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Je časné jitro, slunce teprve vychází, na trávě se třpytí rosa, včely se ještě neodvažují opustit 
útulné teplo úlu a blednoucí červánky hlásají, že bude parno. V zahradě je ticho, jen stráže  
u hrobu již nejsou na svých místech, napodobivše kámen, jenž byl odvalen. 

Kam spěchali Pilátovi vojáci, o tom hovoří jiné knihy, jiné povídky, jiná vyprávění. Teď jsou 
na scéně jen skřivánci (nebo kdo to místo nás oddaně a věrně vítá každý nový den svým zpě-
vem bez ohledu na počasí, výsledky fotbalové ligy či politickou a ekonomickou situaci státu a 
společnosti), kvetoucí jabloně a tři ženy. Spěchají – nespěchají; vlastně není kam spěchat. Masti 
jsou nakoupeny, Ježíš je mrtvý a den bude dlouhý – a je tam ten kámen… Zapomněly na ká-
men – a ten bude nad jejich síly. Ach jo… 

A přece – intuice neselhala. Někdo se našel: sedí u hrobu, zářivý a mocný – a na odvaleném 
kameni! Nemá to logiku – hrob má být uzavřený a ten, kdo u něj sedí, přece nemůže zářit jak 
slunce – ale ženy se neptají po logice věci, když srdce velí vstoupit a důkladně učinit s mrtvým 
a pro mrtvého vše, co velí láska, co se sluší a na co již v pátek nezbyl čas ani síla. 

Všichni jsme to četli – a všichni víme, jak Máří z Magdaly zůstala sama v prázdné zahradě. 
Kdo to vlastně byl, ta žena, která nemohla uvěřit a nemohla odejít, protože ten, jehož tak milo-
vala, je k nenalezení – ani rozloučit, ani zaplakat… Kdo to byl, ta žena, která samým smutkem 
nepoznala toho, koho hledala? A kdo byl ten, jehož považovala za zahradníka? 

Bible hovoří jasně: byla to žena z Magdaly, kdysi hříšná, kterou Ježíš zbavil jejího zotročení, 
jejího hříšného života (nevíme, o co šlo, a nikdy se to nedozvíme, ale není to podstatné, to jen 
bulvární deníky musí přesně vypočítávat, kdo kdy s kým kolikrát a jak moc), jejího ponížení. 
Byla to žena jménem Máří, která věděla, kdo ji vysvobodil – a která ho přesto nepoznala. 

Byla to žena z masa a kostí, dcera Evina, jako my jsme z masa a kostí, dcery a synové Evy, 
potomci Adamovi, otroci hříchu, vysvobozeni z dědičného jařma mužem jménem Ježíš, jenž 
byl synem naší pramatky Evy a současně synem Nejvyššího, synem toho, jehož jméno pravo-
věrný Izraelita nevyslovil z obavy, že by se tak mohlo stát s nedostatečnou úctou. Máří nepo-
znala Ježíše, jako ani my nepoznáváme Ježíše, kdykoli ho potkáme – neboť i nám zastírá zrak 
nedostatek víry, nedostatek síly pochopit, že i to nejneuvěřitelnější se může stát a může být 
pravdou, chce-li tomu Ten, jehož rozhodnutí nebudeme moci nikdy pochopit. 

Máří viděla zahradníka – ale dožadovala se Ježíše; proti vší pravděpodobnosti, logice a 
naději chtěla Ježíše – a on sám se jí dal poznat. Co na tom, že vypadal jako zahradník? – Bůh 
může vypadat, jak chce, a nemusí se vázat na žádnou podobu, neboť žádná podoba ho nemůže 
vystihnout. Ježíš se jí dává poznat tam, kde by to ani ve snu nečekala – a co my? Kde ho hledá-
me? Kde se ho dožadujeme? Pod jakou podobou jsme ho ochotni najít a rozpoznat? Co mu 
diktujeme? – budeš v kostele ve svatostánku a ještě taky při mši a pak ještě v tichu modlitební-
ho koutku u nás doma… a případně i ve Vatikánu, tam, co jsou ty krásné sochy a obrazy v tom 
obrovském velkolepém muzeu… Budeš v požehnání městu a světu – ale on je v pohledu dítěte 
a v únavě tvé ženy a v síle tvého muže a ve slabosti tvých stárnoucích rodičů, mluví s tebou 
přes pult v obchodě a trpělivě čeká na vjezdu z vedlejší ulice… třeba ho někdo pustí před sebe? 

