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Pomalu končí Vánoce: obchodní řetězce ohlásily gigantické slevy (protože dárečkové nákup-
ní šílenství jako švihnutím kouzelného proutku pominulo spolu s vánočním kaprem za svitu 
prvních prskavek), sníh odešel stejně nenápadně, jak přišel, a silvestrovské veselí v řadě hlav 
nemilosrdně vystřídala novoroční kocovina se svým každoročním průvodem předsevzetí, 
v nichž závazek „už nebudu tolik pít“ hrál dominantní roli, úměrnou úpornému bušení permo-
níčků uvnitř postižených lebek. Zdánlivě se vlastně nic nestalo… 

No, stalo i nestalo. To podstatné, ten základ všeho, co se teď může dít, se stal zhruba před 
2000 lety v jeskyni poblíž malého judského městečka Betléma: ukázalo se, že Bůh se stal člově-
kem (on se jím vlastně stal ještě o 9 měsíců dřív, ale teprve u té jeskyně to zpěv andělů vybubno-
val na veřejnosti). Je to cosi neuchopitelného, nepochopitelného a fascinujícího: Bůh si vymyslel 
svět, aby měl do čeho vložit svou přetékající a tvořivou lásku, pak do něj umístil člověka, které-
mu dal svobodu – ne svobodu odmítnout, ale svobodu přijmout (že s ní člověk naložil jinak, to 
bylo riziko, které Bůh vzal jen tak mimochodem také na sebe!) – a pak se, zamilován do nás, lidí, 
stal jedním z nás, protože… Protože co? – to je právě to neuchopitelné a nepochopitelné. Proč se 
Bůh stal člověkem? Co tím získal? Co mu to dává? Co jsme, co Bůh není? Co máme, co by Bůh 
neměl (teda kromě hříchu, který je mimo soutěž, protože hřích není něco nového, je jen odmít-
nutím Boží skutečnosti, Boží nabídky, Boha a jeho plánů)? Tisíce teologů a filosofů si po staletí 
láme hlavu nad těmito tak logickými a přitom tak nezodpověditelnými otázkami a nabízí logic-
ké i mystické konstrukce, jichž je tolik, kolik je hlav, těmito otázkami se trápících… 

Jedna odpověď se přece jen nabízí: to nejen Bůh se stal člověkem, ale jeden z nás, lidí, se stal 
Bohem. To je nejúžasnější odpověď na Adamův hřích, na Adamovo odmítnutí Boha a jeho záko-
nů: Bůh splnil jeho a Evinu touhu „být jako Bůh“ tím, že dal život člověku, jenž byl od svého 
počátku současně Bohem – a jako člověk a Bůh současně měl a má moc jménem všeho lidstva 
navěky v sobě propojit božské a lidské… 

Zůstává mi rozum stát, když se snažím domyslet, uvědomit si, 
představit si toto neproniknutelné tajemství: Boha, beroucího na sebe 
lidství, člověka, pozvednutého k božství, neskutečnou záruku (pevnější 
než všechny garance znamení duhy, dané kdysi Noemovi) toho, že Bůh 
nenechá svět (a s ním lidstvo) zaniknout v nicotě, že mu na něm trvale 
záleží, že se s ním ztotožňuje – že stojí při nás a je na naší straně, ať se 
děje cokoli. 

Kojenec v jeslích, jehož zahřívají svým dechem dvě nerozumná ho-
vádka, se tak stává nejsilnějším znamením pro naši naději – a je jen na 
nás, zda si to o Vánocích či kdykoli jindy uvědomujeme, jako si unave-
ný poutník balancující na horské stezce na bolavých nohách uvědomuje ve své ruce hůl, o níž se 
může opřít… a jít dál… a dojít tam, kam má namířeno… 

Kojenec – Bůh, jehož je potřeba krmit a přebalovat, člověk, spojený nerozlučně a neoddělitel-
ně se svým Tvůrcem, jemuž má být dána veškerá moc… začátek příběhu, v němž vystupují 
matka, pěstoun, pastýři, mágové, vraždící vojáci a vražděná nemluvňata … a jiní vojáci a římský 
prokurátor a kříž… a odvalený kámen… tohoto příběhu součástí jsme i my; o Vánocích i po 
nich. A máme v ruce hůl… jen ji spatřit – a opřít se o ni… a jít…  

Vladimír Koronthály 

PŘEBALOVAT BOHA 
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V RODINNÉM KRUHU 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
 

tak jsme se ve zdraví 
(alespoň většina z nás, jak 

doufám) dožili roku 2007. Čím víc to sleduji, tím víc se mi to zdá neuvěřitelné. Není tomu přece 
tak dávno (no dobře, snad těch 50 – 40 let), kdy se nám meta 2000 zdála být v podstatě nedostiž-
ná – tam se umisťovaly děje vědeckofantastických románů s jejich pozoruhodnými přístroji na 
dálkové vidění, náramkové komunikátory a podobné fascinující vymoženosti (které dnes prodá-
vají v každém bazaru málem na váhu), tam se létalo do vesmíru (víte, že to pomalu bude 40 let, 
co šlápl první člověk do měsíčního prachu? To jsem ještě ani nebyl ženatý – a už jsem dědek!), 
tam měli všichni všechno – alespoň v knihách sovětských a spřátelených autorů, zatímco ame-
ričtí a další dekadenti naopak popisovali svět drog, válek, zelených příšer rosolovité konsistence 
a exhalacemi zamořené země. Tak si říkám, kdo měl asi pravdu – zdá se, že svým způsobem oba 
tábory. Protože na jedné straně se máme jako nikdy v dějinách (ovšem ne všichni, to jen my tady 
v euroatlantické civilizaci a pak ještě Japonci), na druhé straně dýcháme a pijeme a jíme leccos, 

JEN MÁGOVÉ 
 

čerstvé noviny se zimomřivě tetelí v koutku poštovního vozu 

rychlík se zarputile prodírá zasněženou rovinou  
kamsi k nehostinným trafikám velkoměsta 

vezeme dvouhlavé tele a sedm rozvodů a patnáct večírků a tři nové filmy 

někde se uplácí a jinde vraždí 

na pozadí rozkvetlé zahrady se šklebí umělý chrup  
ve strnulém předvolebním úsměvu 

Nový Rok vyhrožuje novými daněmi a starými pohledávkami 

Ali Baba a 49 teroristů na procházce pod palmami 

sen o pracím prášku a touha po dovolené snů 

čtrnáct dní neměla v ústech ani sousto a přece se točí 

neboť právě teď a právě tady právě všechno je stále víc a úžasněji 

budoucnost patří nám a my patříme budoucnosti 

 

jen mágové nedůvěřivě přepočítávají cípy hvězdy vzešlé na východě 

vždyť lhát je tak snadné 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací nad nalomenou třtinou,  

Praha 2006/7 
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nad čím by se minulé věky ošklíbly – a drogy bohužel nezůstaly ve světě nesplněných prognóz. 
Ani rozvody… 

Není snadné v naší informačně přehuštěné a tím víc zmatené době rozeznávat znamení ča-
sů. Jedno malé jsem rozpoznal – má záda se neodbytně hlásí o pomoc, takže pojedu v lednu do 
lázní (a tedy únorové číslo nevyjde, až březnové – snad mi to prominete), jiné bych mohl vidět 
v očích svého vnuka, plných důvěry v to, že svět je jedno obrovské a nádherné tajemství, které 
stojí za prozkoumávání – a řadu dalších podobných máte jistě kolem sebe. Nechci a nemohu být 
prorokem, ale kromě feťáků, bezdomovců, lhostejných měšťáků a bezohledných zlodějů je ko-
lem nás také mnoho lidí, ochotných uvolnit místo v tramvaji paním o holích, podržet dveře dá-
mě, usmát se na trafikantku při kupování novin, ukázat španělské turistce nejkratší cestu ke 
kostelu Pražského Jezulátka či prostě jen jít každý den do práce a udělat ji tak dobře, jak dove-
dou – není to úžasné? A to nemluvím o dobrovolných pracovnících charit všech druhů a vyzná-
ní (i bez vyznání), street-workerech, staničních sestrách, učitelkách na učňovských školách či 
básnících – každý z nich má své místo v úžasném Božím plánu, podle něhož Bůh nestvořil svět 
pro pitomce, ale pro člověka – korunu tvorstva, vybaveného rozumem, vůlí a schopností milo-
vat k tomu, aby se o tento svět postaral a tím se podílel na obrovském projektu stvoření… 

Dobře se o tom mluví – hůře se to prožívá, pokud člověku zrovna ukradli auto, ulomil se 
mu podpatek nebo si (jako já nedávno) zapomněl vzít klíče od bytu a teď bezradně stojí na 
chodníku bez peněz, mobilu, klíčů i bundy – a mrzne. Přeji Vám, aby se Vám to letos nestalo – a 
pokud ano, abyste měli sílu věřit, že všechno se nějak vyřeší, protože Bůh nestvořil svět k tomu, 
abychom se měli kde trápit; on nám ho (s láskou, které je schopen jen Bůh) udělal pro radost. 

VKor 
 

DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ 
 

Za celý svůj život jako katolický křesťan 
jsem neslyšel kázání o Desátém přikázání. 
Nelze kázat na téma „Nebudeš dychtit po 
majetku svého bližního“, protože západní 
společnost je na tom dychtění založena. 
Říká se tomu kapitalismus. Masová rekla-
ma nás přesvědčuje, že potřebujeme věci, 
které ve skutečnosti nepotřebuje nikdo  
z nás. Zasévá zmatek ohledně toho, co je 
potřebné pro život. Úroveň potřeby narost-
la do takové úrovně iluze a propracovanos-
ti, že věci, které dříve byly naprostým luxu-
sem, se staly nutnostmi. V naší kultuře lidé 
nemají sami ze sebe dobrý pocit, pokud 
příští dovolená nebude luxusnější než ta 
loňská, pokud všechno není zlepšováno – 
zatímco většina Božích lidí hladoví. 

