
Postní rekolekce pro manželské páry se uskuteční v sobotu 18. března od 9 do 16 hodin  

v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice (metro B – Hůrka). Obnovu povede  
P. Josef Čunek SI. Součástí programu bude i příležitost ke svátosti smíření a závěrečná mše 
svatá. Počítáme s dobrovolným příspěvkem účastníků na sál a polední občerstvení. Ještě je 
možné přihlásit se telefonicky či mailem v Centru.  

Stejně jako v loňském roce se uskuteční exercicie pro mladé manžele v termínu od 7. do 
11. července 2006 (od páteční večeře do úterního oběda) s P. Josefem Čunkem SI v duchovním 
centru Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Kromě kněze předpokládáme i účast jedno-
ho manželského páru z řad spolupracovníků Centra pro rodinu. Přihlášky a bližší informace 
dostanete v Centru pro rodinu. 

Další exercicie Centra pro rodinu pro manželské páry (tentokrát bez omezující podmínky – 
délky trvání manželství) se uskuteční v Králíkách v termínu od 5. do 13. srpna. Exercicie pove-
de P. Jiří Šindelář s týmem spolupracovníků. Přihlášky a bližší informace vám rádi poskytneme 
v Centru pro rodinu. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Celodenní setkání žen žijících v manželství se bude konat v sobotu 25. března od 9 do 17 

hodin v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Na programu budou přednášky 
manželů Koronthályových „Jak se spolu neumíme modlit“ a Mgr. Evy Jelínkové „Co s naší mod-
litbou“ a následné sdílení ve skupinkách. Setkání volně navazují na program Manželská setkání. 
Polední občerstvení bude zajištěno, na závěr programu bude mše svatá. Zájemkyně se mohou 
hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/manky/. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Jarní programy pro osamělé maminky budou probíhat tentokrát mimo Prahu. V sobotu  

8. dubna se uskuteční výlet s dětmi na Skalku u Mníšku pod Brdy. Svátek matek oslaví maminky 
s dětmi v neděli 14. května putováním na Tetín. Bližší informace vám rádi poskytneme 
v Centru. 

A sobotní celodenní duchovní obnova pro osamělé maminky (bez dětí) se uskuteční – pozor, 
změna termínu! – 27. května 2006 ve Slaném pod vedením P. Petra Glogara OCD. Vzhledem 
k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit v Centru nebo na http://cpr.apha.cz/
osamele/. 

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT 
PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO OSAMĚLÉ MAMINKY V KROMĚŘÍŽI 

Pobyt ve dnech 22. – 29. července v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži je určen  
pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychová-
vají své děti samy. Může přijet i sama maminka, jejíž děti jsou dospělé, nebo v uvedeném 
termínu mají jiné aktivity. 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. 

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  
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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. Hlavním organizátorem akce je Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 
Olomouc. Přihlášky a bližší informace získáte na � 587 405 253 (paní Marcela Řezníčková) 
nebo na mailu reznickm@arcibol.cz. 

 

MATEŘSTVÍ A KARIÉRA 
Jak zabránit na mateřské dovolené pocitům méněcennosti, profesní „nevyužitosti“, osamo-

cení a nedocenění (od manžela, od sebe i od okolí)? Jak sladit roli matky a svou pracovní pozi-
ci? Aktuální číslo časopisu Rodinný život se zabývá problémy žen v domácnosti, nástupem do 
zaměstnání po dlouholeté „dovolené“ doma s dětmi nebo způsobem jednání se zaměstnavate-
lem v případě nemoci dítěte. 

V dalších článcích odborníci poukazují na nutnost dotyků při výchově a to zejména u ma-
lých dětí. Dále se dozvíte, jak zabránit pocitu vyhoření nebo jak porozumět a tím lépe konver-
zovat se staršími lidmi. Dopis rodičům radí podporovat dítě, aby si hrálo, neboť to rozvíjí jeho 
fantazii, myšlení, schopnost řešit problémy. V časopise nechybějí soutěže pro děti i dospělé, 
křížovka, nabídka zajímavých knih a informace o programech pro celou rodinu nebo úsměvné 
příběhy čtenářů. 

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, � 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz 

INZERCE 

Nabízím zdarma 
 

- stolní elektrický mandl Veritas 
- zachovalý sporák na zemní plyn 
- dvě relativně zachovalé kuchyňské kredence  
z 1. poloviny 20 stol. 

