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Letošní velmi mírná zima pomalu končí (skoro dřív, než pořádně začala), na slunných strá-
ních v závětří parků již raší nová zelená tráva a na ní se znovu, jako každý rok, objevují děti: 
malé, větší i největší. Ty malé lezou po čtyřech či váhavě klopýtají po dvou a s nadšením sbírají 
ze země kdejaký hnus, který tam zůstal bůhví po kom – člověk nesmí ani na chvilku spustit oka 
ze svých svěřenců a musí hbitě zasahovat. Ty větší honí před sebou míč nebo vezou kočárek, 
lezou po písku nebo padají z houpaček; ty ještě větší se shlukují kolem toho z nich, kdo má nej-
lepšího mobila s nejúžasnější tapetou a nejskvělejším zvoněním, nebo se někde v koutě pokou-
šejí o své první cigarety – a dávají si záležet na tom, aby člověk z nich spustil oka co možno nej-
důkladněji a nejspolehlivěji. Pak jsou ty největší – možná je ještě spatříte někde v parku na lavič-
ce, kde zapomněli na čas i prostor a kde se jim celý svět vejde do očí toho druhého. A taky jsou 
zde ty dospělé, které se již probojovaly životem až na naše místa a nespouštějí oka z dalších 
malých – svých vlastních. 

A my, kdo najednou zjišťujeme, že už si taky třeba rádi na chvilku jen tak sedneme na lavič-
ku, abychom popadli dech, se díváme na to všechno a skoro bychom zaslzeli dojetím – když nás 
najednou ze šťastně teskného rozpoložení duše vytrhne neartikulovaný řev, něco mezi startují-
cím tryskovým stíhacím bombardérem, hladovým lvem a rozčileným slonem samotářem… 
S hrůzou se rozhlédneme kolem – ale to se přece nic neděje, jen jakýsi malý člověk, jenž se  
poprvé v životě znovu dočkal předjaří, pochopil, že ta báječná věc, po které touží, je o kousek 
výš, než kam až dosáhne… a teď hlasitě trvá na tom, že právě tento čudlík musí nutně ocucat, 
protože jinak je všechno špatně… 

Tak nějak se můžeme jevit Božím očím – ne že by si Bůh dopřával luxusu jakéhosi blaženého 
tesknění; to jen pohled na nás, jak se dovoláváme svého práva na nové auto, méně bolavé kole-
no, trochu uznání od šéfa, trochu více porozumění od manželky, případně o něco méně vrásek a 
o jeden nový klobouk víc (v případě dam), resp. aby už konečně naši zase jednou přijeli domů 
zlatí nebo abych konečně přišel na to, proč ten verk pořád nefunguje (v případě pánů), musí 
Bohu připadat nějak tak podobně, jako když já koukám na svého vnuka, jak se naléhavě a netr-
pělivě dožaduje té podivné a zajímavé věci na stole, na kterou ne a ne dosáhnout. A stejně jako 
on nechápe, že ta zajímavá věc je sklenička, která by se v jeho rukou neprodleně změnila na 
hromádku jemných a zatraceně ostrých úlomků skla, tak i já kolikrát nechápu, že ne všechno,  
po čem právě teď toužím a čeho se dožaduji, je pro mne opravdu dobré. 

Dítě má rodiče (v lepším případě oba), někdy také prarodiče. My, dospělí, máme půst. Jistě 
není smyslem života bránit dítěti ve zkoumání svého okolí (ale někdy je životně důležité mu 
v tom zkoumání postavit nějaké hranice), ale ono také není smyslem postu nechat si tu klobásu 
až na zítřek. 

Dítě se nepřestane dožadovat kdejaké drobnosti, kterou ještě nestačilo okousat, olízat, hodit 
na zem, utrhnout a pak znovu olízat, případně i spolknout… a co já? Kdy konečně pochopím, že 
Bůh mi nabízí něco většího než nějakou klobásu… ne že by mi tu klobásu nepřál (osobně jsem 
mu nesmírně vděčný, že když tvořil zákony přírody, nezapomněl na ty, díky kterým lze vepřo-
vé střívko nadít onou lahodnou směsí a pak to celé nechat vyudit v komíně)… 

Je dost pravděpodobné, že v království nebeském to nebude o klobásových hodech; bude to 
o Tom, jenž myslel i na klobásy, a On určitě myslí i na jiné věci – na takové, kterých se nelze 
přesytit ani za celou věčnost. Dítě se taky nechá odpoutat od onoho dosud neocumlaného vypí-

KLOBÁSY A ČUDLÍKY 
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V RODINNÉM KRUHU 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
únor je nesmírně krátký měsíc – alespoň mi to tak připadá, když mi na dveře buší uzávěrka 

Zpravodaje. Ty tři dny jsou znát – to vědí zejména ti, jejichž plat (sociální dávka či důchod) je 
drží na úrovni přežití. 

Po přestávce vynucené léčením zad se tedy opět setkáváme – tentokráte již v době postní.  
I půst letos přišel brzy, protože si to takto vynutil souběh lunárního a slunečního kalendáře, od 
něhož se odvozuje datum velikonoc (velikonoční neděle je vždy první neděle po prvním jarním 
úplňku, tedy může být kdykoli počínaje 22. březnem a konče 25. dubnem; výjimečně by výpočet 
mohl vést až k 26. dubnu, ale v takovém případě se velikonoce posouvají o týden napřed) – a 
posledních šest nedělí před velikonocemi je doba postní, která začíná ve středu před první nedě-
li postní… je o tom celá věda… Může nám to připadat komické nebo zbytečné; lze ale úspěšně 
postavit hypotézu, že kdyby nebylo náboženských svátků, lezli bychom dosud patrně po stro-
mech, protože matematické (a astronomické) traktáty opisovali a studovali středověcí mniši 
zejména proto, aby dokázali správně stanovit datum velikonoc na několik let dopředu. 

Ale půst zde není proto, abychom si mohli opakovat matematiku, ani proto, abychom mohli 
konečně zhubnout. Půst je cosi, jako když v březnu roztaje sníh (teda letos ho moc nebylo, ale 
třeba si to ještě pamatujeme…) a všechno je takové šedohnědé, oko nemá na čem spočinout… 
ale všechno už uvnitř pracuje a v dubnu se nebudeme stačit divit, jak to všechno vyraší, vypučí, 
vybují – a nakonec i vykvete a přinese plody. 

A tak vzhůru do doby postní – čekají nás velké věci – a na konci Ten Největší, který má pro 
nás připraveno tolik lásky, kolik nedokážeme vyčerpat po celou věčnost. Stačí se připravit… 

Přeji Vám (i sobě) krásné tání ledů. 
VKor 

PŘEDJAŘÍ 
 

mlsný kocour sedí na zápraží 

čeká na další misku mléka 

předem se slastně olizuje 
 

sněženky už kvetou 

fialky je záhy napodobí 
 

a chmury v duši možná zažene 

velikonoční slunce 
 

Sa Ze-Č‘: Sedmnáct nikdy nenapsaných meditací  
nad nalomenou třtinou, Praha 2006/7 

nače, když mu dám něco zajímavějšího, když si s ním začnu nějak hrát, když mu začnu zpívat… 
Odpoutám se od sebe sama (neboť jsem to já, koho si chci nejvíc užít, já, komu chci dát vychut-
nat tu lahodnou klobásu i s křenem a hořčicí…), když mi Bůh nabídne svou Lásku? 

Vladimír Koronthály 
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BŮH JE TEN, KTERÝ NEMÁ VNOUČATA 
V knize Soudců (2,10) čteme: „Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich 

nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.“  
Zapomněli. 

Musíme se stát dětmi Božími. Každá nová generace musí nově konvertovat. Každá generace 
musí být povolána do Božího života, aby poznala Boží věrnost, musí vystoupit ze sebe a založit 
svůj život na Božím slově. 

Nestačí říkat, že má maminka byla katolička nebo že můj otec byl křesťan. Dokud nedospě-
ješ ve svém životě k okamžiku, kdy vsadíš na inzerát pod značkou „B“, do té doby ses k Bohu 
ještě neobrátil. Důvodem, proč slovo Pána k našim lidem nepromlouvá, je prostě to, že se nikdy 
neobrátili. Mnozí z těch, kdo chodí do kostela, jsou ve skutečnosti jen pokřtění pohané. Víra 
našich rodičů nebude vírou naší, dokud se sami nevydáme na cestu. Bůh nemá žádná vnoučata. 

Z knihy Richarda Rohra „Radikální milost“, Vyšehrad, Praha 2005. 
 

O TUNELU POD TEMŽÍ, MUMIÍCH A PŘEPLNĚNÉM VÝTAHU 
Další dopis Blanky Vorlové o životě české rodiny ve Velké Británii 

 

Milí příbuzní a přátelé,  
mockrát vás zdravíme s Modroočkem v novém roce! Velcí kluci jsou šťastně ve škole a Josef 

v práci, snad také šťastně. Jedna anglická kamarádka mi říkala, že jí připadají leden a únor jako 
nejsmutnější měsíce v roce, k nepřežití. Je pravda, že od té doby, co jsme se vrátili z vánočního 
výletu do Čech, se střídají v předpovědi i na obloze lehké deště s těžkými, jak tady říkají,  
a spršky s pořádnými sprchami, případně vítr a vichřice. Nám to ale nevadí, protože podnikáme 
různé výlety, o kterých vám chci napsat. Rozhodli jsme se po zkušenostech z loňské zimy, že si 
krásy otevřené krajiny necháme na jaro, pokud bude trochu sucho, a zaměřili jsme se  
na Londýn.  