Blahobytný Západ udělal štěstí nemož-
ným. Vytvořili jsme pseudo-štěstí, pseudo-
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úspěch, pseudo-bezpečí, které nikdy neuspokojí lidské srdce. Většina Božích lidí je nucena učit 
se hledat štěstí a svobodu na mnohem jednodušší úrovni. Evangelium říká, že právě tam se 
štěstí vždycky nachází. 

To je asi nejtradičnější, nejstaromódnější, nejkonzervativnější evangelium, a to se nikdy ne-
změní. Musíme si to opakovat: Desáté přikázání existuje. 

Z knihy „Preparing for Christmas With Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

 

O ANGLICKÉM MIKULÁŠI, TECHNICKÉM MUZEU A VÁNOČNÍ HŘE 
Další dopis Blanky Vorlové o životě české rodiny ve Velké Británii 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
děkuji vám všem, kteří mi píšete dopisy. Ani jsem se v poslední době nedívala na předpo-

věď počasí pro Čechy, jestli budou bílé vánoce. Tady jsme měli překrásný listopad – kolem  
20. 11. jsme na procházce pozorovali čmeláky, jak se pasou na květech. Začátkem prosince ale 
nastala zima. Téměř každý den prší, od kamarádek jsem pochytila pro tuto skutečnost několik 
výrazů, které slovník neuvádí. K tomu fouká silný vítr, naštěstí ještě ne moc ledový. Někdy 
myslíme cestou ze školy, že nás to odfoukne a Modroočku stojí slzy v očích.  

Od Mikuláše jsou tu vánoce v plném proudu, žádný prostý tichý advent, jako máme v do-
movině (teď nemyslím obchodní domy). Lidi mají doma nazdobené stromečky, po fasádách 
šplhají Santaklausové nafukovací, blikací, hýbací. Občas nějakého chudáka vichřice utrhne a leží 
bezmocně na rozbahněném trávníku. Drak by chtěl mít doma taky stromeček jako všichni, ale 
musí si počkat až do vánoc.  

Ale ještě se vrátím k mikulášským oslavám. V kostele proběhly velice hezky, dokonce se  
na nedělní bohoslužbu dostavil sv. Mikuláš osobně, žádný opravdový biskup by se za takový 
zevnějšek nemusel stydět, důstojnost sama. Děti byly u vytržení. Na tuto bohoslužbu jsme měli 
přinést zabalené dárky pro opuštěné děti, které jim svatý biskup nadělí pod stromeček. Odpo-
ledne probíhal Mikulášský festival. Prodávalo se kafe, dorty a sušenky jako obvykle a k tomu 
bylo vystoupení pěveckého sboru a pak vystoupení varhaníka a další kulturní akce. Za poplatek 
mohly děti navštívit jeskyni, kde se skrýval Father Christmas. Kluci mne nakonec přemluvili a 
šli jsme – musela jsem taky, protože Drak pozbyl těsně před vstupem odvahy. Bylo to bílé, ta-
jemné a hezké. Kluci měli odpovídat na několik otázek, což za oba vyřídil Tom a pak dostali 
malé dárky z velikého pytle. Farníci uspořádali z vlastních zdrojů výstavku sošek k tématu, 
některé byly překrásné a některé úplně šílené (např. Santa ve vaně atd.). Mimořádný úspěch 
měla u kluků výstava hraček vyrobených ze stavebnice. Nejprve jsem myslela, že je to Merkur, 
ale byla to původní britská stavebnice. Dívali jsme se na hýbající se loď, auto, kolotoč a jiné, 
nádhera.  

Hlavní mikulášské oslavy se ale uskutečnily na krajanském dýchánku v Londýně. Všichni  
i s babičkou Líbou jsme se přesunuli k Jožkově sestřenici Janě, která žije v Londýně s chotěm  
a dvěma syny, a teď tam byla na návštěvě i její maminka. Odpoledne jsme se ještě pro zpestření 
programu vydali do muzea RAF, které je docela nedaleko a cesta tam je velmi jednoduchá. Na-
vzdory tomuto faktu jsme zabloudili cestou tam i zpět, ale zase jsme se našli a muzeum stálo  
za to. Navštívili jsme jen hlavní expozici – obrovský hangár, ve kterém bylo vystaveno množství 
letadel Královského letectva a spousta dalších exponátů, prošli jsme rozbombardovanou továr-
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nou (to na Draka udělalo mimořádný dojem) a hlavně – kluci si mohli do jednoho letadla vlézt a 
„řídit“. To byl tedy kolosální úspěch. Na závěr jsme navštívili dětský koutek – přístupnou for-
mou jsou zde vysvětlovány fyzikální jevy (z oblasti letectví), děti si můžou všechno hned vy-
zkoušet na cvičných aparátech. Udělalo to dojem i na Josefa. Klukům i mně se ale nejvíc líbilo 
létání na rogalu, kousek nad zemí, samozřejmě, ale i tak to bylo dobré. Modroočko řádilo jako 
černá ruka. Vrátili jsme se k Janě domů, už byla úplná tma, a přivítali se ještě s jedou česko-
anglickou rodinou, která se zúčastnila besídky. A pak to začalo. Musím teda říct, že to bylo krás-
ně připravené, dramatická hudba a tma uvedla čerta, spíše atraktivní čertici, která předvedla 
výrazový tanec, a po tom tajemství a strachu se rozsvítila světla a hrála andělská hudba a vstou-
pila kladná dvojice. Děti byly nadšené, recitovaly a pak dostaly dárky. Jana měla připravené 
vyrábění andělíčků z papíru a pak děti „pekly“ dortíčky z hracího těsta, takže díky ní nikdo 
nezlobil ani se nenudil. Bylo to prima a vůbec se nám nechtělo domů.  

Návštěvu Londýna jsem si zopakovali minulou sobotu. Bylo mrazivo a zamračeno, den jako 
stvořený na návštěvu muzea. Jeli jsme do Museum of Science. Stroje parní, motory do všeho 
možného, lodě, mašiny, letadla, Apollo 10, výstava o energii, o materiálech, o počítačích a pra-
dávných počítacích strojích a další a další. Josef byl ve svém živlu, Drak se zdál neunavitelný. 
Nakonec jsme se rozdělili, protože jsem se chtěla dívat taky chvíli na něco jiného než stroje, a 
Josef a Drak zase nestáli o to, projít se po skleněném mostě. Sešli jsme se potom v oddělení po-
kusů pro větší děti. Bylo rozsáhlé a děti mohly konat pokusy z nejrůznějších oblastí přírodních 
věd. Do mnohých se zapojovali nadšení tatínkové. Bylo tam hrozné horko a všichni měli rudé 
obličeje, a proto vypadali ještě nadšenější. Nakonec jsme šli na bublinové vystoupení, které bylo 
famózní, poučné i zábavné – nakonec ten muž na podiu plnil bubliny myslím metanem, takže 
stoupaly ke stropu, a když je zapálil a ony shořely velkým plamenem, neznalo nadšení mezí. 
Pak už toho bylo ale na všechny dost, tak jsme se ještě prošli Hyde Parkem a Green Parkem na 
metro a jeli domů, úplně zmrzlí a vyfoukaní. V metru se podařilo velkým klukům a mně nastou-
pit do vozu, ale Josefovi a Modroočku ne, a kluci propadli panice, co si bez nás tatínek počne. 
Určitě se ztratí! To mi mimořádně zalichotilo, protože ve skutečnosti jsem to většinou já, kdo má 
tendence zabloudit. Ale stejně mne potěšilo, že mají o mně kluci takové mínění.  

Ještě napíšu o vánoční hře, kterou inscenovaly děti u kluků ve škole. Jmenovalo se to Camel 
Arms, myslím, podle jedné písničky. Bylo to o vánočních událostech, jak jinak, spousta rolí 
(všichni si zahráli, Drak hrál velblouda a Tom prodavače) a pěkné písničky. Zřejmě dlouho  
nacvičovaly, protože to bylo opravdu pěkné. Bohužel Modroočko strhl vír hry natolik, že se 
rozhodl také vstoupit na jeviště a ukázat, co je v něm. Nemohl tam a nechtěl to pochopit, hrozně 
se rozkatil a musel být vyveden ze sálu. Totéž v bleděmodrém se opakovalo i při jediné repríze 
druhý den, to se ale jedna pomocná učitelka nade mnou smilovala a šla nespokojence na chvíli 
vozit venku místo mne, takže jsem mohla shlédnout Drakovo vystoupení, Tomovo jsem bohužel 
neviděla. Ještě musím napsat, že na programovém lístku, který jsme všichni dostali (abychom 
znali osoby a obsazení) byl Tomův obrázek (to se jako chlubím). Teď v neděli bude vánoční hra 
v kostele (zase jiná), kde kluci taky hrajou, Tom dokonce sv. Josefa. Náš Josef bude v práci, tak 
jsem zvědavá, jestli tentokrát něco uvidím nebo jestli budu zase držet adepta herectví venku.  

Na vánoce pojedeme domů, jestli se teda něco nečekaného nepřihodí, tak se moc těším, že se 
s mnohými z vás uvidíme – v Liboci, na Lhotce, na besídce u Šimečků a jinde. Mějte se moc 
krásně, moc vás zdravím a kdybychom se přece jen neviděli, tak vám přeju krásné vánoce!  

