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Zaskočil nás nedávno pan farář při kázání otázkou: „Která byla největší událost v dějinách?“ 
Ono to teda bylo kázání pro děti a všechno to směrovalo k seslání Ducha svatého (nakonec, bylo to 
na letniční neděli), takže se to celkem dalo i uhodnout, ale ta odpověď vůbec není jednoznačná. 

Už soutěž o Největšího Čecha ukázala, že co člověk, to názor. U hledání události v dějinách by 
se dalo připojit „a co dějepisec, to nejméně dva názory“ – ono to opravdu nemusí být jednoznačné. 
Jak poměřovat Karla IV. s Karlem Čapkem, Járu Cimrmana s Milanem Barošem, Anetu Langero-
vou se svatou Zdislavou (a to jsme pouze u osob a jen v Česku)? Když to rozšíříme dál: kdo zná 
jménem vynálezce trakaře či jehly, objevitele vaření polévky či pečení masa či onoho přemýšlivého 
pračlověka, který jako první doslat nápad zasít obilí? – a to jsme pořád u lidí! Byl pro svět význam-
nější první let balónem nebo vestfálský mír? objevení Ameriky nebo podepsání smlouvy o zákazu 
jaderných zkoušek ve vzduchu, ve vodě a ve stratosféře? premiéra Beethovenovy sedmé symfonie 
nebo vymalování Sixtinské kaple? A kdo z nás by si troufal rozhodovat, zda je pro nás všechny 
důležitější, že se Ježíš narodil nebo že vstal z mrtvých nebo že nám poslal svého Ducha? 

Ale každý z nás žijeme svůj život, prožíváme jeho vrcholky, pády, dlouhé nudné roviny a 
ještě delší únavná stoupání… Co je v mém životě to nejdůležitější? Která událost znamená víc 
než cokoli, co jsem kdy prožil viděl, snědl, vyslechl, odmítl, přijal, zamiloval si? 

Všechno, co potkávám, je krásné a důležité, protože je to z Boží ruky… A přece: je zde v mém 
životě okamžik, který nesnese srovnání s ničím, co následovalo, událost, bez které by všechno 
ostatní ztrácelo smysl, ba dokonce ani neexistovalo: je to ta úžasná chvíle, kterou si nikdo nemůže 
pamatovat, a přesto se stala a zůstává se mnou navěky – je to ta chvíle, kdy mne Bůh povolal  
z nicoty, kdy mne pozval k životu, kdy s láskou a z lásky rozhodl, že mám být – kdy mne oslovil 
jménem, které vyhradil jen a pouze pro mne, jménem jedinečným a neopakovaným, jménem, pod 
kterým mne zná, pod kterým si mne zamiloval, pod kterým mne vykoupil – a kterým mne jednou 
zavolá za hlaholu andělských polnic, abych vstal a dostavil se před Jeho tvář. 

To byla ta chvíle, bez které by žádná další v mém životě neexistovala, bez které by neexisto-
val ani můj život, ani toto uvažování… To byl největší okamžik v mém životě – protože nic na 
světě nelze srovnávat s velikostí chvíle, kdy Jediný, jenž je, jenž byl a jenž bude, Tvůrce všeho a 
Smysl všeho, Pán pánů, sídlící v nepřístupném světle, Věčný a Nekonečný, vystoupil z hranic 
svého bezhraničného Trojvztahu a z Nekonečna své Lásky uhnětl nic v něco, obdařil to nic, kte-
rému nic nedlužil, které ještě ani neexistovalo, schopností svobodně milovat, a dal tomu ničemu 
jméno – a najednou jsem zde začal být a už navždy budu… 

A tak si myslím, že ten největší moment v dějinách světa byl ten, kdy Bůh (mimo prostor a mi-
mo čas, ale to si my nedovedeme vůbec představit), vědom si toho, co všechno ho to bude stát, kolik 
potu a slz, urážek, nevděčnosti, nenávisti a lží bude muset spolykat (ne že by ho někdo nutil, ale že 
nám dá svobodu to udělat, abychom tak získali svobodu to neudělat!), vyslovil Slovo – a vznikl svět. 

Neboť v tom slově bylo všechno – nejen zárodek žhavé plazmy, nejen zákony časoprostoru, 
nejen cesty, po nichž se z beztvarého žhavého světla rodily hvězdy, vzduchoprázdno, voda, 
barvy, vůně, láva, ryby či kopretiny, ale všechna láska Boha, který předem počítal s možností 
kříže, který předem věděl a byl odhodlán poslat nám svého Ducha, Boha, který věděl, že o nás 
stojí a že udělá vše pro to, abychom mohli být navěky s ním – budeme-li chtít. 

A to už je na nás. 
Vladimír Koronthály 

CO JE NA SVĚTĚ NEJVĚTŠÍ? 
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V RODINNÉM KRUHU 

dopsaná kniha 

zlomená tužka 

zapomenuté číslo domů 

nevolej, když nemáš co říci 

všechno zde již bylo 

mlčení hluku 

hvězdy nad pískem 
 

a vzduch, tolik vzduchu kolem 

za chvíli bude svítat 

proč ještě stále nedýcháš? 
 

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

Praha 2006/7 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
v tropických vedrech na konci května, naplněn živočišní touhou po pár kapkách deště pře-

mýšlím, co stojí za to, abychom po tom toužili, abychom si toho přáli, abychom se na to těšili. 
Vzpomínám si na některá parná léta – jak jsme se těšili z každého závanu chladnějšího vzdu-

chu, který nám alespoň na chvilku odvanul kapky potu z obličeje. Vzpomínám na léta docela pro-
pršená, kdy jsme toužili po žhavé sluneční výhni jako po nedosažitelném blahu. Na podzim se 
mnohdy už nemůžeme dočkat prvního sněhu – a v zimě se těšíme, až nás zase sluníčko zahřeje… 

A není to jen počasí. Od září se děti těší na prázdniny (teď jsem trochu na rozpacích, zda se 
najde dítě, které se koncem srpna už nemůže dočkat školy – třeba kvůli kamarádům…), my se 
těšíme, až se to narodí, pak až to udělá první kroky, pak až to půjde do školy, pak až to půjde 
samo, bez nás, ven, pak až se to někdy vrátí včas, pak až se to ožení či vdá… a mezitím nám 
protékají mezi prsty naše nejlepší léta… 