První lednový víkend jsme vyrazili do Greenwiche, kam jezdíme velice rádi. Mimochodem – 
vždycky nás ve škole učili, že se to vyslovuje grínič nebo tak nějak, a místní se smáli, když nás 
slyšeli, že prý oni říkají grenič. Pak jsem ale slyšela hovor v autobuse v Londýně a paní vyprávě-
la, že jede z gríniče, tak to mne trochu uklidnilo. Grenič je asi další ukázka chathamského, místní-
ho dialektu. Mimořádně nám svítilo slunce, takže se mohl uskutečnit můj plán, totiž průchod 
tunelem pod Temží na druhou stranu řeky. Cestou jsme viděli, že je celá Cutty Sark, ta nejslav-
nější plachetnice světa, jak hlásají pyšné cedule v okolí, zakryta ohradou. Stěžně odmontovány, 
probíhá generální rekonstrukce až do konce roku 2008. Ještě že jsme si ji již stihli prohlédnout!  

Greenwich Foot Tunnel na mne udělal dojem. Tomášek ho celý odkrokoval, ale několikrát se 
ztratil v počítání, tak radši převezmu údaj z průvodce, měří 370 m. Postavili ho na začátku  
20. století proto, aby mohli dělníci chodit do doků na druhé straně Temže pěšky. Doky už jsou 
zbourané a místo nich jsou moderní stavby. Kruhové budovy, červené, cihlové, s prosklenými 
kopulemi, kterými se vstupuje do tunelu, ale zůstaly zachovány. Jednu cestu dolů jsme jeli 
všichni výtahem. Když jsem ale viděla mimořádně obézního pána, který obsluhoval výtah, ho-
nila jsem kluky a sebe už nadále po světlém schodišti pěšky. Počítali schody, průměrný výsle-
dek je 100 schodů. Samotný tunel není žádná ošklivá díra, je celý obložený kachličkama, v bílé 
barvě, docela prostorný. Vyšli jsme si po levém břehu Temže na procházku po vyhlídkové cestě. 
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Pozorovali jsme cvrkot na řece, jezdila spousta lodí. Vyhlídková cesta byla po druhé straně le-
mována výstavnými obytnými budovami, vypadaly hodně luxusně. Vybrané bydlení ovšem 
zřejmě neznamená vybrané chování, protože se vyhlídková cesta pozvolna změnila v řekněme 
nuselský chodník, myslím co se psího odpadu týče. Radši jsme to otočili a tunelem se vrátili 
zpátky do Greenwiche. Navštívili jsme ještě naše oblíbené Námořní muzeum, tentokrát jsme se 
vypravili na výstavu fotografií, které zachycovaly polární záři, a také do oddělení věnovaného 
Velkému Admirálovi. Rekonstrukce bitvy u Trafalgaru, kterou promítali na velikém stole, byla 
v našich řadách mimořádně úspěšná. Pak již chtělo Modroočko vystupovat z kočárku a jít svou 
cestou, čímž se stala další prohlídka muzea nemožnou. Když jsme soukali děti do vozu, začala 
průtrž mračen (a lejt nepřestalo až do večera), tak jsme měli radost, jak jsme si hezky užili tu 
hezčí část dne.  

Minulou sobotu lilo a lilo a mně připadalo, že by bylo nejlepší se uložit k zimnímu spánku. 
Pak jsme se ale rozhodli, že nebudem bačkory, ale zodpovědní rodiče, kteří umožňují svým 
dětem kulturní a vzdělávací požitky a vydali jsme se do Britského muzea, nejstaršího veřejného 
muzea na světě. Průvodce uvádí, že muzeum obsahuje bezpočet předmětů z celého světa pokrý-
vající období od pravěku až do současnosti, což je podle mne přiléhavá charakteristika. Je sym-
patické, že se tyto předměty zpřístupňují veřejnosti zcela zdarma. Nejprve jsme zašli do Velké 
Čítárny, všechny nás to oslnilo. Pak jsme vzali kluky na sochy a reliéfy z Parthenónu v Athé-
nách. Mělo to u nich takový úspěch, že vytáhli bloky a začali hned ty řady jezdců kreslit. Myška 
plynule přešel do zobrazování lodí, ale to 
nevadí. Pak už kreslili na každé lavičce, kte-
rou našli, a nás nechali prohlížet si, co jsme 
chtěli. Mně se nejvíc líbila veliká místnost  
s regály až ke stropu, která obsahovala řec-
kou sbírku. Procházela jsem a obdivovala se 
nádherným amforám, nádobám na vodu, 
sochám. Josef pohlídal Modroočka, tak jsem 
se mohla u nejednoho kratéru zastavit – jako 
bych slyšela Básníka, jak vyzývá dívku Leu-
konoé, ať smísí vína a utrhne si dnešek. Bylo 
to krásné. Chlapci mimořádně ožili v patře, 
kde je umístěn poklad válečníka ze 7. století, 
nalezený v jeho hrobě, a pak další přílbice, 
meče, drátěné košile, štíty a všechno, co si 
malí rytířové přejí vidět. Ani nevím, jak jsme 
se dostali do egyptské sbírky, k oddělení 
mumií. Tom začal jančit, že se mumií a koster 
z Jericha bojí. Vysvětlili jsme mu, že je třeba 
báti se živých. Josef to hned dokumentoval 
na naší cestě do 1. patra muzea. Jeli jsme 
výtahem – nás pět a pán s chlapečkem. Pak 
se k nám do docela malého výtahu namačka-
ly tři velice, ale velice obézní ženy a dva hubení Japonci. Výtah signalizoval „přeplněno“. Hube-
ní Japonci hned vyskočili a výtah se kupodivu rozjel. Já věřím slepě technice, ale Josef ví svoje a 
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ZASLÍBENÁ ZEMĚ NEEXISTUJE 
Mojžíšův příběh obsahuje jednu ironii dějin: Mojžíš se do země Izraele 

nedostal. Viděl ji zdálky, když se díval přes řeku Jordán. Zdálo se, že zemřel 
dřív, než ji překročil, a tak bibličtí spisovatelé pro to později hledali nějaký 
teologický význam. Říká se, že na poušti selhal ve víře, takže ho Bůh potrestal. 

Není ovšem pochyb, že Mojžíš zakoušel zaslíbenou zemi již na své cestě. To, že putoval, 
vedl lid, to samo mu již bylo skutečnou radostí a plným životem. Nesmíme se na jeho osud dí-
vat jako na velký Boží trest. Samotná cesta již byla naplněným příslibem. V tomto světě žádná 
zaslíbená země není. Mojžíš nemusel překročit Jordán; jeho naplnění bylo na poušti. 

Občas se mi stane, že nechci už ani vidět žádného dalšího teenagera, rád bych věděl, jak 
jsem se k něčemu takovému vůbec dostal, a raději bych utekl do nějakého trapistického kláštera. 
To, co máme nejvíc rádi, nám často přináší tu největší bolest. To, co na své práci nejvíce miluje-
me, nám často přináší i největší bolest srdce. A není pochyby, že stejně to platilo i o Mojžíšovi. 
Jeho chvíle náboženské zkušenosti, jeho chvíle na Sinaji, byly bez pochyby jeho největším nábo-
ženským naplněním. Nicméně se vsázím, že kvůli všem bolestem srdce, které mu jeho lid způ-
sobil, by za nic svou cestu nevyměnil. A vím, že já taky ne. 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ (www.chlapi.cz) 

hrozně se bál, že se to snad utrhne. Já jsem se spíš bála, že nejbližší big 
lady, jak si tady nadměrně otylé ženy eufemisticky říkají, ztratí rovno-
váhu a zasedne nebohé Modroočko v kočárku. Nevím, jestli Tom po-
chopil, co je nebezpečí reálné a co jen strašení malých dětí, ale už ne-
trojčil, i když se mne držel za ruku. Pak jsme našli něco pro Josefa – 
expozici hodin. Byl to průřez různými způsoby měření času, s ukáz-
kami a vysvětlením různých hodinových mechanismů a několika 
mimořádně pěknými exempláři, i hracími. Následovala ukázka minia-
turních řezbářských výtvorů, něco jako slavná pecka z cimrmanovské 
pohádky, v níž je vyřezán celý zámek. Náměty byly ovšem nábožen-
ské. Tak titěrnou práci jsme ještě ani jeden neviděli. Pak už toho bylo 
na všechny dost, a taky byl čas vypustit Modroočko. Naštěstí je sou-
částí muzea Velké nádvoří – zastřešený prostor mezi kruhovitou čítár-
nou a ostatními budovami, kde nejsou žádné exponáty a kde se mohli 
Modroočko i Drak proběhnout a nikomu to nevadilo. Byl to vydařený 
výlet, i když tak hrozně pršelo. Jako třešinka na dortu byla jízda 
dvoupodlažním autobusem, kluci už dříve jeli, ale stejně byli nadšení. 
I když pršelo a přes sklo nebylo nic vidět.  