Blanka 
 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2007 9 

PÁR VĚT O JEDNOM POHŘBU 
 

Je listopad, dušičkový měsíc, pondělí třináctého, dopoledne, a já stojím v kostele u Panny 
Marie Sněžné, je tu hodně lidí a před oltářem bílá rakev. V hlavě se mi honí mnoho vzpomí-
nek…  

Před šesti lety jsem tu také byl dopoledne, kostel byl také plný, seděl jsem v první lavici 
s celou rodinou – ano, byli jsme tam všichni, také tam byla rakev – s naším nejstarším synem. 
Nebyl jsem schopen pochopit tuto novou realitu. Ačkoliv křesťan, který ví anebo by měl vědět, 
že smrtí všechno nekončí, ale naopak začíná, cítil jsem hluboký smutek nad zmařeným lidským 
životem. Skrz slzy jsem téměř nic neviděl…  

Naše nejstarší dcera odjíždí z Prahy do Paříže na pár dní navštívit svého kamaráda, který 
tam studuje. Po příjezdu se dovídá smutnou zprávu. V Praze mu náhle zemřela mladší sestra 
Sylvie a tak musí odjet domů. Smutný pobyt v Paříži… 

Kostelem se nese zpěv (s kytarovým doprovodem) Sylviiných oblíbených písní ze zpěvníku 
Hosana, které vybrala maminka. Mnozí účastníci zpívají, někteří jen poslouchají… 

Rodiče by neměli pohřbívat své děti, slyšíme v promluvě kněze. Je to opravdu těžké, být na 
pohřbu svého dítěte. Pamatuji se na to, co nám nejvíce pomohlo: když jsme téměř hmatatelně 
cítili, jak náš smutek společně s námi nesli naši přátelé a známí. Proto jsme se snažili být 
s rodinou Sylvie v jejich zármutku. Pevně jsem věřil, že snad i my trochu pomáháme nést tu 
těžkou zkoušku jejich života… 

Velmi jsem ocenil maminku Sylvie, když po skončení pohřebních obřadů si stoupla 
k ambonu a poděkovala všem, kdo provázel její dceru v jejím životě. 

Vyprovázíme rakev před kostel, ještě vykropení rakve a pohřebního auta, zabouchnutí dví-
řek auta a odjezd. Je konec! – Myslím si, že ne. Pro nás ostatní pokračuje život dál. Jsou tu Sylvii-
ni sourozenci a rodiče, pro které život pokračuje, a je potřeba ho žít naplno a projít cestu, kterou 
pro nás má Pán připravenou. A Sylvie? Ta už má život věčný…  

VV 
 

(Ano, i takové věci patří do Živé rodiny, protože i smrt, byť sebe bolestnější, je součástí života… Mů-
žeme plakat, můžeme nechápat, můžeme odmítat – ale nemůžeme změnit. Co však skutečně můžeme, je 
doufat – protože smrt, ať je jakákoli, je jen zastávkou na cestě dál – pozn. sazeče.) 

 

JOHN PIERPONT 
zemřel jako neúspěšný člověk roku 1866 ve věku jedenaosmdesáti let; konce svých dní se 

dožil jako vládní úředník ve Washingtonu D.C. a jeho duši trápila celá řada osobních proher. 
Vše začalo celkem dobře. Absolvoval na Yalské univerzitě, kterou jeho dědeček pomáhal 

zakládat, a s jistým nadšením si za své povolání zvolil dráhu učitele.  
Jako učitel neuspěl. Byl na studenty moc hodný. A tak se začal rozhlížet ve světě práva. 
Jako právník neuspěl. Byl moc velkorysý ke svým klientům a příliš mu záleželo na spravedl-

nosti, než aby se ujal případů, které slibovaly tučné honoráře. Další profesí, kterou si vybral, 
bylo obchodování s konfekcí. 

Jako obchodník neuspěl. Nedokázal si účtovat dost, aby dosahoval zisku, a příliš svobodně 
zacházel s úvěrem. Mezi tím psal poezii, a i když básně publikoval, honoráře nebyly takové, aby 
mu stačily na živobytí. 
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Jako básník neuspěl. A tak se rozhodl, že se stane pastorem. Odešel na Harvardskou boho-
sloveckou školu a byl vysvěcen na pastora kostela v Hollis Street v Bostonu. Ale protože byl pro 
prohibici a proti otroctví, postavili se proti němu vlivní členové jeho obce, a tak byl přinucen 
rezignovat.  

Jako pastor neuspěl. Zdálo se mu, že by mohl něco znamenat v politice, a tak byl za Abolici-
onistickou stranu nominován jako kandidát na guvernéra státu Massachusetts. Prohrál. Nezlo-
milo ho to a kandidoval do Kongresu za Stranu svobodné půdy. Prohrál. 

Jako politik neuspěl. Začala občanská válka a on se přihlásil jako dobrovolný vojenský pas-
tor Dvacátého druhého pluku massachusettských dobrovolníků. Za dva týdny toho nechal, 
neboť zjistil, že ten úkol je nad jeho síly po zdravotní stránce. Bylo mu sedmdesát šest. 

Nezvládl to dokonce ani jako feldkurát. Někdo mu sehnal jakési bezvýznamné úřednické 
místo na ministerstvu financí ve Washingtonu, a tak posledních pět let svého života strávil jako 
úředníček v kartotéce. Ani to mu moc nešlo. Nebavilo ho to.  

John Pierpont zemřel jako neúspěšný člověk, Nedotáhl do konce nic, co chtěl dělat nebo čím 
chtěl být. 

V Cambridgi v Massachusetts má na hřbitově na Mount Auburn malý náhrobní kámen. 
V žule je napsáno: BÁSNÍK, KAZATEL, FILOSOF, FILANTROP. 

S dnešním časovým odstupem by se dalo namítnout, že vlastně neúspěšný nebyl. Jeho odda-
nost sociální spravedlnosti, touha být milující lidskou bytostí, angažovanost v palčivých problé-
mech jeho doby i víra v sílu lidského myšlení – to nejsou nezdary. A dost z toho, co považoval 
za porážku, se postupem času obrátilo v úspěch. Školství bylo reformováno, právní procedury 
se zdokonalily, úvěrové předpisy se změnily a především – otroctví bylo navždy zrušeno. 

Proč vám to vlastně vykládám? Není to nijak mimořádný příběh. Mnoho reformátorů deva-
tenáctého století prožilo podobný život – prošlo podobnými nezdary a neúspěchy. V jedné veli-
ce důležité věci nebyl John Pierpont neúspěšný. Každý rok přijde prosinec a my slavíme jeho 
úspěch. V srdcích a myslích na něj chováme celoživotní vzpomínku. 

Jde o písničku. Vůbec ne o Ježíši, andělích nebo Santa Clausovi. Je to úžasně jednoduchá 
píseň o jednoduché radosti, když se to studeně bílým soumrakem zimního večera sviští na sa-
ních tažených jedním koněm. S kamarády – a celou cestu se zpívá a směje. Nic víc, nic míň. 

„Rolničky“… 
John Pierpont napsal „Rolničky“. Napsat písničku, která vyjadřuje tu nejprostší radost, na-

psat písničku, kterou zná tři nebo čtyři sta miliónů lidí po celém světě – písničku o něčem, co 
nikdy nedělali, ale co si umějí představit – písničku, kterou každý z nás, velký či malý, umí za-
pískat, jakmile piáno zahraje první akord a první akord se rozezní v našem srdci, to přece není 
neúspěch. 

Jednoho sněhobílého odpoledne John Pierpont napsal ty řádky jako dárek své rodině, přáte-
lům a náboženské obci. Tím za sebou zanechal trvalý vánoční dar – ten nejdražší ze všech – ne 
ten pod stromečkem, ale neviditelný a nepřekonatelný dar radosti. 

(P.S.: V zimě roku 1987 se mi v Methowském údolí Kaskádového pohoří ve státě Washing-
ton konečně splnilo dávné přání. Sněhu bylo skoro metr, teplota na nule, obloha byla jasná, sáň-
ky bez stříšky a kůň byl grošák, měl červený postroj a rolničky. A uháněli jsme zasněženou plá-
ní a smáli se celou cestu. Díky, Johne Pierponte. Každé slovo té písničky je pravdivé.) 

Robert Fulghum. Pro Zpravodaj zaslala Martina Hošková 
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JE BLÁZNOVSTVÍ 
nenávidět všechny růže, 
když ses jednou zranil o trn… 
vzdávat se svých snů, 
když se jeden z nich nesplnil… 
vzdát se všech svých proseb, 
když jedna z nich nebyla vyslyšena… 
přestat usilovat, 
když jednou něco nevyšlo… 
odsoudit všechny své přátele, 
když tě jeden z nich zradil… 
přestat věřit v lásku, 
když tě někdo podvedl nebo tě nemiloval také…  
zahodit všechny šance být šťastným, 
když jsi byl jednou nešťastný. 

Z internetu 
 

NEGATIVNÍ SVÁTOST?  
 

Během svých sabatických exercicií v trapistickém klášteře Gethsemani v Kentucky jsem 
mnoho času strávil před vchodem do poustevny, v níž žil Thomas Merton. Uvažoval jsem dva-
cet minut o jedné myšlence a pak dalších dvacet minut o jiné. Po chvíli jsem byl u třetí a čtvrté a 
už jsem si ani nevzpomínal na tu první. V tichu přicházely a odcházely, protože nebylo, co bych 
s nimi mohl dělat. Nebyl tu nikdo, na koho bych řval, nikdo, s kým bych pracoval na nějakém 
problému. Nemohl jsem napsat žádný protivný dopis, neměl jsem po ruce telefon, abych mohl 
někoho seřvat nebo mu projevit lásku nebo cokoli. Musel jsem to nechat být. Nemohl jsem se  
k tomu upnout. 

Kdybych byl ve společnosti, pravděpodobně bych byl jednal podle svých citů, s někým bych 
klábosil o nějaké potíži. Klábosení je druh negativní svátosti. Pamatujete si naši starou definici 
svátosti? Říkali jsme, že svátosti, když je vysluhujete, působí, co symbolizují. A stejně je tomu  

u klábosení. Když mluvíte negativně, investujete do svého negativis-
mu. Ospravedlňujete ho a stává se obtížnějším se mu vyhnout. Ty 
nejprotivnější a iracionální soudy, které jsem u lidí zaregistroval, ná-
sledovaly často po nějakém negativistickém žvanění. 
Způsobem, jak se toho zbavit, je pro mne ticho. V tichu vidím své 
negativní pocity, jak kolem mne proplouvají jako mlha. Všechny ty 
paranoidní pocity sebelítosti se neospravedlňovaly ani tak z vnější 
situace, nýbrž byl jsem to já, kdo je potřeboval. Byly to vazby, které 
jsem si vytvořil, abych sám sebe definoval a zhodnotil. V poustevně 
neznamenaly nic. 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 
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OBĚMA NOHAMA V OBOU TÁBORECH  
 

Musíme se naučit žít ve světě takovém, jaký je, i ve světě, jaký by měl 
být. V tom prvním je síla, ve druhém láska. Síla a láska jsou manželé. Síla 
bez lásky je brutalita, ale láska bez síly je brzy pouhou sentimentalitou.  
V tomto světě musíme obojí spojovat.  