Ačkoli: co jsou to nejlepší léta? A co je to protékat mezi prsty? Což nejsou nejlepší léta právě 
ta, která právě prožíváme? Což na životě není nejkrásnější ta chvíle, kdy víme, že jsme? (ano, 
milované děti Boží – ale to je bonus navíc, kterého se nedostává zdaleka všem). A cožpak to není 
právě teď, kdy si můžeme naplno uvědomovat, že jsme, že nás Bůh postavil sem, do této chvíle 
a tohoto místa, obklopil nás těmito lidmi… 

A je snad protékáním mezi prsty, když život žijeme tak, jak je nám po vteřinách dávkován? 
Cožpak je smyslem žití jen těch několik „hvězdných“ okamžiků, jen ty naše malé soukromé 
Mount Everesty, kterých zažijeme za život opravdu nemnoho – jestli dva-tři… A když jdeme 
kolem toho vrcholku a nevstoupíme na něj, protože právě teď komusi malému utíráme zadek 
nebo dočítáme pohádku o kůzlátkách a vlku – je toto protečením mezi prsty? Jistým způsobem 
ano, protože jsme něco velkého minuli. A jistým způsobem ne, protože jsme místo toho prožili 
něco mnohem většího (i když mnohem skrytějšího…) 

Pravá velikost všech minut našeho života se nám jednou zjeví jako na dlani. Ale abychom 
tak úplně netápali, přišel Ježíš, nechal si protéct mezi prsty hned několik skvělých příležitostí na 
to, stát se králem Izraele, porazit na hlavu Řím, změnit dějiny světa a zasednout na trůn někde 
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mezi Olivetskou horou a Golgotou (ano, jsou na opačných koncích starého Jeruzaléma), promě-
nil jakýmsi zcela bezvýznamným a nepraktickým venkovanům šest štoudví vody na víno, 
s kterým mohl ovládnout světové trhy, dokonce prošvihl i 
šanci na vybudování světového konzervárenského impéria, 
které by hravě vyřešilo problém hladomoru v třetím světě dis-
tribucí levných, kvalitních a zaručeně požehnaných ryb  
z Genezaretského jezera – a nechal se ukřižovat jako poslední 
vyvrhel. Jeho poslední projev byl prostý; když zněj osekáme 
všechny díky, chvály a nejasné (tedy alespoň tehdy jeho poslu-
chačům) předpovědi věcí blízkých i ještě bližších, zůstane jedi-
ná instrukce: milujte se navzájem! 

Takové je pravá velikost našich Everestů: můžeme být slav-
ní, můžeme být úspěšní, můžeme být bohatí, může nám adre-
nalin kapat z uší, můžeme stihnout všechny premiéry, přečíst 
si mezi prvními všechny zprávy ze společnosti, politické ko-
mentáře či sportovní rubriky, můžeme napsat sedm symfonií, 
postavit dva mosty, vymyslet hodinky s vodotryskem či dole-
tět na Mars a zasadit tam ředkvičky – ale všechno to nám pro-
teče mezi prsty, nebude-li to konáno, prožíváno, podnikáno, snášeno či vybojováváno s láskou, 
z lásky a pro ty, koho milujeme – ať je to vlastní žena i s tchyní, babičkou, dvěma tetami a jejich 
jezevčíkem, ať jsou to naše děti, sousedé, náš skautský oddíl, čeští čtenáři, severočeští důchodci 
či odborové sdružení strojvůdců, na tom celkem nezáleží. Všichni jsou tady proto, abychom 
měli koho milovat – na jaře stejně jako o letních prázdninách, v podzimních mlhách stejně jako 
na zasněžených svazích hor. 

Tak ať nám to neproteče mezi prsty! 
VKor 

 

PŘIJĎ, DUCHU  
Čekáme na to, co má přijít zítra. Devět dní, padesát dní, padesát let, pět set let jsme čekali. Je to den, 

na který stále čekáme, ale na který nikdy nejsme připraveni, den velkého vylití milosti, den, který všech-
ny ostatní dny svazuje dohromady. Je to den, kdy můžeme mluvit a je nám konečně rozuměno, den, 
kdy můžeme nesouvisle blábolit a lidé se nám nesmějí, kdy milovat Boha je v pořádku, aniž bychom to 
museli obhajovat nebo se bát, je to den, kdy víme, že všechny údy jsou odlišné, a přece se všechny radují 
jeden z druhého. Toto jsou Letnice, den velkého shromáždění i velkého vyslání. 

Čekáme na tohoto Ducha – zapomínajíce jaksi, že nám před dlouhým časem už byl Duch 
dán – ve skutečnosti se vznášel nad chaosem, jak stojí na prvních řádcích Bible. Čekáme tak na 
někoho, kdo už vlastně přišel. Čekáme na vodu, která čerstvá a jiskřící již byla vlita do našeho 
poháru. V poušti našeho konání čekáme na svěží vánek. Čekáme na oheň, jenž nepřetržitě plane 
v našem nitru. A čekáme na život, který již máme. 

Čekáme, a přece jsme dveře zavřeli na závoru – ze strachu. Bojíme se té stránky Boha, kterou 
nemůžeme ovládat ani vysvětlit nebo si ji zasloužit, jež je svůdná a nemůže být svázána záko-
nem, změřena nebo nařízena. Buďme upřímní. Nemáme rádi tuto tvář Boha vystupující před 
námi v podobě holubice, vody a neviditelného vánku. Děsí nás tato část Boha, jež „vane, kam 
chce“ a již naše teologie neumějí předpovídat ani jí zabraňovat. Podobně jako učedníci sedíme  
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v horní místnosti, ze strachu za zavřenými dveřmi, a přece říkáme, že čekáme na svého svatého 
Ducha a připravujeme se na něj. 

Naštěstí Bůh našim malým a zbabělým cestám přivykl. Bůh ví, že se raději zabydlujeme  
v pohodlných jistotách než ve svobodě evangelia. A Bůh je rozhodnut toto prolomit. Duch nako-
nec překoná překážky, které klademe a jimiž se obklopujeme, obdaří nás dostatkem pokoje, 
abychom stanuli tváří v tvář „ranám na jeho rukou a v jeho boku“. Setkáváme se s pravým Ježí-
šem, s ranami a vším, a snad poprvé se shledáváme se svým pravým já. Tito dva jsou téměř 
totéž. „Pokoj vám,“ říká znovu. 