Tak takhle si tu žijeme.  
Blanka 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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MALÝ KURS LOGIKY 
  

ÚVAHA Č. 1 
Představ si kus švýcarského sýra, který je plný děr. 
Čím víc sýra, tím víc děr. 
Každá díra zabírá místo, kde by mohl být sýr. Takže čím víc děr, tím míň sýra. 
Čím víc sýra, tím víc děr a tím míň sýra. 

Závěr: Čím víc sýra, tím míň sýra. 
 

ÚVAHA Č. 2 
Kdo brzo vstává, tomu Bůh pomáhá. 
Kdo brzo vstává, spí po obědě. 
Kdo spí po obědě, nespí v noci. 
Kdo nespí v noci, ten chodí flámovat. 

Závěr: Bůh pomáhá těm, kdo chodí flámovat 
 

ÚVAHA Č. 3 
Když to přeženeme s alkoholem, skončíme ožralí. 
Když jsme ožralí, tak spíme. 
Když spíme, nepácháme hříchy. 
Když nepácháme hříchy, tak půjdeme do nebe. 

Závěr: Jestli chceme jít do nebe, musíme se ožrat. 
 

ÚVAHA Č. 4 
Myslím, tedy jsem. 
Hloupé blondýny nemyslí, tedy nejsou. 
Můj kamarád říká, že toto všecko jsou blbosti, protože on chodí s inteligentní blondýnou. 
Jestliže nějaká inteligentní blondýna chodí s mým kamarádem, tak musí být hloupá. 
A protože hloupé blondýny nejsou, můj kamarád s nikým nechodí. 

Závěr: Můj kamarád je gay! 
 

ÚVAHA Č. 5 
V dnešní době nemají pracující na nic čas. 
Takže povaleči mají veškerý čas na světě. 
Čas jsou peníze. Takže povaleči mají víc peněz než pracující. 

Závěr: Abych byl bohatý, nemusím pracovat. 
 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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ÚVAHA Č. 6 
Pití alkoholu zabíjí neurony. 
Neurony, které alkohol zabije, jsou ty nejslabší. 
Když pozabíjí ty slabé, zůstanou jen ty, které jsou silné a inteligentní. 

Závěr: Čím víc piju, tím jsem inteligentnější! 
 

ÚVAHA Č. 7 
Čím víc piju, tím víc jsem opilý. 
Čím víc jsem opilý, tím míň snesu. 
Čím míň snesu, tím míň vypiju. 

Závěr: Čím víc piju, tím míň piju. 
Do redakce zaslal neznámý logik 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2007 – KURZ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 
 

YMCA-Živá rodina pořádá již pojedenácté letní kurz Manžel-
ských setkání, který se tentokrát uskuteční ve dnech 18. – 26. srpna 
2007 v Třešti (16 km od Jihlavy).  

Kurz je zaměřen na obnovení a prohloubení vztahů mezi manžely 
a v rodině. Jeho náplní jsou přednášky ze širokého okruhu vzájem-
ných vztahů muže a ženy v manželství doplněné skupinovou prací. 
Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad problémy na-
šich vztahů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspě-
chy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu mod-
litby a důvěry v Boží přítomnost a milost. 

PROVÁZKOVÁ METODA 
 

Materiál + pomůcky: čtvrtka, vodovky nebo lépe tempery, lepidlo Herku-
les, štětec, provázek (ne umělý, aby na něj chytala barva a lepidlo). 

Postup č. 1: vymyslíme s dětmi, co by chtěly udělat. Pak natřeme provázek 
lepidlem a přilepíme ho ke čtvrtce v tom určitém tvaru. Plochy můžeme 
vyplnit tak, že provázek postupně svinujeme. Zbylé plochy vybarvíme 
barvami. 

Postup č. 2: Provázek natřeme barvou, lepší je tempera a obtiskujeme na čtvrtku v žádoucím 
tvaru, aby nám vzniklo to, co chceme na čtvrtce mít.  

Oba způsoby se mohou volně kombinovat. 
Dle mínění (nepotvrzeného) Mirky Šílové je autorkou návodu Petra Ryantová 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebe-
vědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumě-
ní, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí je manželské páry, 
které v nich nabízejí svědectví z vlastního života. 

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi 
úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání 
jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu 
muže a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově. 

Po celou dobu trvání kurzu bude k dispozici rodinný poradce, kněz a psycholog. 
Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním progra-

mu. Není možné účastnit se pouze části kurzu.  
Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné.  
Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či psychoterapeuta, 

prosíme Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto odborníkem. 
Přihlášku, jejíž formulář je vložen do tohoto Zpravodaje, posílejte na adresu:  
YMCA-Živá rodina, Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.  
Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další informace a složenku k zaplacení 

účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 15. 5. 2007. Složenky budou rozesílány 
podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu kapacity letního kurzu. Ostatní budou 
vedeni jako náhradníci. 

 

Datum:  18. – 26. srpna 2007 
Místo:  Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné 

školy a Středního odborného učiliště ve velmi pěkném prostředí na okraji města. 
Areál tvoří ubytovací část, škola s učebnami a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – 
vše je propojeno chodbami. 

Začátek: sobota 18. 8. 2007 v 18.00 večeří 
Ukončení: neděle 26. 8. 2007 obědem 
Kapacita: cca 70 párů 
Ubytování: ve dvoulůžkových, příp. třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní příslu-

šenství. Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí. 
Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení 

v kantýně v areálu. 
Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvična 

budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. Pokud nebude-
te cestovat vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili odvoz  
z nádraží. 

 

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj vlastní 
program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny 
odpoledne). Postarají se o ně zdatní mladí pečovatelé – školení dobrovolníci, kteří se již bě-
hem roku na tuto činnost připravují, a o vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu. 
Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, 
abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe maximálně využít. 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY:  
 

Lenka a Jiří Tkáčovi  
739 47 Kozlovice 857   
� 558 697 152, 721 507 056 
e-mail: tkacovi@seznam.cz 

Ze zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohly absol-
vovat bez dětí. 

Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu účastníka. Ostatní náklady 
(pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., náklady na pečovatele a veškeré další organizační 
zajištění) chceme z větší části hradit z dotací a darů, které se nám – doufáme – podaří v le-
tošním roce opět získat. 

Účastnické poplatky člen YMCA* nečlen YMCA 
Dospělý: ubytování, strava 2450,- Kč 2550,- Kč 
Dítě: lůžko, strava plná porce, příspěvek na pečovatele 2650,- Kč 2700,- Kč 
Dítě: lůžko, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 2400,- Kč 2450,- Kč 
Dítě – kojenec: ubytování v kočárku nebo ve vlastní postýlce,  

vlastní strava, příspěvek na pečovatele 1150,- Kč 1200.- Kč 
 

*Pokud jste členem jiného sdružení YMCA než YMCA–Živá rodina, tak tuto skutečnost uveďte, 
prosím, do poznámky v přihlášce. 

  

Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení požadovaného poplat-
ku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme obrá-
tit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci, obecní úřad nebo farní úřad 
se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část 
účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, na vyžá-
dání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší od-
borové organizaci nebo zaměstnavateli. 
 

Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by byl hlav-
ním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání, obraťte se na nás, uděláme vše pro to, abyste 
se kurzu mohli zúčastnit. 

Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení 
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří o této 
možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA-ŽR odečíst od zákla-
du daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci).  

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. Rádi vám zodpovíme 
Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem 
nebo písemně na níže uvedené adresy. 

 

Za všechny, kdo se podílejí na přípravě, 
Lenka a Jiří Tkáčovi 

Hana Pištorová  
YMCA – Živá rodina 
Na Poříčí 12 
110 00 Praha 1 
� 224 87 24 21, 606 745 048 
e-mail: hana.pistorova@familia.cz 

 

Hana Pištorová 
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ŠKVAŘENÉ SÁDLO 
 

Možná trochu netradiční recept, ale někdy se hodí a mám jej od 
svého táty, který měl velké potíže se srdcem a lékař mu sádlo dopo-
ručil víc než Ramu a pod., ale jen občas. Doporučil mu mimo jiné také jíst vše, ale ode všeho jen 
trochu. 

 

Koupíme si sádlo na škvaření, množství dle potřeby, stačí 1/2 kg, nebo i méně. 
Nakrájíme jej na drobné kostičky, dáme do hrnce a zalejeme vodou tak, aby hladina byla  

v rovině s nakrájeným sádlem.  
Vaříme tak dlouho, až se všechna voda vyvaří a sádlo pak začne „pouštět“ tuk. Až škvarky 

zrůžoví, hrnec odstavíme. Sádlo můžeme slít do připravené nádoby a nechat škvarky zvlášť. 
(škvarky můžeme využít jako náplň do bramborových knedlíků). 

Na závěr do horkého sádla vhoďte 1/4 rozkrojené cibule (nebo jen plátek) a 1 rozkrojený 
česnek. Sádlo tím získá pikantní chuť. 