Síla není špatné slovo; musí být dobrým slovem. V tomto světě nemůžeme žít v dokonalém 
království čisté lásky, kde je to uspořádáno, jak má být, kde každý myslí tak jako já, kde každý 
slaví liturgii, jak my si myslíme, že je to správné. Jsme poutníci a cizinci, kráčející po cestě jako 
učedníci, s křehkým jměním, které ani dokonale nevlastníme, dokonce mu ani nerozumíme.  

V této době, o které si myslím, že je dobou vyhnanství kultury i církve, se až příliš snadno 
dostavuje cynismus. Je to až příliš snadná odpověď, neboť nevyžaduje žádné sebeodevzdání, 
lásku, důvěru, ctnost. Nicméně jsme povoláni k víře, do místa, kde můžeme důvěřovat oběma 
světům a respektovat je: svět takový, jaký je (sílu), a svět takový, jaký má být (lásku). Žít trpělivě 
a pokorně bez cynismu je darem evangelia.  

TŘI KRÁLOVÉ 
ANEB SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 6. LEDNA 

 

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů“, je 
svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Naro-
zení Páně. Svátek „Tří králů“ ale klade důraz na něco tro-
chu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, 
dokonce jako narozené dítě.  

K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou 
prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, 
kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci. 
Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to 
cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se 
dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození 
došlo, přijdou pozdě.  

Ve svátku „Tří Králů“ se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím či jinověrcům a v postavách sva-
tých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary při-
pomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.  

Svátek „Tří Králů“ odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité 
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách 
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar  
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“  
(= Kristus žehnej tomuto domu).       

Veronika Vaněčková 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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ŘÍKADLA PRO DĚTI? 
 

Sami víte, že zaujmout dítě je věc nelehká. Pokud zrovna nemohu lechtat, bafat, štěkat a 
dělat legrační obličeje, musím si vystačit s říkadly a básničkami. Svým zpěvem bych mohla po-
rušovat domovní klid a jistě i autorský zákon, tak většinu písní zrychleně recituji, podobně jako 
to dělají rapeři. Co se v dětské poezii vlastně dozvídáme? Beru si na pomoc knížku svého dítěte, 
abych to zjistila. Tak třeba:  

Ententýky dva špalíky,  
čert vyletěl z elektriky.  
Slovo „ententýky“ je jedno z prvních slov, které se dítě naučí... a nikdy nepoužije. Nevím, 

jestli jsou zmíněnými „špalíky“ myšleny devítivoltové baterie. Pak bych chápala, že jde zřejmě o 
varování před následky úrazu elektrickým proudem.  

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji postaví? 
Starý pecař není doma a mladý to neumí. 
Viděli jste někdo starého pecaře? A mladého? Případně pecařku s pecařčaty? Možná tak 

starého pizzaře! Taky se vám zdá, že jsou říkanky našeho dětství málo aktuální? Tady je posel-
ství mladým generacím jasné. Starý pecař je pracovně vytížený machr a mladej je lempl. V by-
tech s ústředním topením lze použít variantu „starý topenář není doma“ nebo pravděpodobněj-
ší „starý topenář nebere mobil“.  

V písničce „Ovčáci čtveráci“ se dítě dozvídá: Nebyla to vička ani čočovička. Co je to vlastně 
„vička“? Ta patří podle mého soudu do stejného pytle jako „ententýk“. Potřebovali jste někdy 
slovo „vička“? (Neplést s frekventovaným výrazem „slivovička“!) Vzpomínejte! A výraz ovčáci 
čtveráci? Mrně zvládající nějakých 200 slov má ve své slovní zásobě pecaře, ententýk, čočovičku 
(nebo šošovičku?) a vičku. O významu těchto slov nemají leckdy jasno ani odborníci (že by vička 
byla zdrobnělinou od „vika“? To je myslím nějaká luštěnina, která se dá zasít a snad i jíst – domněnka 
sazeče).  

Od básničky „Polámal se mraveneček“ jsem si slibovala morální povzbuzení pro nemocné 
dítě. Na obrázku k říkance je malý nemocný mraveneček. U jeho postýlky stojí pan doktor  
a ve flanelových pyžamech tatínek – mravenec a maminka ... mno... vlastně taky mravenec. Ma-
minka – mravenec??! Vzhledem k růžovému flanelovému pyžamu jde asi těžko o královnu – 
tedy mravenečkovu maminku! Z logiky věci tedy musí jít o divně oblečeného strejdu-mravence. 
Hle, jaký liberální autor! 

Šnečku, šnečku, vystrč růžky! 
Dám ti tvaroh na parůžky. 

Ježíš hlásal království Boží v době okupace, zotročování a degradace náboženství. Kdyby 
nám právě teď mohl Ježíš říci: „království nebeské je ve vašem středu“, jak jinak bychom se, 
sestry a bratři, mohli chovat? Géniem biblické víry je milost být oběma nohama pevně v obou 
táborech současně: ve světě, jaký je, i ve světě, jaký by být měl. 

Z knihy Richarda Rohra „Sermon on the Mount“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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Předně: šneček nemá růžky, a vzhledem k tomu, že je hermafrodit, tak si obtížně nasazuje  
i parůžky! A pak, koho z vás láká představa, že běháte po zahradě a drolíte nízkotučný tvaroh 
na slimáky?? Pokud by básnička vznikla v dnešní době, byla by označena jistě za „odvážnou“ či 
„výstřední“.  

A pak zde máme sadistické – například „Šla Nanynka do zelí“. Při verši: 
Přišel na ni Pepíček, 
rozšlapal jí košíček. 
se dítě dozvídá o vandalství a šikaně. Dejme tomu... Jen nevím, proč je v záhlaví písničky 

uvedeno „veselá lidová“...  
O něco těžší kalibr je: 
Chodí pešek okolo, 
nekoukej se na něho! 
Kdo se na něj koukne, 
toho pešek bouchne. 
Pokud si dobře vzpomínám na pravidla této hry, tak pešek (kdy jste naposledy použili slovo 

pešek?) bouchne, i když se nekouknete. Vidíte v tom nějaký výchovný element? Já ne! Poslou-
chej příkazy a budeš náhodně potrestán. Velký bratr (s peškem) se dívá!  

Nejhorší jsem si nechala na konec. Co si myslíte o verši  
Budulínku, dej mi hrášku,  
povozím Tě na ocásku?  
Ano, to je jasné! Pedofilní lišák loudí luštěninu! Nebo snad uveze pětikilová liška patnáctiki-

lového Budulínka? Na ocásku? Viděli jste někdy lišku vozit někoho nebo něco na ocásku?  
Radši svému dítěti budu číst před spaním v matematicko-fyzikálních tabulkách! A každého, 

kdo mi bude podstrkovat podobnou dětskou knížku, praštím! Peškem...  
Z mailové schránky Veroniky Vaněčkové  

 
Občas přece jen něco zafunguje. V prosincovém čísle jsme otiskli sadu vtipů, u níž si sazeč-sklerotik 

položil otázku, kdo vlastně ty vtipy nastřádal a poslal do Zpravodaje. Odpověď již známe: Helena Tybur-
cová. A sazeč-sklerotik má opět klidnější spánek – pozn. šéfredaktora. 

 

Z KOSTELNÍCH OZNAMŮ 
ANEB SPADLO Z KAZATELNY:  

 

Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám doma 
překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela. 
 

Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění za klid a mír. 
 

Kázání dnes: „Ježíš kráčí po vodách.“ 
Kázání zítra: „Jak najít Ježíše.“ 

 

Barbara je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí, zda 
by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pastora Jacka. 
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Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže. 
 

Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak skončilo jejich přátel-
ství od školních let. 
 

Tématem večerního kázání bude „Co je peklo?“ Přijďte dříve a poslechněte si zkoušku našeho 
sboru. 
 

Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika nových členů  
a zchátralost některých starých. 
 

Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský útulek. 
Převzato z http://katolik.cz 

 

GENESIS HTML  
 

1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic. 
2.  I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře. 
3.  Bůh řekl: „Budiž data.“ 
4. Bůh řekl: „Ať se uloží data na svoje místo“. A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní dis-

ky. 
5.  A Bůh řekl: „Buďtež počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty“. 
 Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru. 
6.  Softwaru tehdy ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy – velké a malé a řekl jim: 

„Jděte a množte se, naplňte celou paměť.“ 
7.  Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: „Stvořím Programátora k obrazu 

svému a ať on vládne počítačům, programům a datům.“ 
 I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Pro-

gramátora ke stromové struktuře a řekl: „V každém adresáři můžeš spouštět programy, 
jenom z WINDOWS nic nespouštěj, sic zemřeš.“ 

8.  Bůh řekl: „Není dobré, když je Programátor sám. Stvořím toho, kdo bude obdivovat Progra-
mátorskou práci.“ 

 Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku, a stvořil To, co bude obdivovat Progra-
mátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým 
DOSem a nestyděli se. 

9.  Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, která Bůh stvořil. 
 Bill řekl Uživateli: „Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?“ 
 A řekl Uživatel: „V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři WINDOWS 

ne, nebo zemřeme.“ 
 A řekl Bill Uživateli: „Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy 

spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši 
stvoříte to, co budete chtít.“ 

 I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakéko-
liv vědomosti byly od této chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl 
Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows také nainstaloval.“ 
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10.  A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: „Kam jdeš?“ 
 A on řekl: „Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu.“ 
 A na to Bůh: „A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi 

náhodou programy z adresáře WINDOWS?“ 
 Programátor odpověděl: „Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si ob-

jednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval 
Windows.“ 

 A řekl Bůh Uživateli: „Proč jsi to udělal?“ 
 Uživatel odpověděl: „Bill mě navedl.“ 
11.  A řekl Bůh Billovi: „Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet 

mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a 
Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš 
prodávat Windows.“ 

12.  A Uživateli řekl Bůh: „Windows tě velmi zklamou a zničí tvé 
rezervy systémových prostředků, budeš muset používat špatné programy, a bez Programá-
tora nedáš ani ránu.“ 

13.  Programátorovi zase: „Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne 
v nich mnoho chyb a virů, v potu tváře budeš stále opravovat své dílo.“ 

14.  Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem. 
15.  Nakonec do temných zákoutí Počítačového Centra vypustil General protection fault. 