Z nepublikované promluvy Richarda Rohra. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
 

Blanka Vorlová nenapsala. Nebo možná ano, ale ke mně to tentokrát nedorazilo. Třeba je v Anglii 
moc horko na psaní. Nebo se nic zvláštního nestalo… 

Uvidíme. Pro případ, že by její dopisy ustaly, mám návrh: nechcete někdo z vás sednout a napsat, co 
děláte? co jste právě prožili/y se svými dětmi, psem, babičkou, … ne, neříkejte, že kolem vás se nic zajíma-
vého neděje. Vždyť přece žijete – a překlepy opravím ve volném čase bez nároků na honorář… Sazeč. 

SVOBODA OD JÁ   
Konverze, obrácení k Pánu, je procesem vystřízlivění z ega, rozpoznání, 

jak je vpravdě ustrašené a ubohé. Jedinou cestou, jak se lidé mohou osvobo-
dit od svých strachů, je osvobodit se od sebe samých. Existuje téměř napros-
tá závislost mezi mírou strachu v našem životě a mírou lpění, kterou máme na sobě samých. 
Osoba, jež strach překonala, přestala mít potřebu vládnout nebo vlastnit. Takový člověk říká: 
Jsem, kdo jsem v Božích očích – nic víc, nic méně. Nepotřebuji na tebe dělat kdovíjaký dojem, 
protože jsem tím, kým jsem, a ne tím, za koho mne máš, ani tím, za koho se já sám považuji. 

Právě toto říká pavlovská teologie křtu: „Zemřel jsi, jsi mrtev“ (Ř 6,3–5). V Kristu falešné já 
nemáš zapotřebí. Jednou pro vždy jsi vybojoval zápas s nepřítelem, a co myslíš? Jsi to ty!  

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

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 

JSOU HORŠÍ VĚCI NA SVĚTĚ NEŽ VYSVĚDČENÍ… 
Matka přijde do pokoje své dcery a najde jej prázdný, jen na posteli leží dopis. Se špatnou 

předtuchou ho otevře a začne číst následující text:  
Milá maminko, je mi velmi líto, že jsem musela odejít z domova se svým novým přítelem. 

Našla jsem v něm pravou lásku. Měla bys ho vidět, jak je sladký se svým četným tetováním, 
piercingem a především jeho krásnou motorkou! Ale to ještě není všechno, mami, jsem konečně 
těhotná a Abdul říká, že budeme mít krásný život v přívěsu uprostřed lesa. Chce mít se mnou 
hodně dětí a to je taky můj sen. Když jsem zjistila, jak mi marihuana dělá dobře, rozhodli jsme 
se tuto trávu pěstovat i pro naše přátele, když jim dojde heroin nebo koks, aby tak moc netrpěli. 
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VYRÁBÍME S DĚTMI 

…aneb co dělat, když venku prší a prší a děti se nudí a nudí… 
 

MOZAIKA Z RÝŽE – CVIČENÍ PRO TRPĚLIVÉ 
Budete potřebovat rýži, vodové nebo temperové barvy, lepidlo (nejlépe 

asi klovatinu) a čtvrtku. 
Den předem rýži nabarvíte, a to tak, že do mističek (kelímků od jogurtů) 

rozmícháte vodovou nebo temperovou barvu, nasypete do ní rýži a asi 10 minut necháte barvu 
působit. Obarvenou rýži pak rozložíte na papír a necháte dobře uschnout. 

Na čtvrtku nakreslíte tužkou námět a pak již začínáte lepit jednotlivá zrnka. Natřete kousek 
čtvrtky lepidlem a zrnka rýže kladete (dobrým pomocníkem je pinzeta) opatrně blízko sebe, až 
postupně vyplníte celý navržený motiv.  

 

MOZAIKA Z PŘÍRODNIN I.  
Méně trpěliví tvůrci si k vytvoření obdobné 

mozaiky opatří místo rýže např. čočku, hrách, 
kroupy, popř. malé kamínky. Práce je pak rychlejší 
a též snazší. 

 

MOZAIKA Z PŘÍRODNIN II.  
– aneb ještě jeden námět „pro strýčka Příhodu“, kdyby stále ještě pršelo a pršelo… 

Kromě zbylých přírodnin z námětu Mozaika I. budete ještě potřebovat plastelínu, sádru a 
kousek drátku či provázku na očko. 

Na podložce vymodelujete z plastelíny desku potřebné velikosti a tloušťky (asi 21 – 1,5 cm). 
Na její horní hladkou stranu nakreslíte tužkou nebo ost-
rým předmětem námět. Jednotlivá zrnka přírodnin po-
stupně zapichujete do plastelíny po tvaru předmětu. Buď 
vytváříte z přírodnin jen obrys či zaplníte celou plochu. 
Mezi zrnky vynechávejte malou mezeru, abyste zacho-
vali charakter mozaiky a aby sádra mohla udržet zrn-
ka při sobě. Z plastelíny dále vytvarujete váleček a 
z něj vyválíte pás potřebné délky (dle velikosti obvo-
du vymodelované desky) a o výšce asi 3 cm. Pásem 
práci ohradíte. 

Mezitím doufám, že věda najde lék na AIDS, aby se Abdulovi trochu ulevilo, on si to opravdu 
zaslouží. Nemusíš mít strach, je mi už 13 let a umím se o sebe dobře postarat sama. Doufám, že 
Tě budu moci brzy navštívit, abys poznala svého vnuka.  

Tvá milovaná dcera  
P.S.: Všechno je hloupost, jsem u sousedů. Chtěla jsem Ti jen říct, že jsou horší věci na světě 

než vysvědčení, které je v nočním stolku. 
Z mailové schránky Veroniky Vaněčkové 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2007 9 

Do nádoby s vodou nasypete sádru a dobře rozmícháte, asi do hustoty smetany. Pak sádru 
opatrně vlijete do ohrádky a povrch uhladíte. Do tuhnoucí sádry vložíte očko z drátku či pro-
vázku, aby se mozaika dala pověsit. Když sádra přestane „hřát“, odstraníte ohrádku, desku 
obrátíte a plastelínu opatrně sejmete. Nakonec jednotlivá zrnka přírodnin očistěte hadříkem.  
Je-li mozaika provedena z přírodnin menších rozměrů, plastelínovou desku snímejte až po do-
konalém ztuhnutí sádry (může trvat i několik dnů). 

Hezké tvoření a příjemné ukrácení dlouhých deštivých chvil přeje Mirka Šílová 

PUDINKOVÉ KOSTKY S TVAROHEM – BEZ MOUKY! 
 