Sádlo je lahodné s čerstvým chlebem (připomínám recept na chleba se sádlem, viz kuchařskou 
přílohu prosincového Zpravodaje – pozn. sazeče) a nějakou zeleninou, nebo na smažení bramboro-
vých placků, či řízků, hodí se i pod cibulku na vařené brambory.  

 Zdenka Pavlasová 

RECEPT NA BŘEZEN 

LÁSKA 
Existují slova, kterých se člověk nabaží za chvilku. Existují slova, která ho 

nechají chladným  – je to prostě materiál k vyjadřování, komunikační médi-
um, něco jako šroubky a matičky (nebo jako jíška či polohrubá mouka) – prostě materiál, z ně-
hož se dělají věty, kontakty, komunikace, informace, vyznání, pohrůžky, výtky, legrácky, klepy 
… prostě všechno to, co člověk vynalezl, aby se mohli chlapi informovat, odkud potáhnou ma-
muti a kdo na ně půjde z které strany, nebo aby si ženy mohli vyměnit názory na to, ve kterém 
křoví teď budou největší oříšky či maliny, popřípadě kde je potřeba dávat pozor, protože tam 
někdy slídí liška, zda se tam náhodou nezaběhlo nehlídané batole… 

A pak jsou slova, k nimž se člověk vrací znovu a znovu, hledá jejich význam, laská se s nimi, 
pohrává si, obrací je zprava doleva a z rubu na líc, protože cítí, tuší, vidí, že to jsou slova, která 
vyjadřují něco nesmírně závažného a důležitého, něco, o co jde po celý život, něco, bez čeho by 
to tady možná ani nemělo smysl… a tak se v nich přehrabuje, zkoumá je, ohledává, pokouší se 
je pochopit, a kdesi vzadu v hlavě se neodbytně dožaduje pozornosti pocit, skoro spíše vědomí, 
že jsou slova, jejichž skutečný význam a smysl nelze v plnosti pochopit ani vyslovit, natož sdě-
lit… A jedním z těchto slov je slovo „Láska“. 

Je jen málo slov, která by lidstvo dokázalo více zprofanovat – co všechno se dnes neoznačuje 
tímto krásným slovem: vztah mezi mužem a ženou (čím méně vztahový, tím častěji se hovoří  
o lásce), pomíjivá vzplanutí, ale taky vztah člověka k vlastním dětem, povolání, majetku…. 

SLOVNÍČEK... 
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Zkuste uspořádat přednášku s názvem „Hovořme o lásce“, vytiskněte plakáty, nechte je vylepit 
a pak si stoupněte před vchod a ptejte se těch, kdo přicházejí, co od přednášky očekávají, o čem 
to bude?... 

A přitom apoštol Jan jasně říká: „Bůh je Láska.“ Bez přívlastku. Bez doplnění. Bůh = Láska; 
to je exaktní vzorec, vždy platná rovnice, v tom není žádná hypotéza. Leda… 

Leda bychom to zkusili obrátit: Láska = Bůh. Lze to tak udělat? Je to korektní? 
Jedna z prvních věcí, kterým se naučí student logiky, je, že ne každý výrok platí i obráceně. 

Že každá jedle je stromem, ale ne každý strom je jedlí. Jak je to s Bohem a láskou? 
Bůh je Láska. Bůh není někdo, kdo by se skládal z mnoha složek – jako člověk: jednou pou-

žíváme spíše ruce, jindy mozek, hledíme obvykle očima, mluvíme ústy… Bůh nemá ústa ani 
ruce, Bůh je duch (to jsem si nevymyslel, to o něm řekl Ježíš). Činí-li něco, dělá to celý – alespoň 
my nemůžeme a nedokážeme odlišit žádnou část Boha, která by přitom stála stranou. Když Bůh 
vymýšlel svět, stanovoval jeho zákonitosti, promýšlel jeho detaily, jeho účelnost, funkčnost  
i krásu, když pak řekl své mocné „Buď…!“, byl v tom celý. Láska v tom byla celá… 

Jsme stvořeni Láskou, z Lásky, pro Lásku… 
„… abyste se milovali, jako já jsem miloval vás…“, „… abyste byli dokonalí, jako váš Otec je 

dokonalý…“ – není to dostatečně jasné? Není to o tom, že jsme povoláni k lásce, která je ta samá 
láska, jíž je Bůh? Není to o tom, že když skutečně miluji, miluje ve mně Bůh? Zkusme se v du-
chu podívat na svého partnera či partnerku, na své děti, přátele… říci si „já tě miluji“ – a pak 
místo slova „miluji“ položme slovo „Bůh“… Já tě Bůh… Já mám k tobě vztah, který pochází  
z Boha (asi nikdo z nás nedokáže milovat tak, jak dokáže milovat Bůh – a přece: Ježíš nás vyzý-
vá právě k tomu: „… jako já jsem miloval vás…“). 

Můžeme dlouho uvažovat, co je to vlastně Láska – tak jako bychom mohli dlouho uvažovat, 
kdo je Bůh… Ale snad je to takto jednodušší: Bůh je ten, kdo miluje, kdo je Láska, a láska je to, 
čím se tvoří, vykupuje, pečuje, co nehledí na sebe, co odpouští… apoštol Pavel to napsal myslím 
dostatečně precizně.  

A tedy láska není to, čím se hamoní, hrabe pod sebe, přivlastňuje, láska není to, co se vydě-
luje proti zbytku světa jen se svými milovanými lidmi, věcmi, hračkami, penězi, mocí… (a ostat-
ní ať jdou do háje…!). Láska není technika, láska je obsah. 

Již chápu, proč je slovo „láska“ snad nejvíce zneužívaným lidským slovem. Je to Boží jméno 
– a odpůrce bude vždy útočit proti Bohu, 
proti tomu, čím Bůh skutečně je. Bude 
vždy útočit proti lásce. 

A my stojíme před volbou: milovat 
jako Bůh (s Boží pomocí, Boží láskou, 
láskou, s kterou si nás Bůh něžně vymys-
lel…) – nebo přistoupit na mediální kari-
katuru toho nejúžasnějšího a nejkrásnější-
ho, co můžeme na Bohu vidět, co můžeme 
prožívat mezi sebou navzájem i mezi se-
bou a Bohem, toho jediného, co budeme 
prožívat vždy a věčně (budeme-li ovšem 
chtít). Teď je ta pravá chvíle. 

Vladimír Koronthály 
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NAŠE SOUTĚŽ 
– Pejsek, křeček, má žížala … a já – tak se jmenovala soutěž, jejíž výtvarnou část jsme si již 

několikrát ve Zpravodaji připomínali. Teď bychom mohli obrátit pozornost také k její literární 
části. 

2. místo v literární části obsadila Janinka Capůrková z Chocholaté Lhoty, a to díky své povíd-
ce „Kravička“. Povídku ilustrujeme stejnojmenným obrázkem téže autorky. Tento obrázek sice 
cenu nezískal, ale bylo by škoda uveřejnit jen pouhý text bez doprovodné ilustrace. Posuďte 
sami! 

Mirka Šílová 
 

KRAVIČKA  
 

Měla se nám telit kravička. Bylo to 1. května. Měli jsme jet k babičce na stavění májky. Ale 
nikam jsme nejeli. Hlídali jsme všichni. Už byl skorem večer. Radili jsme se, kdo bude hlídat 
v noci, a tak se rozhod-
lo, že v maštálce bude 
spát děda. Tak jsme 
řekli, že ano. Měl tam 
otýpku slámy. Už byl 
večer. Já i moje sestra 
a bratři jsme šli spát. A 
mamka s taťkou šli taky 
domů. S dědou se do-
mluvili, až se kravička 
bude telit, tak ať nám 
zasvítí baterkou do 
okna. Taťka už skoro 
spal, ale mamka že 
ještě chvilku bude če-
kat. My už jsme dávno 
spali. A v tom děda 
zasvítil do okna, mam-
ka rychle probudila 
taťku a běželi do 
maštálky. Děda už tahal nohy telátka. Taťka mu pomohl. Za chvilku se telátko narodilo. Bylo 
celé hnědé jako kravička a mělo se k světu. Všechno dobře dopadlo. Ráno jsme se šli všichni na 
telátko podívat.  