Převzato z http://katolik.cz 
 

DĚDA PŘIJDE KE ZPOVĚDI A PŘIZNÁVÁ SE: 
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho Žida. 
- Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry. 
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun. 
- Nóó... to už tak pěkné nebylo, ale to není velký hřích. 
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka skončila? 

Převzato z http://katolik.cz 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

CHLÉB OTCE PAVLA  
Budeme potřebovat: 1 kg hladké mouky, 3 – 5 brambor, 1 droždí (42g),  

2 – 3 lžičky cukru, 3 lžičky soli, 1 lžíci octa, 4 – 5 lžiček kmínu, vlažnou vodu
(jak uvádí Pavel – tak akorát na koupání miminka). 

A co dál? 
Nejdříve se uvaří ve slupce brambory. Z kvasnic, cukru, vlažné vody  

a trochy mouky se připraví kvásek. Z mouky, rozmačkaných brambor, kvás-
ku, soli, octa a kmínu se vypracuje těsto – nutno dle potřeby doplnit vlažnou vodou. Nechat asi 
čtvrt hodiny kynout. Poté na moukou vysypaném vále těsto vyválet na plát cca 5 cm silný a ten 
poskládat do balíčku. Nechat znovu kynout. Toto se má zopakovat 2 – 4krát. Z těsta se dá vy-
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tvarovat téměř cokoliv (vyzkoušeli jsme kapra, sněhuláka, žábu, ovečku, miminko, různé čísli-
ce…). Chléb je nutné položit na pečící papír na plech, nechat ještě asi 20 minut kynout a pak 
ovlažit vodou. Peče se v předehřáté troubě při teplotě asi 160 – 175 stupňů za občasného potření 
vodou. Doba pečení závisí na tloušťce chleba, je to asi 60 – 90 minut, ale nejlépe je dle vzhledu 
čas upravit. 

  

(Bohužel jsem ze zaslaného nezjistil, kdo tento návod na celoodpolední dobrodružnou hru s dětmi do 
Zpravodaje zaslal. A proč „dobrodružnou“? Protože se obávám, že vpuštění malých dětí do kuchyně vyža-
duje u spolupracujícího dospělého postřeh profesionálního lovce krokodýlů, vytrvalost pošťácké kobyly a 
odvahu cestujícího nočním rychlíkem Praha – Košice; osoba postrádající tyto vlastnosti riskuje, že násled-
ný úklid kuchyně spojený s nezbytným vymalováním zdí mu zabere zbytek volného weekendu. 

Ale převážná většina matek jsou osoby velmi odvážné a zdatné a mnozí otcové rovněž oplývají láskou 
k dobrodružstvím, tak se nenechte odradit mými poznámkami a vzhůru do díla. A dobrou chuť! Sazeč.) 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

Letní kurz Manželských setkání se uskuteční v Třešti ve dnech  
18. – 26. srpna 2007 (pozor, změna: sobota až neděle). Bližší informa-
ce s přihláškou budou součástí příštího čísla Zpravodaje. 

Hana Pištorová 

MEDOVNÍK 
 

Potřebujeme: 
Na těsto: 16 dkg cukru, 7 dkg tuku, 10 lžic mléka, 2 vejce, 3 lžíce medu, 2 lžíce jedlé sody, 1/2 kg 

hladké mouky. 
Na krém 1: 1 Salko, 1 Zlatou Hanou, trochu mletých ořechů. 
Na krém 2: kelímek husté kysané smetany, hrnek moučkového cukru. 
Postup: 
Těsto: do hrnce (alespoň 2 l) dáme cukr, tuk, mléko, vejce, med a sodu a za stálého míchání vaří-

me, až začne hmota karamelizovat, pozor: hodně pění! Horkou hmotu vlijeme do mísy  
s hladkou moukou, vypracujeme těsto, rozdělíme na 5 částí. Z každé části vyválíme placku 
na plech a upečeme. Ještě horkou placku vykrojíme podle poklice či talíře, odkrojky schová-
me, později rozdrtíme či rozmixujeme na posypání vrchu a stěn dortu. 

Připravíme si oba krémy: krém 1 – všechny složky dle seznamu smícháme a vyšleháme,  
krém 2 – pouze smícháme. 

Skládáme dort: placka 1 + krém 1 + placka 2 + krém 2 + placka 3 + krém 1 + placka 4 + krém 2 + 
placka 5 + krém 1 + krém 1 na boky dortu. Vrch a boky sypeme drobečky z odkrojků, dáme 
uležet do chladu alespoň na 3 dny.  

Jana Kubínová 

RECEPT NA LEDEN 
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NAŠE SOUTĚŽ 
„PEJSEK, KŘEČEK, MÁ ŽÍŽALA …A JÁ“ – tak se jmenovala soutěž, která vrcholila přesně před 

rokem a díky níž mohl být Zpravodaj celý rok zpestřován roztomilými obrázky. Autorkou dalšího 
z nich je Magda Kotrlová, která obsadila 3. místo v kategorii mladších dětí.  

ZE SEKRETARIÁTU 
 

CO SE DĚLO NA VÝBORU 
Dne 18. 12. 2006 se konal poslední výbor v uplynulém roce. Nálada byla pracovně-vánoční. 

Protože jsme se sešli v „besídkovém“ týdnu, nechybělo cukroví. Z projednávaných bodů progra-
mu vyjímám: 
⇒ Výbor se seznámil s projekty ŽR pro rok 2007: budeme žádat příspěvek na dobrovolníky  

od MV, dále žádáme o finanční příspěvek na sportovní potřeby z Fondu pomoci Siemens  
a úspěšná byla žádost o příspěvek adresovaná F-nadaci, kdy prostředky byly našemu sdružení 
přiznány. 

⇒ Výbor se dále zabýval přípravou letních táborů na Pavlátově louce. Zúčastnění se vyjadřovali 
k organizačním záležitostem, řešili finanční hledisko – byla stanovena kalkulace cen, kdy 
došlo k novinkám: jedná se o faktické zvýhodnění členství, které se odráží ve stanovení od-
lišných cen pro členy a nečleny, dále byla stanovena zajímavá sleva pro vícedětné rodiny. 
V roce 2007 ŽR bude opět pořádat 3 turnusy, aby šance zúčastnit se byla dána co nejširšímu 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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okruhu zájemců, kteří se včas řádně přihlásí – podrobnější informace včetně přihlášky najde-
te v tomto čísle Zpravodaje. 

⇒ V. Novák zhodnotil právě proběhlou akci – adventní tábor v Albeřicích. Čerstvé dojmy pohle-
dem účastníka a hlavního organizátora v jedné osobě si opět můžete přečíst v tomto čísle 
Zpravodaje. 

⇒ Dne 2. 6. 2007 proběhne akce Den pro rodinu na Tetíně. Sdružení Živá rodina se aktivně 
zúčastní. Nyní je třeba najít ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací programu.  

Zapsala Mirka Šílová 
 

K PLNĚNÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ 
 

Milí členové Živé rodiny,  
rok se sešel s rokem, a je tu opět termín pro úhradu členského příspěvku. Do tohoto čísla 

Zpravodaje je proto vložena složenka pro jeho úhradu. Členský příspěvek lze uhradit i hotově 
v kanceláři či převodem na účet č. 193506832/0300, variabilní symbol rodné číslo. Základní výše 
členského příspěvku pro letošní rok činí 350,- Kč na rodinu a rok. V případě sociální tísně lze 
písemně požádat o jeho snížení, popř. úplné prominutí pro příslušný rok. Žádost bude předlože-
na výboru ke schválení. Naopak velmi prosíme ty členy, kterým to ekonomická situace dovolí, 
aby podpořili činnost sdružení vyšším než základním členským příspěvkem, protože náklady se 
zvyšují a bez vzájemné solidarity by nebyl individuální přístup možný. Za tuto finanční podporu 
předem děkujeme. 

V této souvislosti připomínáme, že výbor schválil platbu členského příspěvku najednou na 
více let dopředu. Pokud však někdo hodlá využít tuto možnost, musí současně s platbou informo-
vat sekretariát, že platí na několik let dopředu. Pokud jeho platba nebude spojena s touto infor-
mací, bude zaplacená částka přesahující výši obvyklého členského příspěvku považována za 
sponzorský dar pro potřeby sdružení. 

Složenka je vkládána do Zpravodaje plošně, proto, pokud máte zaplaceno, považujte ji za 
bezpředmětnou. Na druhou stranu je to opravdu poslední výzva pro ty, kteří dosud nezaplatili 
svůj členský příspěvek z minulého roku, protože tito dlužníci již příští číslo Zpravodaje neobdrží. 
V případě, že si tedy nejste jisti, zda máte své platby v pořádku, ozvěte se nám ve vlastním 
zájmu do sekretariátu. Někteří z Vás dosud neaktualizovali své údaje, proto nám chybí operativ-
ní spojení. Někdy se nám vrátí Zpravodaj, často se vrací e-mailové Zprávičky pro lidičky. Prosíme 
proto, nezapomínejte informovat sekretariát o změnách ve Vašich kontaktních údajích.  

Vždyť vyplnění přihlášky, její aktualizace a včasné zaplacení členského příspěvku patří mezi 
základní povinnosti člena a opakované urgence představují pro sdružení zbytečné náklady, tedy 
plýtvání prostředky (ať již fyzickými silami či financemi), jež by se daly využít mnohem smyslu-
plněji. Znovu tedy naléhavě prosíme, mějte toto na mysli a složenku raději obratem vyplňte. 
Děkujeme. 