Těsto: 4 kakaové pudinky, 20 dkg moučkového cukru, 4 vej-
ce, 1 lžíce rumu, 20 ml oleje, 1 prášek do pečiva  
 

Krém: 25 dkg másla, 20 dkg moučkového cukru, 50 dkg měkkého tvarohu  
 

Postup: Pudinkové prášky smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přidáme vejce, rum, olej a 
vše důkladně promícháme. Těsto vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech a peče-
me při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a mezitím si připravíme krém. 
Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Přidáme tvaroh a vše vyšleháme na hladký krém, 
který pak rozetřeme na vychladlý korpus. Povrch můžeme ozdobit dle své fantazie. 

Zaslala Jana Běťáková 

RECEPT NA ČERVEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

(Čtyři děti na koni a sluníčko k tomu.) 

NAŠE SOUTĚŽ 
– Pejsek, křeček, má žížala … 

a já – tak se jmenovala soutěž, 
jejíž výsledky Vám již nějakou 
dobu představujeme. 

Dnes přinášíme další dílko. 
Jedná se sice o neoceněnou prá-
ci, ale … Obrázek je velmi rozto-
milý, původně dokonce aspirující 
ve své kategorii na 3. místo. To 
nakonec porota udělila Magdě 
Kotrlové, jejíž výtvarný příspěvek 
zařadíme do následujícího čísla 
Zpravodaje. 

Dnes je to ale Reny Langr, 
protože přesně před rokem jsme 
otiskli jeho obrázek oceněný 2. místem. Kdybyste si tedy otevřeli loňský červnový Zpravodaj 
Živé rodiny na str. 13, mohli byste obdivovat … Kdo si vzpomene?  

 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2007 

ZE SEKRETARIÁTU 
∗ Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli sociálně slabším rodinám na tábor na Pavlátově 

louce. Vaším darem se pokryla třetina jejich účastnických poplatků. 
∗ Jsou-li vaše děti již dospělé a založili vlastní rodinu (tedy už vstoupily do stavu manžel-

ského), je potřeba, aby si vyřešily též otázku vlastního členství v Živé rodině. Upozorněte 
je, prosíme, na to; ať se s námi spojí a sdělí nám, zda se jako nová rodina chtějí stát 
členy našeho sdružení nebo mají jinou představu.. 

∗ Vzhledem k tomu, že Marie Těthalová nemůže vést první turnus tábora na Pavlátově 
louce, bude hlavním vedoucím Pavel Bernard. Velmi naléhavě hledáme k dětem na první 
turnus (11. – 18. 8.) dobrovolníky starší 18 let. Dobrovolníci mají zadarmo jízdné, ubyto-
vání a stravu, dopoledne dělají program pro děti ve skupinkách, odpoledne je program 
společný pro celé rodiny, při kterém pomáhají. Dne 16. 6. bude v Praze školení.  

∗ O prázdninách bude i v sekretariátu prázdninový provoz. Budeme se snažit dodržet úřed-
ní hodiny, ale raději předem zavolejte.     

Petra Ryantová 

Z VALNÉ SCHŮZE YMCA – ŽIVÁ RODINA (16. DUBNA 2007) 
Slib činného člena složili Jan Krýsa, Daniela Krýsová. 
Vladislav Pištora přednesl Zprávu o činnosti sdružení (byla otištěna v minulém Zpravodaji) a 

Zprávu o hospodaření sdružení, Václav Kubánek Zprávu revizní komise. Všechny zprávy byly 
schváleny. 

Do výboru byli zvoleni: Josef Cimra, Martina Hošková, Jan Krýsa, Daniela Krýsová, Jan Kubín, 
Jiří Ludvík, Vojtěch Novák, Marie Polová, Vladislav Pištora, Marta Tomsová. Do revizní komise 
byli zvolení Karel Novotný, Václav Kubánek. 

Jako delegáti na VS YMCA v ČR byli zvoleni všichni členové výboru, Markéta Doležalová,  
Arnošt Toms. Výbor YMCA – Živá rodina, který se sejde před konáním VS, rozhodne, kdo z těchto 
zvolených delegátů se VS zúčastní.  

Zástupcem na ÚV YMCA v ČR byl zvolen Josef Cimpa, jako náhradníci Jiří Ludvík, Jan Krýsa. 
Valné shromáždění schválilo členské příspěvky na rok 2008 ve výši 400 – 500 Kč na rodinu a 

rok (viz samostatný článek). 
Upřesnění členství v YMCA – Živá rodina (v souvislosti s vystoupením sdružení YMCA Open 

z YMCA v ČR): Běžní členové YMCA – Živá rodina, kteří byli zároveň běžnými členy YMCA Open, 
nadále zůstávají běžnými členy YMCA – Živá rodina. Činní členové, kteří složili slib činného člena 
v YMCA Open a kteří chtějí být činnými členy YMCA – Živá rodina, musí požádat o potvrzení čin-
ného členství v YMCA – Živá rodina, jinak jsou pouze běžnými členy. 

V případě, že se dospělé dítě vdá nebo ožení, přestává být členem YMCA – Živá rodina, ale 
může se přihlásit za člena se svou novou rodinou. 

Valné shromáždění schvaluje členství YMCA – Živá rodina v ACER (Asociace center pro rodinu) 
bez placení členských příspěvků (z důvodu špatné finanční situace sdružení). 

Po Valné schůzi následovala schůze výboru. Výbor zvolil statutární zástupce – místopředsedy 
Jiřího Ludvíka a Vojtěcha Nováka, hospodáře Danielu Krýsovou. Předsedou sdružení nadále zů-
stává Vladislav Pištora, kterého jsme zvolili v roce 2006 (volba platí po dobu 2 let). 

          Petra Ryantová 

ANKETA 
 

Milí přátelé, 
protože bychom rádi věděli, jak se vám Zpravodaj líbí, co bychom mohli zlepšit, které rubri-

ky máte nejraději a pod., připravili jsme pro vás malou anketu. Anketa je soutěžní. První tři 
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vylosovaní účastníci ankety dostanou knihu – detektivní román. Hlasovat je možné písemně,  
e-mailem (zr@ymca.cz) nebo pomocí SMS (737 431 166), v textu bude vaše adresa a za sebou 
čísla rubrik (viz níže) a jim přiřazené hodnocení. Anketu posílejte do konce června tohoto roku. 