Janinka Capůrková 
 

ZE SEKRETARIÁTU 
CO SE DĚLO NA VÝBORU 

 

Další schůze proběhla dne 5. února 2007. 
⇒ Bylo podáno administrativně náročné vyúčtování 4 dotací na projekty MPSV. 
⇒ Byla upravena doba a forma archivace členské databáze. 
⇒ Přítomní se zamýšleli nad přípravou Valné schůze, která se uskuteční dne 16. 4. 2007. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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PŘEDSTAVUJÍ SE 
JIRKA A MÍLA MUSILOVI 

 

Je nás pět: Táta Jirka, máma Míla – letos oslavíme 20 
let manželství – a děti Ondřej (19), Jan (17) a Anička (14). 
Jirka je původní profesí elektroinženýr – metrolog (ten, co 
měří, nikoliv ten, co věští počasí), ale již třináct let pracu-
je v církvi, vede Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském. Míla po dlouhých letech 
s dětmi doma se vrátila ke své profesi, je farmaceutickou laborantkou. Ondřej a Anna studují 
Křesťanské gymnázium v Praze – Hostivaři (oktáva a tercie), Jan je ve třetím ročníku Střední 

průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně. 
Žijeme na sídlišti v Praze – Horních Měcholupích a 
byteček v paneláku je nám rok od roku těsnější.  
Pro Mílu, která je z jihočeské samoty, bylo zpočátku 
obtížné si na Prahu zvyknout a po životě v přírodě 
nepřestala toužit. Míla hodně žije vztahy, jak 
v petrovické farnosti, tak i na pracovišti, a mnohé 
kamarádky jí vyhledávají, protože jim dokáže  
naslouchat v jejich problémech. Jinak se snaží 
v rámci možností číst, hlavně duchovní literaturu  
a knížky o výchově. Jirka se naopak rád ponoří  
do nejrůznějších knížek o bibli, což děti komentují, 

⇒ Sdružení využije nabídku v rámci akce ČSOB neziskovkám a výhodně odkoupí 3 použité moni-
tory. 

⇒ Definitivně byla ukončena spolupráce s vydavatelstvím AMIS a novým distributorem Zpravo-
daje ŽR se na základě smlouvy stalo vydavatelství IN. Změna distributora přinese zkvalitnění 
služeb – zrychlení distribuce a zvýšení spolehlivosti. 

Zapsala Mirka Šílová 

AD ZMĚNA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
 

Vážení a milí členové Živé rodiny, 
v lednovém čísle Zpravodaje ŽR jste objevili poštovní poukázku a  

na str. 19 byla uvedena informace o změně členského příspěvku, že totiž 
z ekonomických důvodů došlo k jeho zvýšení ze 300,- na 350,- Kč. 

Jednotlivě vzato nejde o žádné rapidní navýšeni, ale v součtu, s ohledem 
na rozpočet sdružení, to již není zanedbatelná položka, proto jsme nuceni na 
této minimální základní výši trvat. Někteří z Vás, bohužel, změnu nezaregis-
trovali a zaplatili příspěvek ve výši obvyklé v minulých letech. Prosíme proto, 
aby Ti, kteří zaplatili méně než bylo pro letošní rok stanoveno, svůj nedopla-
tek obratem vyrovnali. Těm, kteří ještě svůj členský příspěvek nezaplatili, 
doporučujeme, aby si znovu přečetli dispozice v lednovém Zpravodaji a respektovali je. Členský 
příspěvek pro rok 2007 je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2007. 

Mirka Šílová – sekretariát ŽR  

DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! 

DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! DŮLEŽITÉ!!! 
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že „táta si zase čte ty svoje apokryfy“. A poslední dobou 
se syny pořád něco kutí s počítači v rodinné síti nebo sám 
v síti v práci. 

Radost nám dělají naše děti, že přes veškeré naše 
chyby ve výchově jsou takové, jaké jsou. A také, že si 
hledají každé svou vlastní, osobitou cestu k Bohu a ke 
společenství bratří a sester v Kristu. Ondra je velký muzi-
kant (klarinet, kytara, aranže, počítačové sázení not), 
hraje v několika hudebních skupinách, ale před maturitou 
musel hraní dost omezit. Jeho druhou láskou je Škoda 105, 
jeho vlastní vůz, na který si sám vydělal. Je to mimocho-
dem jediný automobil v naší rodině. Jan je zcela pohlcen 
vedením turistického oddílu SHM Kondoři (oddílem prošel  
i Ondra a Anička je členem), plánováním schůzek, výprav, 
táborů. Kromě toho je velký fanda přes veškerá  
kolejová vozidla, o čemž se můžete přesvědčit na http://
lokogalerie.wz.cz. Anička nezapře výtvarné nadání a neu-
stále něco vyrábí na zkrášlení lidí i interiérů. Také jako 
Ondra hraje na klarinet. 

Starosti nám dělají stárnoucí rodiče, hlavně ti od Míly, kteří jsou v jižních Čechách. Ondru 
letos čeká maturita, v této době podává přihlášky na vysoké školy, takže se připravujeme  
na postupné vylétání dětí z hnízda. 

Členy Živé rodiny jsme asi 10 let, vstoupili jsme do ní, když jsme se podíleli v počátcích  
na organizaci pražských Manželských setkání. Na nich jsme byli celkem 7x a hodně nám to po-
mohlo v našemu vztahu. Jinak jsme byli s ŽR ještě 2x na táboře na Pavlátově louce, kde se nám 
moc líbilo. (V současnosti na rodinné dovolené již nejezdíme, protože děti mají spoustu svých 
aktivit. Jirka s Mílou jsou rádi, když se mohou společně zúčastnit exercicií nebo duchovních ob-
nov pro manžele.) A také byl hrozně fajn podzimní oheň ŽR u Ludvíků na zahradě! Pro Aničku 
bylo před časem velkým impulsem v jejím tvoření malování na hedvábí s ŽR. Pro tátu Jirku byly 
hlavně v prvních letech jeho působení v Centru pro rodinu důležité kontakty s činovníky ŽR  
i dalších sdružení YMCA, protože tímto způsobem získával cenné zkušenosti a informace pro svou 
práci. Ve spolupráci s ŽR stále pořádá Soboty pro manželky, což je akce velmi žádaná. A o všem, 
co podniká v práci, je možné si přečíst i v každém Zpravodaji ŽR. 

Naši rodinu přes všechny problémy bereme jako velký Boží dar, jistotu a domov. Velice si 
všichni (rodiče i děti) vážíme těch nemnohých okamžiků, kdy si dokážeme neplánovaně spolu 
celá rodina sednout a povídat. Je to většinou, když Míla s Jirkou se chystají ke spánku. 

Jirka a Míla Musilovi  

SPORTOVNÍ SOBOTA 
Opět Vás co nejsrdečněji zveme na společné sportování i povídání v rámci tradičních spor-

tovních sobot, a to tentokrát na sobotu 17. března 2007. 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. 

Určitě přijďte! 

Těší se na Vás Hanka a Aleš Ložinští s dětmi – � 731 178 242 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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Možnost roční dobrovolnické zkušenosti v Mnichově, sekretariát Junge Aktion při  
Ackermeingemeinde, více informaci přepošle martina_hoskova@centrum.cz.  

Termín přihlášky do 18. března. 

Martina Hošková 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Unie katolických žen pořádá v sobotu 10. března od 9.00 do 16.00 hod.  
ve farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady) tradiční postní duchovní obnovu pro ženy.  
Téma: „Otče náš – tajemství křesťanské modlitby“.  
Duchovním průvodcem bude P. Vojtěch Kohut OCD. Pro předem přihlášené 
(� 220 181 329) bude zajištěn oběd, přijít se na chvíli ztišit a nabrat du-
chovní posilu však lze i bez přihlášení. 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V BRNĚ 
Brněnská pobočka Unie katolických žen pořádá v sobotu 10. března od 8.30 do 12.30 hod.  

na faře u kostela sv. Augustina v Brně (Masarykova čtvrť) postní duchovní obnovu pod vedením 
P. Pavla Šenkyříka. Přijďte se naladit na velkou dobu velikonoc. 

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 

12.3.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

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

17.3.2007 sobota pro manželky 
Centrum pro rodinu 

cpr@apha.cz � 220 181 777 

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

13.4.2007 Společenský hudební večer Z. Pavlasová � 604 479 724 

16.4.2007 Valná schůze YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.5.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

18.6.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

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

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 

TERMÍNOVNÍK 2007 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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YMCA OPEN 
ENGLISH CAMP 

YMCA OPEN bude v létě pořádat již druhý tábor s výukou angličtiny rodi-
lými mluvčími z Chicaga, určený pro mládež, rodiny s dětmi i starší dospělé. 
Připravuje jej v termínu od 28. července do 4. srpna 2007 v pěkném církev-
ním rekreačním středisku ve Strážném. Ubytování bude zajištěno ve třech 
nezávislých objektech. Pro děti je zde připravena herna i venkovní hřiště. 
Na dopoledne je zajištěno v případě přání hlídání dětí. Pro sportování je 
možné využít volejbalové hřiště. Ubytování je s plnou penzí. Možnost výletů 
do okolí. 

Počet účastníků je omezen na 60 osob. Proto neváhejte s včasným přihlášením. Foto z loň-
ského English campu je možné shlédnout na internetové adrese: www.njoy.webz.cz  

Info: Jana Běťáková, � 241 760 985 nebo mail: betakp@volny.cz.  
 

VODÁCKÉ LÉTO NA KÁNOÍCH PRO MLÁDEŽ 
 Zveme všechny vodomilné vodáky ve věku od 14 let na Sázavu v termínu 7. – 14. července. 
Jako tradičně plánujeme dát dohromady partu asi 20 lidí pod vedením Mirka Čeřovského  

a Tomáše Zajíce. Foto z loňského sjezdu Lužnice jsou na internetové adrese: www.njoy.webz.cz  
Těšíme se na Tebe! 
Další informace: betakp@volny.cz nebo Jana Běťáková � 241 760 985. 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Jarní osmidílná společná příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku 

v termínu 10. dubna – 5. června 2007. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem.  