Mirka Šílová – sekretář 

LETNÍ TÁBOR RODIN 
V předchozích letech se Tábory rodin setkaly s velkým úspěchem, někte-

ré zájemce jsme museli i odmítnout. Proto jsme se také letos rozhodli uspo-
řádat tři turnusy, a to v těchto termínech: 

 11. – 18. srpna (so – so) 
 18. – 25. srpna (so – so) 
 25. srpna – 1. září (so – so) 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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Tábor se bude konat na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je obklo-
peno lesy a leží asi 2 km od města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní halu, 
jídelnu a sociální zařízení se sprchami. Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal i menší 
bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 

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

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

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

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

Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou zajišťovat dopolední pro-
gram a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. Přijetí 
dobrovolníka podléhá schválení koordinátora dobrovolníků. 

Cena tábora 
Letos dochází ke zvýhodnění členství, kdy pro členy platí snížená cena, tj.: 
 Děti do 2 let bez stravy 500,- (nečlen) 400,- (člen) 
 Děti malá porce 1600,- (nečlen) 1500,- (člen)  
 Děti velká porce 1800,- (nečlen) 1700,- (člen) 
 Dospělý 1900,- (nečlen) 1800,- (člen) 
 

Sleva pro vícedětné rodiny: od 4. dítěte výše poskytujeme slevu 300,- Kč na každé dítě. 
 Dospělý sponzorský  2000,- a více. 

Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná 
čísla, velikost porcí u dětí a nově: zda jste členy YMCA, popř. výši čerpané slevy či pokud 
máte jinou než českou státní příslušnost. 

Způsob placení: Nejpozději do 30. dubna 2007 složte, prosíme, zálohu 2000,- Kč za rodinu. 
Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou.  

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 sponzorské-
ho táborového poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, velmi prosí-
me tímto o přispění.  
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Zálohu můžete složit:  
1. hotově v kanceláři 
2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže, konstantní 

symbol je 0380) 
3. složenkou „A“: prosíme, vyzvednete na poště a vypište: 
 - Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 
 - Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 
 - Číslo účtu – 193506832/0300 
 - Konstantní symbol – 0379 
 - Variabilní symbol – rodné číslo, které je jako první uvedeno na přihlášce 
 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu od-
hlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2007, později 
odhlášeným nebude vrácena (pouze v případě velmi závažných důvodů). Odhlášení musí být pí-
semné, adresováno na sekretariát. Připomínáme, že v případě náhlého onemocnění zálohu po-
chopitelně vracíme. 

Potom vám zpět pošleme: bližší informace o táboře 
 mapku s vyznačenou cestou do tábora 
Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby s další možností pod-

pory od zaměstnavatele či MÚ. Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2007! Upozorňujeme, že 
je bezpodmínečně nutné zaplatit v termínu, jinak nelze počítat, že na tábor pojedete. 
V případě komplikací se však lze individuálně domluvit o jiném postupu platby. 

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

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

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

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

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

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

Pořadatel tábora: YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e-mail: zr@ymca.cz, 
����/fax 224 872 421. 

Těšíme se na vás.   
Marie + Pavel Těthalovi, Vojtěch Novák, Jan Kubín 

 

PODĚBRADSKÉ DNY PRO RODINU 
V roce 2006 proběhly v Poděbradech již druhým rokem akce nazvané „Den pro rodinu“. Schá-

zelo se v průměru kolem 50 účastníků, a to každý měsíc mimo prázdnin. Každého setkání se 
účastnil odborník na rodinnou problematiku a zabývali jsme se zajímavými tématy týkající se 
rodiny. Například jsme se bavili o tom, „Jak zvládnout stres“, „O sebepoznávání“, „Jak zvlád-
nout pubertu svých dětí“, „Osobní štěstí v rodině“, „Výchova dětí od narození dítěte“ atd. Mimo 
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toho měli děti svůj vlastní program a nezapomínali jsme mimo posílení ducha i na posílení  
těla. Což znamená, že vždy byl připraven chutný oběd a občerstvení během dne. V tuto chvíli  
již připravujeme „Dny pro rodinu roku 2007“. První den v tomto roce by měl proběhnout  
20. ledna 2007. Bližší informace se vždy dovíte u Jany a Jana Kubínových na � 776 053 106 
nebo 604 401 093, nebo nám můžete psát na  
rodinec@seznam.cz. 

Jan a Jana Kubínovi 

 

DEN PRO RODINU NA TETÍNĚ 
Dne 2. června 2007 se bude konat na Tetíně Den  

pro rodinu. Živá rodina nemůže na takové prorodinné 
akci chybět. Hodláme se aktivně zúčastnit. Po úvodní 
mši s panem biskupem by následovaly prezentace, 
přednášky a program pro děti. 

Pro zajištění tohoto programu (různé hry a jiné 
činnosti) hledáme touto cestou dobrovolníky – ochot-
né členy i nečleny Živé rodiny, kteří by nám mohli 
pomoci s přípravou a organizací. 

Děkujeme. Sekretariát 

TERMÍNOVNÍK 2007 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

úterý 12.00 – 13.00 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 604 479 724 

čtvrtek 11.00 – 12.00 cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 604 479 724 

13.1.2007 Ples MS H. Pištorová � 606 745 048 

15.1.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.1.2007 14.30 – 17.00 Novoroční víceboj H. Ložinská � 241 763 152 

17.3.2007 14.30 – 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

23.-25.3.2007 Jarní obnova MS Seč H. Pištorová � 606 745 048 

13.4.2007 Společenský hudební večer Z. Pavlasová � 604 479 724 

18. – 25.8.2007 Tábor Pavlátova louka (II. turnus) sekretariát � 224 872 421 

18. – 26.8.2007 Letní kurs MS  H. Pištorová � 606 745 048 

25.8. – 1.9.2007 Tábor Pavlátova louka (III. turnus) sekretariát � 224 872 421 

5.2.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.1.2007 Den pro rodinu – Poděbrady rodinec@seznam.cz (rodina) 

11. – 18.8.2007 Tábor Pavlátova louka (I. turnus) sekretariát � 224 872 421 

2. 6. 2007 Den pro rodinu – Tetín sekretariát � 224 872 421 
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JARŇÁKY NA LYŽÍCH 
YMCA OPEN pořádá ve dnech 10. - 17. února 2007 v Herlíkovicích jarňá-

ky na lyžích pro mládež od 14 let, případně i pro rodiny s dětmi. Ubytování 
v pěkném rekreačním středisku se stravováním.  

Bližší info: � 241 760 985 – Jana Běťáková. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

PROBĚHLO 
25. listopadu se konalo adventně laděné duchovní setkání mladých manželů u sv. Ignáce 

v Praze 2 pod vedením P. Josefa Čunka SI. Kromě duchovního slova, příležitosti k tiché meditaci 
a osobnímu rozhovoru s knězem byla na programu skupinová diskuze na téma „Radosti a starosti 
mladých manželů“. Na závěr setkání byla mše svatá. 

28. listopadu skončila podzimní společná příprava na život v manželství pro 30 párů  
snoubenců. 

Duchovní obnovu pro 16 manželských párů vedl v sobotu 9. prosince P. Vojtěch Kohut OCD 
v Praze-Strašnicích na téma „Aby se tělo stalo slovem“. 

Týž den proběhla Mikulášská nadílka pro 40 dětí osamělých maminek v Komunitním centru 
sv. Prokopa v Praze-Nových Butovicích. 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY  
Na začátku roku se tradičně koná dvoudenní duchovní ob-

nova pro manžele ve Vlašimi. Letos to bude ve dnech 20. a 21. 
ledna 2007. Obnova je inspirována první encyklikou Benedikta 
XVI. Deus caritas est (Bůh je láska). Manželé budou mít příleži-
tost zamyslet se nad tím, co znamená v lidském životě slovo 
touha. Lze milovat, pokud netoužíme? Jak přijmout to, co je  
v nás dobrého i zlého, jak je to s naší dospělostí (vydáváním 
sebe sama), naší dětskostí (sobectvím) zejména v partnerském 
životě, ale i k Bohu, bližním. 

Stravování a hlídání dětí bude pro zájemce zajištěno.  
Přihlášky na duchovní obnovu, kterou pořádá vlašimská farnost a místní společenství manželů, 
lze obdržet na požádání mailem z Centra pro rodinu. 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 23. ledna až 13. března 2007 opět 

v pražském Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají infor-
mační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 
manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Kurz je již naplněn.  

Následující termíny společné přípravy jsou 10. dubna – 29. května a 9. října – 27. listopadu 
2007. Snoubenci, hlaste se co nejdříve telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. 

Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželské-
ho páru, který má k této činnosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 

O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými sub-
jekty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam 
naleznete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 

 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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SEZNÁMENÍ S BIBLÍ 
Program je určen pro snoubence a mladé manžele, kteří mají zájem seznámit se s Biblí  

a naučit se základům, jak s ní pracovat. Jedná se o tři na sebe navazující setkání, která směřují 
k základnímu uvedení do biblické modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík O.Carm.  
Proběhnou vždy v pondělí 15., 22. a 29. ledna 2007 od 19.30 do 21 hod. v prostorách Centra, 
Thákurova 3, Praha 6. Na akci je nutné se předem přihlásit v Centru pro rodinu, kde také získáte 
bližší informace. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
se koná vždy v sobotu 3., 10. a 17. března 2007 od 9 do 17 hod. v prostorách Mateřského 

centra Domeček na pražském Jižním Městě. Kurz je určen především rodičům předškolních dětí, 
kterým nabízí podněty, jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky, jak 
rozumět chování svých dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, 
spolupráci, zvládání těžkostí ... prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou roli. Třídenní trénink 
obsahuje přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Dopo-
ručený účastnický poplatek je 800 Kč na osobu. Program pořádá občanské sdružení Rodinné  
centrum Praha. Přihlášky a bližší informace je možné si vyžádat na � 220 181 777 nebo na  
mailu info@rodinnecentrum.cz. Pozor – kapacita kurzu je omezena! 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelná sekání osamělých maminek v novém roce se uskuteční v sobotu 13. ledna od 14 do 

17 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Na setkání bude vedle 
společné modlitby a sdílení, probíhat výtvarná dílna – tentokrát háčkování. Účast s dětmi je po 
předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Další termíny setkání jsou: 10. února 
a 10. března. Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

 

POZVÁNÍ 
Chtěli bychom již nyní předběžně pozvat všechny ty, kterým rodina není lhostejná,  

na diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na Tetíně. Doprovodný pro-
gram „Den pro rodinu na Tetíně“ zajišťuje občanské sdružení Rodinné centrum Praha. 