-  nepoužitá kamna na pevná paliva, značka 
neznámá – rozměry asi 100 x 50 x 50 cm 

 

Kudrnovi, � 724 168 415 

Zdravotní sestry  
na lůžková odd. a na odd. intenzivní péče 

přijme  
Nemocnice Milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského v Praze. 
Nabízíme možnost ubytování. 

Kontakt: hlavní sestra Mgr. Irena Trpišovská,  
� 257 197 160, 605 292 930,  
e-mail: trpisovska@nmskb.cz,  
Vlašská 36, 118 00 Praha 1. 

Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ VE VÝBORU SENÁTU K PETICI K REALITY SHOW 
 

Dne 20. února 2006 proběhlo veřejné slyšení ve výboru senátu Parlamentu České republiky 
k petici k reality show VyVolení, Big Brother, Výměna manželek za účasti ředitelů televizí Pri-
ma a Nova, zástupců Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstva vnitra aj. Petici k tomuto dni podepsalo 16 975 petentů. 

Veřejné slyšení, které moderoval senátor Vlastimil Balín, zahájila jménem petentů Marie 
Nováková, místopředsedkyně Etického fóra České republiky. Ve svém projevu se zmínila o ne-
gativním působení výše uvedených reality show na mravní, psychický a fyzický vývoj dětí  
a mládeže. Tyto pořady jsou jedny z těch, které výrazně formují a výchovně působí na děti  
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a mladé lidi, podporují působení jednotlivých faktorů posilujících rizikové chování dospívají-
cích. Úkolem médií, včetně soukromých televizí, je přijmout svůj díl zodpovědnosti . 

Ředitelé televizí Prima Martin Dvořák a Nova Petr Dvořák zdůraznili komerční působení 
soukromých televizí, důraz na sledovanost a finanční efekt vysílaných pořadů. Zástupce RRTV 
Petr Pospíchal objasnil legislativní rámec a možnosti působení RRTV na privátní televize. 

Z odborného pohledu psychologa o fenoménu reality show hovořil Jaroslav Šturma, ředitel 
dětského střediska Paprsek, prezident Českomoravské psychologické společnosti. Zmínil se  
o tzv. psychoekologii, nutnosti chránit děti a mladistvé před škodlivými vlivy pro jejich psy-
chický vývoj. Náměstek MŠMT PaedDr. Müllner zdůraznil pohled ministerstva školství, které 
vnímá tyto pořady jako pořady rizikové pro vývoj dětí do 15 let. Hovořil o roli pedagogů a je-
jich citlivosti k potřebám i ohrožení dětí, které vyplývá z jejich povolání a upřímného zájmu. 
Klíčovou roli rodiny dnes nově přejímá často škola a z toho vyplývá její nová zodpovědnost. 
Režisér Otakar Kosek zhodnotil tyto pořady jako odraz současné společnosti. Jiný pohled přine-
sl senátor Z. Bárta, farář evangelické církve. Prohlásil, že bychom reality show neměli brát 
vážně a měli bychom si z nich umět udělat legraci. Jménem zástupců rodičů a pracovníků  
s dětmi a mládeží promluvila R. Novotná a David Žofák. Jejich zkušenosti potvrzují rizikové 
působení zmíněných pořadů. 

Petice bude dále projednávána ve výboru senátu, následně v plénu senátu. 
Co bude jejím výstupem? Omezení pořadů po 22. hod, jak umožňuje legislativa? Větší důraz 

na etické působení na děti a mládež? Podpora rodiny a apel na její podporu? 
Pokud Vám není celá věc lhostejná, prosíme Vás o další šíření přiložené petice (pokud jste 

ji ještě nepodepsali a souhlasíte s jejím zněním, tak také o podpis). Podepsané archy zašlete, 
prosíme, na adresu uvedenou na archu. Rostoucí počet těch, kterým není další působení televi-
ze na naši společnost (a zejména na děti a mládež) lhostejné, může ovlivnit i rozhodování poli-
tiků. Nenechme je ukolébat se do pocitu, že o nic nejde a že reality show nikomu neškodí a 
nikomu nevadí. 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 

KDYŽ KARIKATURY PŘEKROČÍ MEZE 
„JE OPRÁVNĚNÉ ZRAŇOVAT NÁBOŽENSKÉ CÍTĚNÍ TĚCH DRUHÝCH?“ PTÁ SE L’OSSERVATORE 

 