V době uzávěrky byla již tato příprava naplněna. Přihlašovat se je možné na následující ter-
mín společné přípravy 9. října – 27. listopadu 2007. 

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. 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Celodenní setkání žen žijících v manželství se uskuteční v sobotu 17. března od 9 do 17 hodin 

v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Na programu budou přednášky P. Cyrila 
Vojtěcha Kodeta O.Carm. na téma „Marta a Marie trochu jinak“, následné sdílení ve skupinkách, 
ztišení. Setkání volně navazují na program Manželská setkání. Polední občerstvení bude zajiště-
no, na závěr programu bude mše svatá. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo 
mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/manky/. Vzhledem k předpokládanému velkému 
zájmu účast nepřihlášených nebude možná! 

 

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 



 
20 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2–3/2007 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelné sekání osamělých maminek se uskuteční v sobotu 10. března od 14 do 17 hodin  

v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13 – Nových Butovicích. Uskuteční se „Beseda 
s právníkem“. Maminky si mohou připravit dotazy týkající se právní porady. Účast s dětmi je  
po předchozí telefonické dohodě s Centrem pro rodinu možná. Další termín setkání je 9. května. 
Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné maminky! 

21. dubna se pro maminky uskuteční jednodenní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kohutem 
OCD. Obnova se bude konat ve farním centru v Liboci, Praha 6. Je třeba se předem přihlásit 
v Centru pro rodinu na � 220 181 777 nebo na mailu cpr@apha.cz . Účast maminek bez dětí. 

 

POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 
se uskuteční v sobotu 2. června 2007 na Tetíně. Doprovodný program „Den pro rodinu na 

Tetíně“ zajišťuje občanské sdružení Rodinné centrum Praha ve spolupráci s YMCA – Živá rodina. 
Na programu bude koncert, odborná přednáška a různé aktivity pro děti i celé rodiny na poutním 
místě i v jeho okolí. Bližší informace naleznete na http://cpr.apha.cz/tetin. 

 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Klienti s osobními i vztahovými problémy se přihlašují telefonicky v Centru na � 220 181 

777. Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. Konzultace jsou zdarma. 

INZERCE 

Milí přátelé,  

nám tyto nabídky, třeba se budou hodit i pro někoho z vašich přátel: 

� skříňky Universal (šatní skříň s nástavcem š. 1 m, v. 1,80 m + výška nástavce, menší skříňka  
regálová š. 1,5 m se šuplíky, skříňka regálová š. 1 m), vše za odvoz z Praha 4 – Lhotka  

� nabídka zaměstnání pro uklízečku kanceláří v domě soukromé firmy v Záběhlicích  
na 4 hodiny dopoledne. Jako zaměstnanec, brigádník apod.dle dohody, i dočasně.  

� nabídka zaměstnání pro muže vyučeného v oboru prodavač v železářství  
či zkušenost v tomto oboru. Znalost práce na PC, skladové hospodářství, organizační schopnosti, 

fyzická zdatnost. Místo je v Praze 5, bez možnosti ubytování.  

 � mladá paní po MD hledá zaměstnání na dopoledne (vyuč. kuchařka, servírka, prodavačka  
a velmi šikovná cukrářka), může být ale i ve vrátnici, v telefonní ústředně, recepci...  

Nejlépe v okolí Prahy – Lhotky. Je velmi pečlivá, komunikativně zdatná. 

� paní 50 let s výbornou angličtinou, znalost PC, dlouholeté zkušenosti v administrativě,  
inteligentní, komunikativní, velmi příjemného vystupování, pracovala u strojírenské zahraniční firmy, 

dělá přednáškovou činnost, sportuje, hledá zaměstnání nejlépe s možností uplatnění jazyka.  
V případě zájmu na vyžádání CV u mne. 

Pokud byste měli také nějakou nabídku či poptávku, ozvěte se!  
Můžeme se vzájemně informovat a třeba pomáhat i svým přátelům. 

Jana Běťáková, � 241 760 985  

Kdo může darovat dětské postýlky, židličky, hračky, povlečení – ložní prádlo i velké, matrace 175 cm 
nebo i trojdílné, matrace do dětské postýlky, funkční malou ledničku nebo chladničku?  

Zajišťujeme letní tábor. Jana Běťáková, � 241 760 985 
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VYROVNÁNÍ S MINULOSTÍ 
 

Opět se mluví o vyrovnání – nevyrovnání církve s její hříšností.  
V neděli jsme četli z Nehemiáše, jak se Izraelité káli po návratu z babylonského zajetí. Uvě-

domili si, že příčinou jejich neštěstí bylo odvrácení se od Hospodina. Proto se k Hospodinu 
obrátili.  

Bible od začátku mluví o milosrdném Bohu. Židé vypravují dětem o svých nejstarších před-
cích a nezamlčují jejich pády: „Děti, i když se snažíme žít dobře a statečně, někdy podlehneme 
strachu, někdy se neptáme Hospodina, nedáme na něj a pak selžeme. Ale, děti, nikdy nezapo-
meňte, že Boží přátelství nepadá naší nevěrností, ale stojí na Boží věrnosti. Kdyby Adam a Eva 
nesváděli svou vinu na druhého, mohli zůstat v ráji. Abraháma si velice vážíme, byl statečný, 
vzpomínáte třeba, jak osvobodil zajatého Lota a jeho lidi, ale i Abrahám se někdy bál a provinil 
se proti naší praprababičce Sáře, ta byla nějaký čas dokonce v harému faraóna a podruhé u Abí-
meleka. Děti, každému se může stát, že padne, i spravedlivý sedmkrát denně hřeší. Náš veliký 
praotec Jákob si někdy pomáhal lstivostí, než poznal, že za ním stojí Bůh a že tedy nemá lsti 
zapotřebí. I Jákobovi synové se dopustili zločinů, a přece je Bůh neodepsal. Náš svatý král David 
spáchal veliké zločiny, ale hned přiznal svou vinu, mohlo mu být odpuštěno a mohl dál kralovat. 
Děti, v nouzi poznáte přítele a Bůh je největší přítel, nabízí pomoc každému hříšníkovi, když se 
snaží napravit chybu.“ 

Ježíš v Nazaretě četl z Izajáše: „Mesiáš přichází propustil zdeptané na svobodu…“  
Nedošlo k tomu. Zbožní zapomněli na kajícnost z Nehemiáše. K přijetí svobody a jejímu 

udržení je třeba obrácení se k Bohu! 
„Vaši otcové nepřijímali proroky, myslíte, že vy přijmete Mesiáše?“ Kdyby se Ježíš nebránil, 

dokonali by vraždu. Platí o nich: „Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a 
říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘ Posílám 
vám proroky a učitele moudrosti; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat a proná-
sledovat.“ (Srov. Mt 23,29-34)  

Rodinné centrum Praha hledá příležitostné pracovníky na dohodu o provedení práce (DPP):  
1) Hlídání malých dětí během „Programu efektivního rodičovství krok za krokem“ pro rodiče  

ve dnech 3.,10. a 17. března (soboty) od 9 do 17 hodin,  
v mateřském centru Domeček, Praha 11 – Jižní Město,  

požadujeme zkušenosti s touto prací, je možný výběr jednoho, dvou i tří termínů.  

2) Pomoc s organizačním zabezpečením „Soboty pro manželky“  
17. března od 9 do 14 hodin, v Pastoračním středisku, Praha 6,  

jednalo by se především o pomoc s přípravou občerstvení během dne pro cca 100 žen.  

Předpokládaná min. odměna 60 Kč / hod.  

Jiří Musil, předseda sdružení Rodinné centrum Praha, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  
� 220 181 777, http://RodinneCentrum.cz  

Malá církevní nemocnice na Praze 9 hledá zkušenou kuchařku,  
zdravotní sestry na domácí péči i na oddělení, ošetřovatelky, muže jako ošetřovatele.  

Nabízíme přátelský kolektiv, a moderní prostředí,  
předpokládáme dobrý vztah k nemocným lidem a sociální cítění. 

V případě zájmu volejte p. Fialovou � 281 040 773 nebo 281 040 771. 

NAPSALI… 
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Zbožní židé vodili vnoučky na poutě k hrobům proroků, ale už jim neříkali: „Děti, snést pro-
roka není lehké, váš dědeček donášel na proroka a já jsem po něm házel kamením. Buďte 
moudřejší než my, naslouchejte víc slovu Božímu.“  

Pokládáme za správné, aby nacisté přiznávali dětem: „Uvěřil jsem Hitlerovi, byl jsem v SS, 
byl jsem v nacistické straně“ a komunisté: „Byl jsem v KSČ, milicionář, v StB…“ Proč jsme na 
sebe méně nároční? Naše maminka nám říkávala: „Děti, budeme si říkat pravdu“ a „Neberte si 
příklad z toho, co s tatínkem děláme špatně“.  