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  

UNIE KATOLICKÝCH ŽEN  
vás zve na 7. přednášku přednáškového cyklu “Ženská spiritualita“ na téma 
Theotokos a Jan Křtitel  
(K příležitosti oslav 450. 
výročí příchodu Tovaryš-
stva Ježíšova do zemí 
Koruny České). Přednášet 

bude P. Josef Čunek SJ. 
Přednáška se koná ve středu 17. ledna 

2007 v 18.00 hodin v budově Katolické teolo-
gické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, poslu-
chárna P3, I. patro vlevo. 

Všechny vás srdečně zveme! 
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ADVENTNÍ POBYT V ALBEŘICÍCH 
Letošní pobyt v Krkonoších byl velmi komorní. Řada rodin se z různých důvodů nakonec 

nemohla zúčastnit. Oproti loňským záplavám sněhu měla i krajina se zelenými loukami jiný 
charakter. Nicméně jsme v neopakovatelně příjemném prostředí Domu Setkání prožili krásně 
druhý adventní týden, uchráněni před shonem a komerčními masážemi předvánočního města. 

Přestože se to z nížiny nezdálo, užili jsme si i zimních radovánek. V pondělí jsme v drsných 
zimních podmínkách, za silného větru, dobyli vrchol Sněžky, včetně obou jejích restauračních 
zařízení. Od úterka se pak již lyžovalo a snowboardovalo na vrcholku Černé hory. První dny, 
než jedinou lyžařskou příležitost u nás objevilo více lidí, to bylo velmi pěkné. Jirka Ludvík opět 
stačil zlepšit styl některých z nás. 

K adventnímu usebrání přispěla přítomnost P. Jana Vyhnálka, pravidelně sloužené mše 
svaté v kapli i příležitost k rozhovoru a svátosti smíření. 

Zvláště chceme poděkovat manželům Mikolajkovým, jejichž správa dělá z Domu Setkání 
tak výjimečné místo. A v neposlední řadě také paní kuchařce za úžasnou stravu! 

Vojta Novák 

INZERCE 

Nabízím ubytování v Poděbradech v přízemí rodinného domu. Byt o velikosti 2+1 je vzdálen 15 min. 
pěší chůze od lázeňského středu, 10 minut od autobusového i vlakového nádraží. 

Byt je plně vybaven – počet lůžek 5. Byt má samostatné sociální zařízení – koupelnu s WC, sprchovým 
koutem, pračkou. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči – plynovým varným 
panelem, horkovzdušnou troubou, myčkou, sušičkou prádla, lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou 
troubou a nádobím. V kuchyni je stůl, židle, TV a křesílka. Pokoje jsou vybaveny postelemi, skříněmi, 
lůžkovinami, psacími stoly. Každý pokoj má připojení na vysokorychlostní internet. Ubytování je vhod-
né pro rodiny s dětmi, pro služební i rekreační pobyty. V blízkosti je dětské hřiště, dům je v klidné ulici  

s minimálním provozem.  
Běžná cena 300 Kč / osobu a noc, pro členy YMCA 200 Kč. Monika Hrstková, � 737 239 540. 

Foto bytu na http://members.chello.cz/emdee/cs/index.html.  

OHLASY 

NOVÉ MIMINKO 

Máme pro Vás dobrou zprávu: 
10. prosince 2006 ve 23.15 hod.  
se nám narodil syn Petr Vavřinec. 
Měřil 54 cm a vážil 3,98 kg. 

Dana & Leoš Suchánkovi 
(spolu s dětmi Katkou, Ondrou,  
Berunkou, Jirkou a Markétkou) 

Blahopřejeme… 
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MODLITBA A SPRAVEDLNOST 
 

Musíme znát skutečný zdroj naší pravdy. Když se snažím narušovat falešnost amerického 
politického systému, bojuji jenom za pravdu Richarda Rohra, nebo jsem opravdu v kontaktu  
s tou velkou pravdou, které Ježíš říká Boží království? Musím vědět, že to není jen o tom, co 
dělám, ale taky proč to dělám a odkud to pochází. Myslím, že pořadí Ježíšových slov, která říká 
sám o sobě, má svůj význam. Je za prvé Cesta a teprve potom Pravda a na konec Život. 

ČETLI JSME... 

My, sociální aktivisté, bez modlitby skončíme u ideologie. Jsme zajati ve svých hlavách,  
ve svých názorech, našich správňáckých „Já“. Možná děláme správnou věc, ale z pozice egocen-
trismu, ne z pozice sjednocujícího vědomí, z místa, kde všechny věci jsou jedním. Jinými slovy, 
provádíme svůj program místo Božího. Rozdíl poznáte, jakmile selžeme. Proto jsou selhání, 
odmítnutí a ponížení pro nás tak důležité. Jsou to ty jediné věci, které nám říkají, jestli operuje-
me z centrálního místa, z místa modlitby, nebo jestli jenom děláme svou věc a nazýváme ji Boží 
věcí. Když lidé dělají Boží věc, mají svobodu – dokážou se sami sobě smát, dokážou přijmout 
ponížení a neúspěch, protože jejich vlastní pověst není ohrožena. Vyspělý věřící asi bude vypa-
dat spíš jako svatý cvok, než jako dobrodinec nebo jako „světec“. 

Z knihy Richarda Rohra „Finding a Place for Prayer“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 
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CIKÁDA A MRAVENEC – BAJKA 
 

KLASICKÁ VERZE: 
Mravenec pracuje po celé dlouhé horké léto: postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Ciká-

da si říká, jak je mravenec hloupý, takové pěkné počasí, směje se, tančí a užívá si. 
Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a pochutnává si na zásobách, zatímco 

cikáda se třese zimou a bez jídla brzy umře. 
 

SOUČASNÁ VERZE: 
Mravenec pracuje po celé dlouhé horké léto; postaví si dům a vytvoří zásoby na zimu. Ciká-

da si říká, jak je mravenec hloupý, takové pěkné počasí, směje se, tančí a užívá si. 
Pak přijde zima, mravenec se schová do tepla domu a pochutnává si na zásobách. Cikáda, 

třesoucí se zimou, zorganizuje tiskovou konferenci, na které se táže, kde vzal mravenec právo 
na to být v teple a dobře živený, zatímco jiní, méně šťastní, umírají zimou a hladem. 

Televize uvede vše v přímém přenosu, ukazuje třesoucí se cikádu a záběry mravence, jak si 
v teple útulného domova vychutnává dobroty všeho druhu. 

Televizní diváci jsou velice pobouřeni faktem, že v tak bohaté zemi jsou někteří ponecháni 
utrpení, jako chudák cikáda, když jiní žijí v přepychu. Odbory uspořádají před mravencovým 
domem manifestaci, aby vyjádřili solidaritu s cikádou, a novináři se ptají, jak je možné, že mra-
venec tak tajně zbohatl, a interpelují vládu, aby zvýšila daně mravenci, který přece musí odvá-
dět spravedlivý díl. 

Na základě výzkumu veřejného mínění vyjde zákon o ekonomické spravedlnosti a zároveň 
antidiskriminační zákon se zpětnou platností. 

Daně jsou zvýšeny, mravenec dostane poku-
tu za to, že nezaměstnal cikádu, a je mu finanč-
ním úřadem zabaven dům, protože nemá peníze 
na zaplacení daní ani pokuty. 

Mravenec emigruje do Lichtenštejnska. 
Televize připraví reportáž o obtloustlé ciká-

dě, které nyní docházejí mravencovy zásoby,  
přestože jaro je ještě daleko. Bývalý mravencův 
dům, nyní sociální ubytovna pro cikádu, chátrá 
díky nezájmu cikády i vlády. Vládě je vytýkána 
nedostatečná sociální podpora a je vytvořena 
speciální komise s náklady 10 milionů Kč ročně. 

Mezitím cikáda zemře na obezitu a tisk ještě 
více zdůrazňuje nutnost řešit sociální nerov-
nost… 

No, měl jsem to v poště… Sazeč 
 

Z SAZEČOVA ŠUPLÍKU 
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PRAVDA A LEŽ 
CELÝ ŽIVOT SE SKLÁDÁ Z MALÝCH LŽÍ A DROBNÝCH POLOPRAVD. 

 

Každé narozené dítě je nádherné. 
Pacientovi s rakovinou se dává naděje. 
Do daňového přiznání se nepíše všechno. 
Obcí, kde není místo pro radar nebo policejní auto, se nejezdí padesát. 
Povědomí o tom, kde má počítač vypínač, se do životopisu udává jako „PC uživatelsky“. 
Při silniční kontrole se policistům neříká, že prahy jsou vystříkané montážní pěnou a motor má 

přeražené číslo kvůli nižší pojistce. 
Přestávky v práci začínají dřív a končí později. 
Dopravní značka „Průjezd zakázán“ je nesmysl. 
Některý zákaz vjezdu zkrátí cestu až o dvacet minut. 
Faktury se platí, až když je to nutné nebo přijde upomínka nebo dotěrný majitel firmy. 
Inkaso stačí platit o měsíc později. 
Příjem pro účely půjčky je o pět tisíc větší. 
Krásné ženě sluší většina oblečení. 
Manželce sluší všechno. 
Do kostela chodím rád. Jsem zbožný. Pozorně poslouchám kázání a přemýšlím o něm. 
Chlap se nebojí zubaře, injekce, potmě v lese. 
Rád vzpomínám na vojnu.  
Nikdy jsem nepil před jízdou autem. 
Jako dobrý křesťan se nebojím smrti a těším se do nebe. 

A tohle jsem měl taky ve schránce. Poslal mi to člověk, jehož znám pouze z toho jediného  
mailu. Dokonce mi napsal i název časopisu, do něhož to bylo původně určeno, ale já ten mail i se jménem 
odesílatele nedopatřením smazal… Tož tak. Pokud se autor ozve, rád ho dodatečně zveřejním. Teď mohu 

pouze krčit rameny a tiše se v koutku stydět… Ale bylo mi líto neotisknout to vůbec… Sazeč. 