 

HODNOCENÍ JE ODPOVĚĎ NA OTÁZKU „ČTU VE ZPRAVODAJI TUTO RUBRIKU?“: 
 

 A. nedovedu si Zpravodaj bez této rubriky představit 
 B. vždy 
 C. občas 
 D. vůbec 
 E. nevím, že existuje 

RUBRIKY: 

 1. Obsah 
 2. Úvod 
 3. V rodinném kruhu 
 4. Báseň 
 5. Smutný svatý je věru smutný svatý 
 6. Manželské okénko 
 7. Recept 
 8. Vyrábíme s dětmi 
 9. Ze života ŽR 

10. Termínovník 
11. ŽR připravuje 
12. Nabídka i pro vás 
13. Inzerce 
14. Ohlasy 
15. Doporučujeme 
16. Přečetli jsme za vás, slyšeli jsme, napsali 
17. Nová miminka 
18. Na okraj 

  

Příklad: Bez úvodu si nedovedete Zpravodaj představit, napíšete 1A. V rodinném kruhu nečtete, 
napíšete tedy dále 2D … atd. 

Výherce zveřejníme v zářijovém Zpravodaji, knihu zašleme hned po vylosování. 

Předem se těší na odpovědi Petra Ryantová 
 

MILÍ ČLENOVÉ YMCA – ŽIVÁ RODINA 
 

Poslední valná schůze odhlasovala zvýšení členských příspěvků na členskou rodinu na 400 až 
500 Kč/rok. Toto zvýšení je nezbytné z důvodu nepříznivé finanční situace sdružení, která vzniká 
zejména snižováním příspěvků YMCA v ČR na naši činnost. Musíme se více starat sami! Zvýšení 
platí až od r. 2008. Současně bych chtěl vyzvat ty z Vás, kterým finanční situace neumožňuje 
platit členské příspěvky v předepsané výši, aby písemně požádali výbor o snížení členských pří-
spěvků. Bylo by škoda, abyste kvůli penězům přestali být našimi členy. Na druhé straně vyzývám 
ty z Vás, kterým to situace umožňuje, aby zaplatili vyšší než minimální členské příspěvky, pří-
padně přispěli sponzorským darem (dle dříve stanovených pravidel považujeme platbu nad 500 
Kč za sponzorský dar), který je možno odečíst od základu daně. 

Potřebovali bychom zejména sponzorské dary na náš Zpravodaj, na který se nám dosud nepo-
dařilo získat žádný grant a který si musíme plně platit sami. Dle dohody můžeme podnikatelům 
nabídnout inzerci, případně umístění loga na zadní stranu Zpravodaje. Zpravodaj pravidelně 
posíláme do více než tří set domácností, do více než dvaceti knihoven a dalším prorodinným 
organizacím. 

Jak jsem již uvedl ve Zprávě předložené valné schůzi, i když získáváme značné prostředky ze 
státních grantů, tyto jsou účelově vázány na příslušné projekty (tj. na námi realizované akce pro 
rodiny) a v podstatě z nich není možno krýt režijní náklady sekretariátu, který ovšem nutně po-
třebujeme pro udržení všech aktivit v chodu. 

Děkuji Vám za pochopení. 

Vladislav Pištora – předseda 
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PŘEDSTAVUJÍ SE 
... (HANA A JAN) CHRÁSTECKÝCH 

 

Seznámili jsme se před 22 lety v jednom křesťanském 
společenství, kde se několik studentů pokoušelo mařit stát-
ní dozor. S jeho členy se v jen trochu pozměněné sestavě 
scházíme dodnes a jejich přátelství je pro nás stále oporou. 
My dva oslavujeme v tomto květnu 20. výročí svatby. 

Pán nám svěřil šest dětí – až se divíme, jakou v nás má důvěru. Nejstarší Marii je už 18, příští 
rok bude končit studium na Arcibiskupském gymnáziu. Ondra (15) je v kvartě Křesťanského gym-
názia. Oba nejstarší mají rádi fantasy literaturu a romantiku rytířských dob a od toho se odvíjejí 
i jejich záliby: Marie chodí na historický šerm a tanec, Ondřej dělal dlouho lukostřelbu a teď se 
naplno věnuje bitvám s dřevěnými zbraněmi. Mimoto je naším rodinným počítačovým expertem. 
Marie je zase druhou maminkou našim nejmladším dětem. Uvidíme, jestli své výtvarné a literár-
ní nadání uplatní při volbě povolání. 

Obě mladší děvčata, Liduška (14) a Magdalenka (10), jsou nadšené chovatelky, ovšem zatím 
jen jednoho hlodavce (větší zvířata mají slíbena až později). Na rozdíl od starších chodí ochotně 
na výlety do přírody. Obě jsou i hudebně nadané a ve škole vyhrávají literární a recitační soutě-
že. Jsou to šikovné a vyhledávané chůvičky. 

A pak zbývají dva nejmladší – Josífek (6) a Johanka (3). Často se pošťuchují, ale mají se moc 
rádi. Josífek sice hledí s obavami na blížící se školu, ale myslím, že pokud se jí bude věnovat 
alespoň s poloviční pílí jako počítačovým hrám, tak ji zvládne. Johanka je samostatnější, ale 
ovšem taky rodinný mazlík; momentálně s oblibou říká „já jsem vaše holátko.“ Na svůj věk má 
udivující slovní zásobu i fantazii. Máme teď starosti, začala náhle šilhat a lékaři naznačují, že 
příčina by mohla být vážná. Prosíme také vás o modlitbu, aby to dobře dopadlo. 

Já jsem už 18 let v domácnosti a na svou původní profesi analytické chemičky vzpomínám 
jen letmo při občasném doučování (ani to už mi moc nejde). V závislosti na zdravotním stavu 
Janinky se ale začnu rozhlížet po nějakém – jakémkoli – zaměstnání. 

Máme za sebou léta v malém přeplněném bytě, léta úzkostí nad našimi miminky, která 
všechna až do jednoho roku měla velké potíže se zažíváním (ale přesto vyrostla v hyperaktivní 
děti). Ale také léta radosti z toho, že se vzájemně máme a obohacujeme se. 

PIŠTE, PIŠTE DO ZPRAVODAJE! 
Právě jste otevřeli poslední číslo Zpravodaje v tomto školním roce. Máte před sebou 

dobu prázdnin a dovolených, nádherný čas odpočinku a dobrodružství. Velmi prosíme, nene-
chávejte si své zážitky jen pro sebe a svou rodinu, nýbrž podělte se o ně také s námi ostatní-
mi, s celou Živou rodinou. 