Ježíš si získal naše srdce, obdivujeme jej a chceme se mu podobat. Víme, že všechno, co 
jsme řekli a mysleli si o druhých, může vyjít  
na veřejnost. Dá se tomu předejít. Ježíš nám radí: 
„Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest 
před pokrytectvím. Nic není zahaleného, co ne-
bude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude 
jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, 
bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili  
v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.“  
(Lk 12,1-3) 

„Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpo-
meneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech 
svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se 
svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj 
dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi 
na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a 
soudce do vězení.“ (Mt 5,23-25)  

„Jestliže proti tobě bratr zhřeší sedmkrát za 
den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ,Je mi 
to líto´, odpustíš mu!“ (Lk 17,4) 

Naše spolupráce se zlem nebude promlčena. 
Ježíš nepřišel s tlustou čárou, ale vyhledává hříšné. 
Na naše selhání nejsme sami. Zavraždili jsme  
Mesiáše a Bůh na nás nezanevřel. Apoštolové selhali 
a sami to o sobě rozhlásili po celém světě. Nikdo nic netutlal.  

Nám, kteří zakoušíme milosrdenství Boží, je lehčí přiznat nevábnou pravdu o sobě. Jsme 
posilováni svátostmi a očišťováni Božím slovem („pravda vás osvobodí“, srov. Jn 8,32). Máme 
být: „světlem, solí a kvasem“. Víme o statečnosti mnohých (včetně manželek vězněných řecko-
katolických kněží v 50. letech, vyhoštěných s dětmi do pohraničí, víme o těžkém pronásledování 
žen z Charty 77, atd.).  

Nepodceňujme spolupráci s komunistickým režimem. Vím, že je mezi spolupracovníky StB 
rozdíl, ale nezlehčujme svazky o jejich spolupráci. Někdo spolupracoval vědomě a někdo nevě-
domě (z naivních vytáhli kdeco, zbytečné povídání škodilo jiným). Jediný estébák se mi nepřišel 
omluvit, ale nepřišel ani jediný kněz, který na mne donášel. Jakou zkušenost máte vy?  

Každou chvíli spolupracujeme se zlem, někdy vědomě, někdy nevědomě. Od nacistů až po 
nás, zlehčujeme své viny. Na jiné sočíme, ale v čem dáváme příklad těm, kteří neznají Boha? 

Potřebujeme si přiznat pravdu a říkat ji dětem. Jinak je nepřipravíme na střet se zlem.  
Častokráte jsme mlčeli ke zlu. Potřebujeme se narovnat, zbavovat se strachu, pěstovat si sta-
tečnost, učit se chyb z jiných i vlastních, učit se, jak si vzájemně říkat pravdu bez vlastního 
povyšování.  

Máme světlé i stinné stránky. Jsme církví hříšníků. Nechceme zneužívat Božího milosrden-
ství, ale můžeme je využít. Víme, že nejprve je třeba se omluvit oběti. Řidič se musí vyrovnat 
s poškozeným, nikdo jiný mu odpustit nemůže.  
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Německý spisovatel Günter Grass se až loni přiznal, že byl v mládí členem SS. Dost pozdě, 
ale přece jen. Až Jan Pavel II. se omluvil pravoslavným i protestantům za viny našich předků 
(ještě dlouho budeme napravovat chyby navršené za staletí). Ale jak ocenit vynucené pozdní 
přiznání varšavského arcibiskupa Wielguse o spolupráci s komunistickou bezpečností? (po Katyni, 
po Varšavě srovnané se zemí za 2. světové války, po kardinálu Wyszyńském, po Jerzy Popielusz-
kovi … Polští biskupové říkávali kněžím: „Když budeš předvolán k výslechu, nikam nechoď, já si 
to se státní policií vyřídím“.)  

Kroutíme hlavou nad slovy pan arcibiskupa Sokola: „Za prezidenta Tisa bylo na Slovensku 
dobře“ (jak komu. Slovenská vláda Židy prodávala za marky německé říši). 

Jeden starý řeholník si posteskl: „Na kající pouť na Velehrad jsme ze dvou vikariátů jeli 
s Františkem Lukešem jen my dva“ (ti, co spolupracovali, zůstali doma). 

V církvi jsme jeden hříšník vedle druhého (nejen ti, kteří sexualitou ubližují jiným, také 
mnoho bažících po kariéře víc než po dobrém jménu církve), neřídíme se slovem Božím a nesná-
šíme proroky.  

V r. 1945 i v r. 1989 jsme dostali darem svobodu. Nekáli jsme se jako Izraelité po návratu 
z babylónského zajetí. Jejich poctivost je pro nás biblickým vzorem.  

Bez obracení se k Bohu svobodu opět neudržíme. Nestačí být v pravé církvi a chodit do 
kostela. I sv. Petrovi (mě také) se příčila Ježíšova slova: „Mesiáše nezavraždí pohané, ale starší, 
zákoníci a velekněží“ (to je totéž jako kdyby nám teď řekl: „Mesiáše nezabijí pohané, ale kněží, 
teologická fakulta a biskupská konference s papežem“). Jsme my, co se pokládáme za zbožné, 
Bohu nejnebezpečnější? Eliáš řekl (na rozdíl od nazaretských) jednu z největších modliteb: 
„Bože, nejsem lepší než naši otcové“.  

Slovo Boží neomlouvá jediný hřích, ale ukazuje, že selhání je výzvou.  
Pravidla známe. Jsou pro nás výhodná.  
Jeden starý řemeslník říkal: „Řemeslník se pozná podle toho, jak se postaví ke své chybě“.  

Václav Vacek, letohradský farář.  
Převzato z http://letohrad.farnost.cz/, redakčně mírně upraveno a kráceno. 

SLYŠELI JSME… 

ZTRACENÁ KAPELA  
ANEB „ZPÍVÁME SI PÍSNIČKU“ POPÁTÉ JINAK 

 

Nikdy jsem nezjistil, kde, kdy a komu se Ztracená 
kapela ztratila, kdo a za jakých záhadných okolností ji 
pohřešil a nemohl najít. Nikdy jsem také nezjistil, kde 
nacházejí, sami ztraceni, nové a nové písničky. 

Ale vážně: Myslím, že ani ten nejvášnivější a nejjednostrannější příznivec gregoriánského 
chorálu / ceciliánské reformy / lidové písně kostelní / Bacha / Čajkovského … (dále doplňte ad 
libitum dle vlastního uvážení) netrpí utkvělou představou, že jím preferovaná duchovní či pří-
mo chrámová hudba se nejlépe hodí k tomu, aby si ji prozpěvovala dítka školou ještě nepovinná 
v rámci katecheze, náboženství či mše pro rodiče s dětmi. My všichni, kdo jsme prošli leporelo-
vým vývojovým stádiem našich dětí, dobře víme, že k nejoblíbenějším dětským knížkám roz-
hodně nepatří Hegel, Aristoteles či Mukařovský, ba ani Thomas Mann či William Shakespeare 
není tou správnou volbou. Tato skutečnost již mnoho let není utajena ani členům Ztracené  
kapely – zda za to mohou jejich vlastní zkušenosti s vlastními dětmi, můžeme se jen dohadovat. 
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Každopádně se o Vánocích objevilo na trhu již páté CD ze seriálu „Zpíváme si písničku“, tento-
kráte pod názvem „Nastavte uši“. A tak jsem je nastavil. Co jsem slyšel? 

Několik koled, adventních i vánočních písní, teologický traktát De Deo trino (O Bohu Trojje-
diném) pojmově uzpůsobený dětskému chápání, dva žalmy, něco katechezí – vše zahaleno do 
dětského jazyka, hýřícího vtipem, který potěší i zasmušilého intelektuála, a oděno do pestrého a 
svěžího hudebního hávu, který nezapře tradici českého charlestonu ani šlitrovských popěvků. Je 
těžké zvlášť něco vyzvednout – ačkoli jsem řadu těchto písní již slyšel v živém provedení při 
mši pro rodiče s dětmi, studiová verze mne naprosto 
okouzlila průzračným a radostným zvukem, tolik vzdále-
ným jak obligátní rockové chandře progresivních under-
groundových kapel, tak i plastikovému nadšení budova-
telského optimismu zpěvů fanatiků šťastných zítřků všech 
věrovyznání i jiných -ismů.  

Mám-li charakterizovat styl, který se na posluchače 
valí z cédéčka bez dvou minut celou hodinu, jsem trochu 
na rozpacích. Jistě by bylo možné nasadit na jednotlivé 
písničky jednotlivá tradiční klišé, hovořit jednou o barokní koledě, která jako kdyby skanula 
z pera Adama Michny, pak připomenout Havelkovy Melody Boys, Tučného Rangers, Šlitra i se 
Suchým, ba i Vodňanského se Skoumalem – pokaždé bychom byli tak trochu vedle. Mají-li tyto 
písničky jednotný a nezaměnitelný rukopis, pak je to prostě typická Jana Svobodová-Březovská 
(nepochopím, jak se v někom mohou tak dlouhou dobu rodit neustále nové, svěží, neotřelé ná-
pěvy i texty) a její švagr Pavel Svoboda – tato autorská dílna má až na malé výjimky (Martin 
Gřiva, Daniel Henych, jeden text Marie Dvořáková, jedna francouzská koleda) na svědomí celou 
desku.  