KNIŽNÍ TIP PRO VÁS: OUVA TAČI … 
Knížka OUVA TAČI aneb skafocefalie očima a srdcem vyděšené matky je autentickou výpo-

vědí vystrašené maminky, která hned po narození syna stojí tváří v tvář zjištění, že ač se zpočát-
ku zdálo vše v pořádku, je to trochu jinak. Ondra měl srostlý šípový šev na hlavě – skafocefalii – 
a aby se předešlo nebezpečí vzniku mozkové dysfunkce v pozdějším věku, musel ve třech měsí-
cích podstoupit operaci hlavičky. První tři měsíce jeho života byly pro jeho okolí ve znamení slz, 
smutku, bolesti, obavy a otázek, co bude a jak, co bude potom a jak to dopadne. 

Všechno dopadlo, i podle slov odborníků, velmi dobře, a to hlavně díky včasnému rozhod-
nutí maminky a souhlasu s operativním zákrokem. Kolo se roztočilo a zastavilo se až 15. ledna 
2003, kdy byl Ondra operován. Potom se život všech kolem něj velmi zvolna začal vracet do 
starých kolejí, pokud nějaké vůbec byly. 

DOPORUČUJEME 
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NA OKRAJ 

„Bylo to obrovské psychické vypětí,“ říká autorka a maminka. „To čekání bylo nejhorší. 
Strach mi svazoval nohy a hrdlo a Vánoce, které nás čekaly byly pro mě opravdu ty nejsmutněj-
ší. Ještě že už je to za námi.“ I po třech a půl letech maminka utírá slzu, která se vloudila do oka. 
„A právě pro ty maminky a taťkové, které potká něco takového jako nás, jsem napsala tuhle 
knížku, kde jsem chtěla ukázat kus našeho soukromí. Nechci ukázat, jak to máme strašně těžký, 
naopak, chci pomoci těm ostatním, kteří budou tápat stejně jako já. Mě chyběl ten pohled z dru-
hé strany, pohled rodiče, který neví, co ho čeká, a bojí se a tápe. Musela jsem to udělat, protože 
když už něco vím, myslím, že je mojí povinností říct to ostatním. Pokud o to stojí, budou naslou-
chat.“ 

Modrou útlou knížku vydalo nakladatelství Eurolex Bohemia v Praze a je k dostání v kaž-
dém dobrém knihkupectví. A maminka ještě dodává: „Nebrečte, až ji budete číst, dobře to do-
padlo.“ 
A Mirka Šílová coby správkyně půjčovny dodává, že knížka je též k dispozici v sekretariátu, neboť autorka 

paní Renáta Quenda Šťastná nám své dílko věnovala do knihovničky k rozšíření výpůjčního fondu. 
 

ANDĚL PÁNĚ 
Snad jste to už viděli, je to už rok starý film. Snad jste to viděli až letos o Štědrém večeru – 

i když ta hodina nebyla zrovna šťastná… A snad jste to ještě neviděli – v tom případě neváhejte. 
Já to viděl již několikrát – naposledy z DVD, na kterém to již také vyšlo. 

Není to pitomá pohádka, není to o hloupých princátkách a rozmazlených princeznách, anděl 
není zženštilý mladík v bílé noční košili po dědečkovi a čert není bodrý myslivec. Svaté Anně je 
zrána chladno i v ráji a když Veronika pomáhá Ježíškovi s ranní toaletou, tak se jí otiskne Je-
žíškova tvář do ručníku – ale o tom to také není. Všechny ty drobné špílce a legrácky nemají jiný 
smysl než dokreslit milé prostředí ráje (ne, nebojte se, žádné harfy ani strnulé postávání na ob-
láčcích a už rozhodně ne nuda), ve kterém bydlí také jeden tak trochu popletený, možná až pří-
liš sebejistý a přísný anděl – no jako kdybych viděl sebe! A na zemi – tam je ovšem vše, jak má 
být: zámek, správce, mladý hrabě, hezká služtička a protivná klíčnice – prostě: všechny ingredi-
ence, z kterých se v českých zemích již po mnohá staletí vaří pohádky.  

Nebudu Vám prozrazovat, jak to dopadne, zda anděl pochopí, co je důležité a co ne, zda mu 
čert pomůže nebo uškodí a jak to všechno nakonec Pán Bůh posoudí. Máte-li rádi legraci, pak se 
jistě nasmějete dostatečně; rozhodně však nejde jen o laciné vtípky. Mne osobně ten film hlubo-
ko zasáhl a přinutil mne podívat se na sebe jinýma očima – riskněte to taky, stojí to za to. 

Sazeč 

Kolik je tomu let, kdy se marxisticky orientovaná strana BAAS ujala vlády v Iráku? Kdo si to pamatuje? 
Muselo to být hodně dávno, snad v šedesátých letech? V jejím čele stál nepříliš tehdy známý muž jménem 
Saddám Husajn… 

Kolik je tomu let, kdy vypukla irácko-iránská válka? Snad někdy v sedmdesátých letech? V čele jedné  
ze dvou znesvářených stran (šlo o náboženské spory mezi šiity a sunnity, o Kurdy nebo o naftu podél dlouhé 
společné hranice?) stál muž jménem Saddám Husajn… 

Bylo to v roce 1990 nebo 1991? Jedna naše známá Indonésanka se vracela letadlem domů z vánočně-
novoročního setkání Taizé a strávila nedobrovolně téměř týden v tranzitním prostoru kuvajtského meziná-
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rodního letiště – kolem vybuchovaly granáty a táhly kolony rabujících iráckých vojáků, jejichž vrchním veli-
telem byl muž jménem Saddám Husajn… 

Operace „Pouštní bouře“ – nebo „Pouštní štít“? Americké jednotky za souhlasného pokřiku většiny 
světa vytlačily irácké armády z Kuvajtu – a pak se tam sjeli specialisté z celého světa, aby uhasili ropné pra-
meny, které zapálila ustupující irácká armáda, prý snad na rozkaz svého velitele, jímž byl muž jménem Sad-
dám Husajn… 

Před více než pěti lety narazila dvě letadla řízená teroristy do budov World Trade Center v New Yorku. 
Budovy se zřítily a několik tisíc lidí se již nevrátilo domů. Viník byl stíhán nejprve v Afghánistánu, později se 
pozornost mstících se Američanů soustředila na Irák, v jehož čele teroristům hlasitě tleskal muž jménem 
Saddám Husajn… 

Při procesu v Haagu se prošetřovala mnohá obvinění vůči zatčenému Saddámovi Husajnovi – války, 
podpora teroristů, ale též bezohledně přepychový život a použití bojových plynů proti odbojným Kurdům.  
A tak byl před několika dny na základě rozsudku haagského tribunálu a se souhlasem irácké vlády i preziden-
ta popraven v Baghdádu muž jménem Saddám Husajn… 

Celá věc má několik rozměrů. Ten první je jasný. Muž jménem Saddám Husajn neobstál před světskou 
spravedlností. Díky tomu stojí teď před jiným soudem – a nám nezbývá než říci: „Bůh buď mu milostiv!“ 
Není přitom podstatné, zda může někdo z nás dosvědčit cokoli na jeho obhajobu; to podstatné je, že Ježíš 
zemřel na kříži za všechny. I za Saddáma Husajna. 

Ten druhý je složitější. Na této zemi žije mnoho lidí, kteří se z pohledu světské spravedlnosti mohou 
směle rovnat Saddámovi Husajnovi – namátkou připomeňme nejmenovaného excísaře jisté země uprostřed 
Afriky, který se nechoval nikterak lidumilněji ke svým poddaným – nyní dožívá kdesi v luxusním exilu, 
v němž mu (snad) nic nechybí. Mohli bychom hledat dál, nejen mezi sesazenými, ale i dosud vládnoucími –  
a to jsme pořád jen u špičkových politiků. Co takhle drogoví králové? bossové nejrůznějších mafií? velkotune-
láři všech zemí a politických systémů? teroristé nejrůznějších politických zaměření?... Jak k tomu přijde muž 
jménem Saddám Husajn, že on musel do Haagu a oni nikoli? 

Ten třetí je snad ještě závažnější. Saddám Husajn byl produktem arabského myšlenkového světa, založe-
ného na islámu, který však nahradil nepříliš důsledným příklonem k marxistickému myšlení. V této tradici 
žil, konal… je otázkou, co ze zločinů, jemu připisovaných, má na svědomí on a co myšlenkový svět, v němž se 
pohyboval. Ale my jsme produkty antického myšlení, opřenou o evropské civilizační hodnoty, postavené na 
tradici Kristova učení. Jinak řečeno – kdybych byl na místě onoho proskribovaného muže a opíral se o jeho 
myšlenkový svět, dokázal bych čelit pokušení moci lépe než on? Jsem opravdu o tolik lepší, abych ho mohl jen 
tak odsoudit? A přesto tak snadno a ochotně vnímáme z televize či novin obraz Saddáma Husajna jakožto 
ztělesněného zla, proti němuž jsme my všichni neviňátka, hájící naši skvělou a úžasnou demokratickou tradi-
ci (jako kdyby demokracie a láska k lidem byla totéž!)… 

A tím se dostávám ke čtvrtému a poslednímu aspektu: kdo nám teď bude ztělesňovat zlo, když jsme si 
nechali Saddáma Husajna popravit? Na koho teď budeme svádět všechny problémy lidstva, kdo nám bude 
plnit první stránky novin, aby se na ně snad nedostaly informace, které by nám mohly nedejbůh promluvit 
do svědomí? 

Saddám Husajn je tedy mrtev – nedostal již šanci vstoupit do sebe, změnit smýšlení (ačkoli: kdo z nás ví, 
kdo mu vidí do svědomí, kdo může hodit kamenem?). Modleme se za něho – a za sebe navzájem, abychom si 
nezačali myslet, že tím jsou problémy světa vyřešeny… a abychom neupadli do klamného pocitu, že on do-
stal, co si zasloužil, ale my, my jsme lepší… 

VKor 