CESTOVATELÉ Z ŘAD DĚTÍ POZOR, POZOR!  
A pro Vás, děti tu máme také úkol. A soutěžní k tomu. Posílejte ze svých cest do sekre-

tariátu Živé rodiny (adresa Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1) pohlednice. Vždy napište (ti menší 
za pomoci rodičů), co se Vám na daném místě nejvíce líbilo. Všechny doručené pohlednice 
slosujeme a tři vylosované dopisovatele odměníme pěknou knížkou. (Píle se cení – větší po-
čet odeslaných pohlednic zvyšuje Vaši šanci na výhru, protože do osudí budou vloženy všech-
ny pohlednice.) 

 

Milí čtenáři Zpravodaje Živé rodiny, ať už Vás čeká malé nebo velké putování, domovina 
či zahraničí, přejeme Vám, aby všechno vyšlo podle Vašich plánů a představ. 

 Za redakci Mirka Šílová 
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TÝDEN V TAIZÉ 
 

Sdružení YMCA - Živá rodina zve na Týden v Taizé v ter-
mínu 21. - 30. 7. 2007 (pro věk od 16 let).  

Ti, kdo přicházejí do Taizé, jsou zváni, aby se skrze 
společnou modlitbu, zpěv, ticho, rozjímání a vzájemné sdí-
lení otevřeli společenství s Bohem. Každý zde může objevit 
nebo znovuobjevit smysl svého života, nalézt znovu nadšení, 
připravit se na převzetí odpovědnosti za mír a důvěru v lidské rodině. Účastníky přijímá komuni-
ta bratří, kteří rovněž vedou biblická setkání. Program je rozdělen podle věkových skupin:  
15 – 18 let, 19 – 30 let, 30 a starší. 

Cesta autobusem tam i zpět stojí cca 3000 Kč, pobyt 20 € (mládež do 30 let), 50 € (dospělí). 
Odjezd v sobotu 21. 7. večer, příjezd v pondělí 30. 7. ráno. 

Kontakt Martina Hošková, � 603 568 222, martina_hoskova@centrum.cz  

Více informací na http://www.taize.fr 

Relaxuji nejraději u knížky (a u Zpravoda-
je! – mám ráda Vladovy úvahy a fantastické 
jsou dopisy Blanky Vorlové, kterou moc obdi-
vuji, že zvládne velkou rodinu i v cizí zemi) a 
pak taky v klidu v pěkné přírodě, ať už při 
procházkách nebo na kole, na lyžích či na 
lodi. Moc se těším – snad se to podaří – že se 
splní můj životní sen a přestěhujeme se  
z pražského činžáku na venkov, do Ondřejova. 
Od září nás čeká dobrodružství spojené se 
stavbou domku. 

Honza vystudoval elektrotechnickou fakul-
tu a poté zůstal v Praze dělat to, co ho bavilo 
– ve vývojovém oddělení vysílací techniky. Po 
změně využil příležitosti ke zúročení jazyko-
vých znalostí a už 15 let pracuje v odbytové 
společnosti Siemens. Jeho největší životní 
láskou (doufám, že až po mně) je rádio. Vy-
tváří bohatou fonotéku pořadů, kterou si snad 
někdy v důchodu poslechneme. S oblibou po-
slouchá i klasickou hudbu a se sluchátky na uších je občas večer nedobytný. Obětavě také radí a 
pomáhá s příjmem Radia Proglas a TV Noe. Občas mě potěší dobře naplánovaným výletem. 

Naší společnou radostí je také účast na Manželských setkáních, kam jezdíme už od roku 
1994; v pozdějších letech jako provázející pár. Tady musím vzpomenout na naši milou pečova-
telku Veroniku, která se věnuje našim dětem, abychom se my mohli věnovat skupince. Našli 
jsme tady mnoho dobrých přátel a z energie tady načerpané pak žijeme ještě dlouho. Na letoš-
ním plese MS jsme vyhráli hlavní cenu, věnovanou sponzorem. Díky tomuto štěstíčku jsme se 
letos v květnu podívali do Paříže a těch několik dnů, kdy jsme byli po dlouhé době jen sami dva, 
jsme si opravdu užili. 

Díky všem, kteří nám na naší životní cestě pomáhají. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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KURZY ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

Od 15. října 2007 budou probíhat kurzy anglického a německého jazyka – pro mírně pokročilé 
– a konverzace. Kurzy budou vhodné pro seniory, maminky na mateřské dovolené, ženy 
v domácnosti, studenty a pod. Cena zatím není určena, ale bude sloužit k pokrytí nákladů. Před-
běžný termín úterý dopoledne. Zatím bychom rádi zjistili váš zájem. Proto se zájemci mohou 
hlásit ihned. 

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 

16.6.2007 školení dobrovolníků sekretariát � 224 872 421 

18.6.2007 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

23.6.2007 Den pro rodinu rodinec@seznam.cz (rodina) 

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 

21. - 30.7. Týden v Taizé M. Hošková � 603 568 222 

NABÍDKA I PRO VÁS... 

JSTE RODIČE PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ A NEMŮŽETE NAJÍT PRÁCI??? 
 

Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s., Šlikova 8, Praha 6 – Břevnov realizuje 
projekt pro osoby se skutečným zájmem najít si práci. V jeho rámci nabízí program komplexní 
podpory, který zahrnuje kurzy na PC (Word, Excel, PowerPoint, internet), sociálně právní mini-
mum, motivační kurzy, účetnictví, pomoc při hlídání dětí (v průběhu konání kurzů, při účasti na 
pohovorech u zaměstnavatelů a pod.) a konkrétní pomoc při hledání místa. Očekává aktivní pří-
stup najít si práci a vlastním příkladem se podílet na odstraňování bariér na trhu práce a ve spo-
lečnosti pro rodiče po mateřské dovolené či pro osoby, které pečují o handicapované. 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu. Bližší informace na adrese: Šlikova 8, 
169 00 Praha 6 – Břevnov, http://www.simp.cz,  e-mail: simp@simp.cz či � 233 313 210, 
728 834 489, 774 238 797. 

 

Y – OPEN NABÍZÍ 
 

ENGLISH CAMP   
Občanské sdružení Y - Open nabízí několik volných míst studentům od 14 let na English cam-

pu ve Strážném v termínu 27. července - 4. srpna 2007. Učit budou v několika skupinách rodilí 
mluvčí z Chicaga a Indie. Cena pro pražskou mládež je 3 000 Kč (dostanou příspěvek z pražského 
magistrátu). 
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SJEZD ŘEKY SÁZAVY NA KÁNOÍCH 
Mládeži od 14 let nabízíme sjezd řeky Sázavy na kánoích (skupina cca 20 účastníků) – termín 

7. - 14. července, lodě  zajištěny. Cena 1 800 Kč. 
Máte-li zájem o jednu nebo druhou akci, napište na adresu: y.open.os@gmail.com nebo vo-

lejte Janu Běťákovou na � 241 760 985. 
Těšíme se na Vás! 
 