Bývá zvykem, že recenzent rozebere jednu skladbu za druhou, vyzdvihne jejich klady, po-
haní zápory, povšimne si brilantního sóla či těžkopádných bicích – nic z toho zde nehledejte (a 
rockové bicí už vůbec ne, Ztracená kapela se orientuje na ryze akustický projev). Vyzdvihovat 
všech 23 písní nelze a zmínit se jen o některých bych považoval skoro za křivdu na zbytku des-
ky – přesto nemohu neupozornit na úvodní „Obracím se nesměle“, teologickou „Trojici“, na-

prosto neskutečný akordeonový valčík „Dvanáctiletý Ježíš“ 
či harmonicky velmi neobvyklou „Všechno bude jiné“ – ale 
takhle bych opravdu mohl a měl jmenovat jednu píseň za 
druhou… 
Při poslechu tohoto snímku jsem si uvědomil, jak daleko je 
za námi doba, kdy snad mohly mít jistou oprávněnost stes-
ky ostřílených kůrových muzikantů, že si tady přijdou jacísi 
kytaroví neumětelové, kteří si vystačí se třemi akordy. Už 
nevystačí – jakkoli jsou téměř všechny písničky dostupné 
každému, kdo umí hrát na kytaru (o čem se lze přesvědčit, 
pokud člověk vezme do ruky i notovou verzi, již tradičně 
vydanou současně s nahrávkou), tak jejich poslech je požit-
kem i pro zpovykané uši muzikologa. Špičkové (a interpre-
tačně nesnadné) vokální aranže Pavla Svobody úžasně ladí, 
dokonalé zvukové propojení dospělých i dětských hlasů je 
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podložené šlapajícím doprovodem, jehož charakter precizně dokresluje ducha melodie 
v krásném souladu s texty – co více si přát? 

Ztracená kapela byla legendou již v době první návštěvy Jana Pavla II. v Praze. Je úžasné, že 
své pověsti dosud nezůstává nic dlužna, ba co víc: čím jsou starší (dámy prominou, ale jejich 
děti je už začínají přerůstat), tím jsou lepší. Sedněte si do křesla, dejte si nohy nahoru, pusťte si 
jejich páté CD (koupit si ho můžete např. v internetovém obchodě nakladatelství Rosa s.r.o, 
http://www.gimel.cz) – a dáte mi za pravdu. 

Protřelí recenzenti nakonec udělují recenzovaným deskám, filmům, inscenacím či koncer-
tům nula až pět bodů, houslových klíčů či hvězdiček. Nejsem příznivcem bodování: jednak 
zkresluje, jednak by mi stejně na pětihvězdičkové stupnici ke skutečně spravedlivému hodnoce-
ní chyběla ještě šestá. Raději opět „nastavím uši“ a pustím si Ztracenou kapelu ještě jednou od 
začátku. 

Vladimír Koronthály. Psáno vlastně pro Psalterium, což je časopis příznivců duchovní hudby, 
ale tahle deska přece není pro znalce, ale pro rodiče i děti… 

DOPORUČUJEME 

KRÁLOVNA 
Pamatujete si ještě, jak před deseti lety tragicky zahynula při dopravní nehodě lady Diana? 

Byly toho plné noviny i televize, na pohřbu v Londýně bylo asi 2 miliony lidí, Buckinghamský 
palác byl obložen kytkami – a noviny do všech detailů propíraly vztah Diany Spencerové, jejího 
exmanžela prince Charlese i samotné anglické královny… 

Kdeže ty loňské sněhy jsou – a přece je to téma dosud zajímavé, zvláště chopí-li se ho někdo, 
kdo má cit pro věc, takt i vypravěčské schopnosti. A tak spatřil světlo světa film Královna – a 
nominace na Oscara se k němu slétly jak můry k pouliční lucerně. 

Právem. Film je sondou do života jedné z protokolárně nejvýše postavené osoby na světě – 
anglické královny, a to sondou hlubokou, nestrannou, někdy až nemilosrdnou, a přece laskavou 
a citlivou – v období, kdy se pod náporem mediální kampaně otřásala sama tradice anglické 
monarchie. Pozoruhodnou roli sehrává čerstvý premiér Tony Blair i jeho manželka, zajímavé se 
jeví postavy královské rodiny, sdělovací prostředky také nepřicházejí zkrátka. 

Nejde o fikci – velkou část filmu tvoří dokumentární záběry, geniálně a precizně propojené 
s hranými scénami, takže fikce a realita splývají na plátně v jednolitou fresku, o jejíž psycholo-
gické pravdivosti (nebo alespoň silné pravděpodobnosti) divák ani na chvilku nezapochybuje. 

Silné výroky si mohou dovolit říkat jen opravdové osobnosti, jinak se z hlubokých pravd 
stávají ploché fráze. Ve filmu se opravdu silnými výroky šetří, nejen v rodině čerstvého premié-
ra a jeho poněkud přízemní manželky, ale i v královských kruzích – tím silněji a pravdivěji pak 
vyznívají věty o povinnosti, službě, ústavní odpovědnosti. Nevím, jak to tvůrci filmu dokázali – 
výsledek jim dává za pravdu. 

Můžete-li se na chvíli odpoutat od dětí (ty by tomu přece jen nejspíš nerozuměly), udělejte 
to a jděte se na film podívat. Protože jen málokdy máme možnost si uvědomit, že i královny 
jsou ženy z masa a kostí, pochybující, chybující, zmítané svými pocity, na které vlastně nemají 
právo… a nejen královny…  

VKor 
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ÍRÁNSKÁ HROZBA ANEB SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI 
Tak jsem se dnes dočetl, že Írán vyzkoušel, snad prý dokonce úspěšně, nějakou novou raketu. Ve světle 

článků, zpráv a úvah o možné iránské hrozbě jsem se vnitřně otřásl. 
Maně člověku napadá: a Bůh to dopustí? To se nás nezastane? Jak je možné, aby se nad námi vznášela 

taková hrozba? 
Že se divíme… Naše „bílá, křesťanská“ civilizace dominovala tomuto světu několik set let. Ptal se 

někdo na moře slz, tekoucích potokem po všech kontinentech, kde jsme šířili civilizaci, Coca-colu, střelné 
zbraně a špatnou whisky spolu s Kristovým evangeliem v podání toho či onoho kazatele; ohněm a mečem 
po všech končinách země? Ptal se někdo, jak se asi cítili Inkové či Aztékové za španělské conquisty, co si 
mysleli afričtí domorodci o anglických, portugalských a kdovíjakých ještě otrokářích, nebo jak se líbila 
Číňanům opiová válka? Dlouhá staletí se zbytek světa třásl při pohledu na děla, pistole, muškety, později 
samopaly a kulomety, tanky a letadla, proti nimž stáli stateční, leč bezmocní bojovníci, vyzbrojení jen luky 
a šípy (naposledy ještě ve třicátých letech, když Itálie dobývala Habeš). To bylo ovšem v pořádku, vždyť to 
byli necivilizovaní divoši… 

Jenže před Bohem se lidé nedělí podle toho, zda jedí vidličkou a nožem a zda si u stolu zastrkují ubrou-
sek pod krk. Ježíš nežádal apoštoly, aby ty, koho pokřtí, rovnou také oblékli do košile s kravatou a naučili 
ho platit kreditní kartou za věci, které nikdy předtím nepotřeboval a nepostrádal. Ani kostelní píseň za 
doprovodu rozvrzaného harmonia není tou jedinou spolehlivou cestou ke spáse… 

Ale kreditní karty dnes máme skoro všichni (alespoň tady, ve světě tzv. bílé civilizace, nám již úplně 
zevšedněly), kravaty nosí snad už jen manažeři a ti, kdo se jim chtějí podobat (a pak samozřejmě ještě na 
svatbu, pohřeb, případně ještě do divadla, kostela či do tanečních…) a harmonium vyšlo definitivně 
z módy. A společně s tím vyšla z módy i víra v Boha – největším šokem, který dokáže Evropa připravit 
obyvatelům jiných kontinentů, pokud se v ní náhodou zkoušejí zabydlet, není dnes již mytí rukou před 
jídlem nebo výtah s automatickým ovládáním, ale to, že se považuje za normální, když člověk nevěří v nic! 

A tak jsme ztratili nejen kulturní převahu nad třetím světem (pokud jsme ji kdy měli), nejen nábožen-
skou dominanci (nejvíc křesťanů je v Africe a v Latinské Americe, ale pokud budeme počítat i věřící jiných 
náboženství, tak je Evropa až někde za tučňáky a velrybami), nejen ekonomickou převahu, ale přicházíme i 
o převahu vojenskou. A ve světě mezinárodní politiky začínáme pomalu sklízet, co jsme zaseli. 

Cítím se trochu jako obyvatel starověkého 
Jeruzaléma, před jehož branami stojí asyrské 
vojsko – a teď teprve vidím, že ty modly, které 
jsem si nastavěl přes výslovný zákaz jediného 
Boha, mi nikterak nechvátají na pomoc… Ještě 
že máme opět šanci je skácet. Protože Bůh ni-
kdy nehrozí, aby strašil nebo dokonce trestal a 
ničil; on nás chce vyburcovat, abychom si 
všimli, že nás miluje – a že nás chce zahrnout 
svou láskou – nás, Íránce i potomky černých 
otroků. 

VKor 

NA OKRAJ 