Vatikánské polooficiální noviny vyzvaly ke zpytování svědomí v otázce svobody projevu 
vzhledem k rostoucím násilnostem souvisejícím se zveřejněním Mohamedových karikatur. Podle 
L’Osservatore Romano by takové zpytování svědomí mělo zahrnout sdělovací prostředky  
ve všech zemích, zvláště vzhledem k případům ve Španělsku, kde divadelní představení ze-
směšňuje papeže, uráží katolíky a podněcuje k odchodu z církve, a kde televizní program vy-
světluje, „jak uvařit kříž“. 

„Dává svoboda smýšlení právo zraňovat náboženské cítění těch, kdo náleží k některému  
ze stávajících náboženství?“ – ptá se novinář Francesco Valiente v italské verzi novin ze dne  
6. – 7. února 2006. – „Kam až sahá svoboda projevu a kde se stává útokem na vnitřní přesvěd-
čení někoho jiného? Kde je hranice mezi satirou a výsměchem, mezi vtipem a urážkou, mezi 
ironií a rouháním? V těchto otázkách se mísí, někdy až zmateně, nejrůznější roviny: právní, 
kulturní, etická i deontologická.“ 

„Není pochyb o tom, že právo na svobodu projevu a právo na svobodu náboženského vyzná-
ní jsou obecně považována a uznávána za základní a nezadatelná lidská práva“ – v posledních 
60 letech i ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Současně „nelze pochybovat o tom, že každé 
plné využití prvního z těchto dvou práv naráží na své přirozené hranice dané plným uskutečně-
ním druhého práva.“ 
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SATIRA 
„Což by neměl halasně vytrubovaný sekularismus moderní společnosti nalézt jeden ze svých 

klíčových bodů, jimž se precizuje, v pochopení a respektu pro přesvědčení těch druhých,  
i kdyby tato byla odlišná, ba protikladná k jeho vlastnímu?“ – ptá se autor. 

Článek definuje pedagogickou a morální funkci satiry pomocí starého latinského rčení 
„castigat ridendo mores“ (kárá mravy smíchem). Text velebí satiru, když např. „tepe zlozvyky 
a odhaluje nespravedlnosti kterékoli doby, demaskuje idolatrii »mocných« a zbavuje je jejich 
neprávem nabyté svatozáře, která často přikrývá neřesti a zkaženost.“ Ale toto, dodává autor, 
nemá nic společného s „pokleslým rouhavým vtipkováním. Jestliže cílem satiry jsou hodnoty a 
symboly náboženství, symboly toho, co je posvátné v absolutním a jednoznačném smyslu, sati-
ra nutně ztrácí svou přirozenou funkci,“ dodává autor. 

„Připravena o jakoukoli kritickou a výchovnou hodnotu stává se satira pouhou zlobou a 
mění se v svévolné hulvátství.“ A v případě Mohamedových karikatur nebo rouhání se kříži  
ve Španělsku „jejich umělecká a kulturní nebo prostě »satirická« hodnota není patrná.“ 

Článek končí konstatováním, že to, co se stalo ve Španělsku, jak se zdá, „nevzbudilo 
zvláštní negativní emoce ve veřejném mínění. Každopádně však mezi extrémy mediálního po-
vyku na jedné straně a blahosklonného mlčení na straně druhé zůstává uražená důstojnost, 
zraněné svědomí.“ 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 

RÁJ NA ZEMI V OBMĚNĚ 
V lednových Perspektivách (příloha KT 3/06) vyšel velmi zajímavý článek o expanzi zla 

v dnešním světě. Jeho autor, Petr Příhoda, se opírá o poslední knihu Jana Pavla II. Paměť  
a identita.  

Zesnulý papež jde k počátkům: Had říká „budete znát dobro i zlo“, ale myslí to jinak – 
budete sami rozhodovat, co je dobré a co zlé. Velké ideologie 20. století vzaly za své, ale od-
mítání Boha trvá, ustavuje se nová ideologie zla. Pomocí mechanismů parlamentní demokracie 
záludně proniká do politiky, do médií, do škol. Je zaměřena především proti rodině, má podpo-
ru například v hnutí homosexuálů a radikálních feministek. (Zde je překvapivé, jak se třeba 
pohled na homosexualitu změnil během jediné generace.)  