DIS FRYŠTÁK 
 

Velmi pestrou nabídku akcí pro mládež od 16 let najdete, když si otevřete internetové strán-
ky http://www.disfrystak.cz. 

 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
¨ 

NOVÁ TVÁŘ INTERNETOVÝCH STRÁNEK CENTRA PRO RODINU 
V rámci celkové přestavby internetových stránek Arcibiskupství pražského prošly významnou 

změnou i stránky Centra pro rodinu http://cpr.apha.cz resp. http://manzelstvi.cz. Kromě  
těchto základních stránek doporučujeme vaší pozornosti zamyšlení a komentáře na  
http://cpr.blog.cz a prezentaci občanského sdružení Rodinné centrum Praha, které se spolupo-
dílí na většině programů Centra. Její adresa je http://RodinneCentrum.cz. 

 

LETNÍ EXERCICIE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 19. – 25. SRPNA  
Ještě stále je možné se hlásit na exercicie pro manželské páry pod vedením P. Ladislava 

Štefka ISch. a P. MUDr. Zdeňka Králíka ISch. v Rokoli u Nového Města nad Metují v novém pout-
ním domě. Obsahem nabízených exercicií pro rodiny (manželské páry) mají být zejména otázky 
týkající se sebevýchovy a výchovy. Při probírání zmíněných témat se však dotkneme i otázek, 
které s tím přímo i nepřímo souvisí (otázky komunikace, vedení dialogu, duchovní život rodiny, 
modlitba v rodině, aj.). Předpokládaná cena na osobu je 2100 Kč. Zájemci, hlaste se v Centru 
pro rodinu! 

 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM 
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 zkvalit-
nit vlastní rodičovskou roli. Třídenní trénink vede manželský pár, psycholog a pedagog. Obsahuje 
přednášky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem. Program pořá-
dá občanské sdružení Rodinné centrum Praha. Na podzim počítáme, že budou uspořádány dva 
kurzy, oba o sobotách, první v termínech 15. září, 6. a 27. října v Praze, druhý začne 
v listopadu. 

Tento program byl podpořen grantem MPSV a nabízíme ho farním společenstvím rodin či 
mateřským centrům. Bližší informace a přihlášky je možné si vyžádat na � 220 181 777 nebo na 
e-mailu: info@rodinnecentrum.cz . 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Podzimní příprava na život v manželství bude probíhat v pražském Pastoračním středisku 

v termínu 9. října – 27. listopadu 2007. Příprava v rodinách, kterou vedou manželské páry 
s pověřením, nabízí volné termíny také až po prázdninách. Vzhledem k omezené kapacitě pří-
prav snoubencům doporučujeme, aby se přihlašovali v Centru pro rodinu co nejdříve. Bližší infor-
mace o přípravách naleznete jako v minulosti na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 
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OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelné setkání osamělých maminek se uskuteční 9. června od 14.00, kdy maminky spo-

lečně pořádají Dětský den opět v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. 
Dále nabízíme týdenní prázdninový pobyt pro osamělé maminky s dětmi v Jevíčku ve dnech 

21. – 28. července. Pobyt je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, 
rozvod, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Setkání je rozděleno do dvou částí: naučné a 
rekreační. Dopolední část zahrnuje přednášky psychologa, dětského psychologa, psychiatra, 
kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek. V průběhu přednášek je zajištěna 
péče a program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky 
nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše 
sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách. Upozorňuje-
me na možnost příspěvku na pobyt dětí, který hradí z darů o.s Rodinné centrum Praha. 

Bližší informace o pobytu i dalších programech pro osamělé maminky získáte na internetové 
adrese http://cpr.apha.cz/osamele/. 

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 

INZERCE 

Hnutí Pro život hledá spolupracovnice – konzultantky pro svou Poradnu pro ženy v tísni Aqua vitæ. 
Bližší informace na � 736 766 660, viz též www.linkapomoci.cz  

PŘEDSTAVUJEME VÁM 
 

HOSPICOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ 
Náš život je cesta. Má začátek a má i konec, obojí k cestě patří. Když máme hodně sil a sviž-

ně kráčíme životem, budujeme vztahy, dokážeme překonávat překážky i rozdávat radost. Když 
ale na svět přicházíme a když z něj odcházíme, často tolik sil nemáme. Jsme křehcí. Potřebujeme 
mít nablízku ty, kteří nám rozumějí. Hospice na celém světě se snaží na toto obyčejné lidské 
volání po blízkosti, důstojnosti a poro-
zumění odpovídat a nabízet nemocným 
a jejich rodinám potřebnou pomoc.  

A jak je to u nás? V naší zemi se 
takové péče dostane pouze 1 % umírají-
cích.. Většina z nás si totiž přeje strávit 
konec života doma, přesto 80 % z nás 
umírá v nemocnicích, léčebnách a do-
movech důchodců… Konec života čeká 
každého z nás. Jde o to, aby jej každý 
mohl prožít důstojně, bez bolesti a mezi 
svými blízkými. Paliativní péče dokáže 
účinně zvládat bolest, spolupracovat  
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s rodinou v kvalitní péči o nemocné-
ho a provázet pozůstalé v jejich 
zármutku. Vypadá to jako pohádka? 
Není to pohádka, je to možné. 

Organizací, která se již sedmým 
rokem snaží o to, aby se situace změnila 
k lepšímu, je Hospicové občanské sdru-
žení Cesta domů. Pomáhá umírajícím a 
jejich doma pečujícím rodinám, aby 
těžkou situaci zvládli dobře. Snaží se 
také, abychom pochopili, že se nás to 
každého týká a že můžeme každý pro 
zlepšení něco udělat. Za šest let své 
existence pomohla mnoha stovkám rodin doma, v poradně tisícům, po internetu statisícům. Má tři 
desítky zaměstnanců, odborníků mnoha profesí: lékaře, sestry, ošetřovatelku, psychologa, sociální a 
poradenské pracovníky, koordinátory dobrovolníků. Tým doplňuje několik desítek aktivních vyško-
lených dobrovolníků. Peníze na pomoc si Cesta domů musí sehnat sama, pojišťovna zatím tuto péči 
neplatí. 

AKTIVITY CESTY DOMŮ 
 – Domácí hospic – odborná péče o umírající v jejich domácím prostředí na území Prahy – viz 

http://www.cestadomu.cz 
 – Klub Podvečer – pomoc lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka 
 – Knihovna – speciální knihovna pro pečující, zdravotníky, studenty a pozůstalé. Katalog a 

rezervace: http://knihovna.cestadomu.cz 
 – Poradenství – osobní, telefonická a internetová poradna pro nemocné, pečující a pozůstalé 

http://www.umirani.cz a na � 283 850 949 
 – Ediční a vzdělávací činnost – vydáváme informační materiály pro laickou i odbornou veřej-

nost, knihy a edukační materiály, pořádáme přednášky 
 – Nezavírejte oči! – Dlouhodobá celonárodní kampaň na podporu péče o umírající – http://

www.nezavirejteoci.cz 
Můžete přispět na účet 116936353/0300, ČSOB – Kamenická 26, Praha 7 
Zřiďte si trvalý platební příkaz – i malá, ale pravidelně darovaná částka, která nezatíží Váš 

rozpočet, může významným způsobem pomoci. 
Dárcovská SMS – pošlete SMS ve tvaru DMS CESTADOMU na číslo 87777. Cena je 30 Kč, 

Cesta domů obdrží 27 Kč. I tento malý příspěvek hodně znamená a pomůže. 
Přijďte do našeho obchůdku pro veselou keramiku, trička, tašky, knihy, společenskou hru 

Cesta domů – i tak nás můžete podpořit. Nakoupíte pěkné dárky a dostanete potvrzení o daru. 
Podpořte jeden den služby hospice v Kalendáři Cesty domů na www.cestadomu.cz/

kalendar.  
Naši službu zatím neplatí pojišťovna – proto právě díky darům ji můžeme poskytovat. Dě-

kujeme!  
Kontakt: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, 170 00 Praha 7, �  283 850 949, 

e-mail: info@cestadomu.cz; http://www.cestadomu.cz 
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KAMENY BUDOU KŘIČET 
Člověku se někdy až tají dech hrůzou – zase někde někdo konvertoval ke křesťanství, k své smůle ovšem 

v islámské zemi, a byl tudíž zatčen, odsouzen a popraven. A tvrdá prohibice se vztahuje na všechny, kdo dlí 
v tom či onom sultanátu, protože Mohamed zakázal pít alkohol. Někde jinde hinduisté vypálili křesťanský 
kostel… Svědkové Jehovovi stojí na nárožích a rozdávají Strážnou věž, muslimové v Itálii požadují odstraně-
ní křížů ze škol – tak bychom mohli jít zeměmi a dějinami – co říci na třistaleté kruté pronásledování křesťa-
nů v Japonsku v zájmu státní náboženské ideologie – nakonec i komunismus, ba i nacismus se postavil nejen 
proti křesťanství (muslimové to v bývalém Sovětském svazu neměli o nic snazší)… 

…když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, tak mu všichni provolávali slávu. Pokud si dobře vzpo-
mínám na evangelní líčení, tak farizeům se to moc nezamlouvalo – a Ježíš je ujistil, že jestliže tito 
(učedníci, ale i zástupy kolem) zmlknou, kameny budou křičet… 

A tak se mi zdá, že už se stalo. Zdá se, že kameny křičí… neboť co dělají všichni ti více či méně fanatičtí 
muslimové, hinduisté, jehovisté, animisté, šintoisté, ateisté (ateisty zde nemyslím ty, kteří přes vlastní prostřený 
stůl nedohlédnou na Boha, ale ty, kteří úporně, vědomě, dobrovolně a mnohdy i za cenu značných obětí odmítají 
to cosi pokřivené, tu podivnou představu o Bohu, kterou do nich kdysi kdosi zasel a kterou prostě nemohou při-
jmout, mají-li zůstat věrni svému svědomí a zdravému rozumu), než že způsobem sobě vlastním a sobě dostup-
ným svědčí o Bohu – o Bohu takovém, jak se jim jeví, jak jej dovedou poznat a přijmout… 

Nemůžeme čekat od kamenů, že pochopí Summu theologicu sv. Tomáše Aquinského, ba ani že se nau-
čí zpaměti Římský katechismus – jsou to jen kameny. Kameny nám nikdy nevyloží podstatu Nejsvětější 
Trojice, ani se hluboce nezamyslí nad tím, kolik vůlí je v Bohočlověku – ale věrně a vytrvale (a to kameny 
teda opravdu dovedou, být vytrvalé: potřebujete-li někoho, aby prostě setrval tam, kam ho položíte, a vydr-
žel to tam bez ohledu na rozmary počasí alespoň dvě stě let, obraťte se s důvěrou na kameny) svědčí o tom, 
kdo je stvořil. Slovy neučenými – teda vlastně ani ne slovy, jen neučenými, ale zato opravdově, bez pře-
tvářky a falše provolávají kameny svým urputným mlčením slávu tomu, kdo je stvořil – a stejně tak to 
dělají všichni ti, jimž se nedostalo milosti uvěřit a dát se pokřtít – a přece nás možná všichni předejdou do 
království spolu s nevěstkami a celníky, protože vyznávají Boha (ano, takového, v jakého dokáží uvěřit, ale 
zato poctivě) a Bůh se k nim proto přizná. Jen jestli se přizná taky k nám? 

Ne, nejde o plamenné promluvy v rozhlase či televizi, o polemické 
články v odborném i populárním tisku, ba ani o hony na čarodějnice (to 
bylo přece jen trochu moc: Kristus žádnou čarodějnici neupaloval a 
usvědčené cizoložnici naopak odpustil hříchy a nechal ji jít svou cestou). 
Nejde ani o veřejné misie, rozdávání Katolického týdeníku na nárožích či 
mše na náměstích – a dokonce nejde ani tak o zákony upravující vztah 
církve a státu (i když to může z řady důvodů být docela důležité). A už 
vůbec nejde o vyvolání diplomatických iniciativ či křižáckých tažení proti 
Ománu či které další zemi. Jde o to, aby kameny nemusely už křičet. Jde 
o to, aby si svět opět (jako kdysi ve starém Římě) s úžasem v duši říkal: 
„Podívejte se, jak se milují!“ – navzájem… 

Protože dokud mlčíme my, dokud mlčí naše životy, dotud budou 
křičet kameny – a žádná stvořená moc jim v tom nezabrání. 

VKor 

NA OKRAJ 