Tato hnutí relativizují odlišnost mužství a ženství a vůbec rozdíly založené v samé lidské 
přirozenosti. Samotný pojem „přirozenost“ popírají, místo řádu stvoření tak nastupuje chaos, 
v němž není rozdílu mezi dobrem a zlem. Noví ideologové volají po toleranci a dialogu, ale při 
setkání s křesťanstvím najednou obracejí: s fundamentalisty se dialog nevede.  

Předchozí ideologie, komunismus a nacismus, slibovaly někdy v budoucnu ráj na zemi. 
Dnešní heslo je „ráj ihned“. Jeho naplnění má umožnit blahobyt, pohodový život v dostatku, 
bez strádání a zákazů – bez kříže. H. Arendtová k tomu poznamenává: „Snad nic tak neodlišuje 
současnou dobu od minulé, jako ztráta víry v poslední soud – ti nejhorší se přestali bát, ti nej-
lepší ztratili naději.“  

V závěru připomíná P. Příhoda oběti současné „kulturní revoluce“, jimiž jsou zvláště nena-
rozené děti i děti psychicky poškozené rozpadem rodin. Upozorňuje, že jsou zasaženi i křesťa-
né: „Plíživá nechuť k církvi jakožto instituci, volání po její demokratizaci, po svěcení žen, 
odpor vůči křesťanské sexuální morálce, toť rezonance se sebeničivou demontáží, nazývanou 
někdy sebevědomě druhým osvícenstvím.“  

Vít Cigánek 

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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SLEVA NA VSTUPNÉM  
ANEB UŠETŘIT SE DÁ, JEN MUSÍTE VĚDĚT, KDE A JAK 

Zcela náhodou jsem objevila jednu příjemnou skutečnost – zimní období, to nejsou jenom 
slevy v obchodech s oblečením (i když i ty jsou milé a také s nimi počítám), ale ušetřit se dá též 
např. na vstupném do pražské ZOO. Je celkem pochopitelné, že v zimním období zde za vstup 
zaplatíte méně než v létě, protože řada zvířátek si vychutnává svůj zimní spánek a my, ne-
spavci z rodu homo sapiens jim tohle zimní podřimování musíme jen závidět a můžeme si oči 
vykoukat, ale spící živočichy z jejich teplých pelíšků stejně ven (a natož do mrazu, jakého si 
letos užíváme mírou vrchovatou) stejně nedostaneme. Ovšem co jsem nevěděla a co tedy pro 
mne osobně (i pro řadu dalších lidí, se kterými jsem se o tuto novou informaci podělila) bylo 
novinkou, je fakt, že tohoto sníženého zimního vstupného se dá vlastně využít i v létě, protože 
jednorázová vstupenka platí na 1 vstup kdykoliv během roku. Pokud si zakoupíte do 31. břez-
na jednorázovou vstupenku, bude Vás stát 40,- Kč pro děti od 3 do 15 let, 60,- Kč pro dospělé-
ho a 200,- Kč pro rodinu (tj. pouze pro 2 dospělé a 2 děti), ale pokud budete kupovat vstupen-
ku o den později, tedy 1. dubna, již za stejné vstupenky (a v tomto konkrétním, sic teoretic-
kém, případě se dá předpokládat i za stejné množství s jarem čilých živočichů) zaplatíte  
za dítko již 60,- Kč, za dospělého 90.- Kč a v případě rodiny dokonce 270,- Kč. Je to podstatný 
rozdíl? Není? Vyplatí se to, nevyplatí? Záleží na situaci dané rodiny – kdo je z Prahy, tak je to 
dle mého jistě zajímavý tip, který stojí za uvážení či zapamatování si napříště. Kdo je mimo-
pražský, tak se třeba může inspirovat a popídit se po podobných slevách ve svém okolí a pak 
… pak ostatní prostřednictvím Zpravodaje seznámit s výsledky svého pátrání. Vždyť ušetřit se 
dá, jen musíme vědět, kde a jak. 

O čerstvě získanou informaci se s Vámi podělila 
Mirka Šílová 

 

PREMIÉRA: SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ 
Ačkoliv je v českých krajích zvykem na politiku a politiky šmahem a při každé příležitosti 

nadávat, nezaujatý člověk musí uznat, že realita čas od času přinese pozitivní změnu. Jednou 
z nich je společné zdanění manželů, které je možné letos poprvé využít. 

Připomeňme si základní fakta: 

∗ možnost (nikoliv povinnost) společného zdanění manželů se vztahuje na příjmy za kalen-
dářní rok 2005. Podle zákona se daňové přiznání za toto období podává na příslušný Fi-
nanční úřad do 31. března 2006. 

∗ Společné zdanění manželů může využít i manželský pár, který jinak daňové přiznání ne-
předkládá – tj. např. manžel má jediný příjem ve formě mzdy v zaměstnání (říká se tomu 
„příjem ze závislé činnosti“), manželka buď taktéž, nebo nemá příjem žádný (je 
v domácnosti nebo na mateřské dovolené). Pokud však chtějí letos společné zdanění man-
želů využít, musí oba dva vyplnit a podat daňové přiznání. 

DOPORUČUJEME 
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∗ Podstatné je, že oba manželé musí vyplnit každý své daňové přiznání a odevzdat je společně. 

∗ Klíčová je příloha č. 5, jejíž smysl je – stručně řečeno – v tom, že sčítá příjmy obou manželů 
a stanovuje společný daňový základ, ten pak dělí na polovinu. 

∗ Mají-li manželé rozdílné příjmy, vznikne zpravidla situace, kdy ten z manželů, který více 
vydělává, má přeplatek na dani, druhý naopak nedoplatek. Z přeplatku prvního se nejprve 
zaplatí nedoplatek druhého a zbytek přeplatku se pak vrací rodině. 

∗ Nejzajímavější na celé proceduře je, že při adekvátním počtu dětí může rodina vydělat 
částku až v pětimístném řádu (= vypočtená částka k vrácení rodině). Takže za tu námahu 
s vyplňováním daňových přiznání to stojí. 

∗ Užitečné a konkrétní informace ke společnému zdanění manželů spolu s vzorově vyplně-
nými daňovými přiznáními obsahuje webová stránka Ministerstva financí http://
cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/9_5511.html. 

∗ Elektronický formulář daňového přiznání, obsahující rovnou vzorce k výpočtu a usnadňu-
jící výpočty, lze stáhnout např. z adresy http://www.finance.cz/home/dane_a_audit/
formulare 
 

Takže nezapomeňte a do 31. března si ověřte, nakolik je tato možnost pro vaši rodinu výhodná. 
Hynek Krátký 

 

Jako malý kluk jsem měl s březnem spojeny tři věci: Mezinárodní den žen, Mezinárodní 
den učitelů a Měsíc knihy. A pak ještě hezkou zbožnou pohádku o malém Ježíškovi, který 
hrozně chtěl dát svatému Josefovi kytičku k svátku, ale všechno bylo ještě pod sněhem – až 
nakonec Bůh udělal zázrak a od té doby každý rok v březnu kvetou sněženky a fialky. 

(Teprve teď mi dochází ta krásná nelogičnost – přece svátky svatých zavedli křesťané dlouho po 
Josefově smrti a Ježíšově nanebevstoupení.) 

Jako větší kluk jsem měl s březnem spojenu hlavně „smutnou dobu postní“. Bylo několik 
let, kdy jsem to hrozně prožíval – ta fialová a ty truchlivé kostelní písně – až jsem se pod tím 
dusil a nemohl jsem se dočkat velikonoc. Ty nakonec přišly – jak to obvykle bývá, v představě 
byly krásnější než ve skutečnosti. Co taky na velikonocích ve městě, když jsem nerozuměl 
tomu, co se děje v kostele, a asfalt v ulicích ne a ne se zazelenat či dokonce rozkvést. 

Uteklo ještě mnoho vody do moře, než jsem získal k březnu skutečně pozitivní vztah – 
bylo to tehdy, když jsem jednou koncem března poprvé v životě potkal svou celoživotní lásku 
– svou ženu. 

A tak je to se vším – jen pomalu a postupně se prohlodáváme balastem nepochopitelných 
přejatých zvyklostí, přepjatých očekávání a civilizačních zklamání. Jen pomalu se smiřujeme 
s tím, že věci nejsou takové, jaké bychom si je rádi vysnili. Jen ztěžka přijímáme všední realitu 
náhradou za hezoučké pohádky, z nichž jsme už dávno vyrostli. 

Až dokud se nestane zázrak. 
Vladimír Koronthály 

NA OKRAJ 