Ježíš není zahradník – ale stal se jedním z nás, abychom ho viděli – a milovali – v každém 
zahradníkovi světa. A také v každé Máří, ať se jmenuje jakkoli, ať má vlasy dlouhé a rusé nebo 
třeba krátké a prošedivělé – a vůbec nemusí být z Magdaly.  

Vladimír Koronthály 

ZAHRADNÍK 
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V RODINNÉM KRUHU 

VELIKONOCE 2008 
 

Za jásotu blesků snášejí se kapky deště 

skandováním vítají hromy vichr nad městem 

za deště krup padají větve 

kdo uklidí spoušť v ulicích? 
 

Za tance vloček mrznou stromy 

led odpoví praskotem na krákání vran 

za mlčení mrazu padají stromy 

kdo vyčistí napadlý sníh? 
 

Za dunění z hlubin umírá spravedlivý 

slunce a měsíc si zakrývají tvář 

roztržená opona a odkryté hrobky 

kdo bude hlídat prázdný hrob? 
 

Slunce to nezahřeje, mráz to nespálí 

vichr to nezlomí, déšť to nesmyje 

sníh to nepřikryje, stromy na tom nevyrostou 

černá je barva bezživotí 
 

Posvátné ticho prastarých obřadů 

bázlivé ticho těch, kdo se rozprchli 

pochmurné mlčení náhrobní pečeti 

kdo uvěří, že Ty jsi vstal?  
 

Sa Ze-Č‘ 2008 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
už dlouho jsem nezažil tak studené, ba přímo ledové Velikono-

ce. Za mého mládí se říkalo, že je to tím, že kdosi kdysi poručil 
větru a dešti a od té doby je v tom binec. A taky se říkalo, že 
Velikonoce musí být studené a s ošklivým počasím, aby si 
komunisti nemysleli, že jsou to svátky jara… 

A zdá se, že začátek dubna nebude o tolik lepší – ano, 
čtete dobře. Je začátek dubna a já teprve píšu úvodníky. Sypu 
si popel na hlavu a kaji se, ale dřív jsem to prostě nezvládl. Už 
je to tak – nikdo nejsme dokonalí a já už vůbec ne – ani apoštolové 
nebyli dokonalí, a přece jim byla svěřena celá vznikající církev. Budiž naší útěchou, že Bůh je 
dostatečně všemohoucí, takže si může dovolit pracovat s tak nedokonalým a nespolehlivým 
materiálem, jako jsme my. 

To podstatné udělal v oněch pohnutých velikonočních dnech. Radujme se z toho. Alleluja!  
VKor 
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REBEL – ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTUS  
Ježíš je teď mezi námi novým způsobem jako Kristus zmrtvýchvstalý, Kristus, který je  

všude, za hranicemi prostoru a času. Na Velký pátek jsme mohli vidět vztah veškerého lidstva 
k Bohu: to, co bychom měli milovat, zabíjíme. Bojíme se daru, který by nás osvobodil. O veliko-
noční neděli slavíme Ježíšův návrat do světa, který jej zavrhl. 

Pokud se vám stalo, že jste někde byli odmítnuti, pak víte, jak nepříjemné je vracet se  
do středu těch, kteří řekli: „My tě nechceme.“ Nicméně to je právě to věčné mystérium, které 
slavíme: Bůh se vždy vrací zpět do světa, který z nějakého neuvěřitelného důvodu Boha  
nechce. Je téměř nemožné uvěřit, že by to mohla být pravda. A přece Ježíš ve své pokoře nachá-
zí cesty zpět. 

Ježíš ví, že se nám zprvu nelíbilo to, co nám musel říkat. Nebyli jsme připraveni na tolik 
svobody a na tolik pravdy. V jediném historickém okamžiku nedokáže lidstvo unést tolik reali-
ty či tolik lásky. 

A tak musel Bůh přijít zpět ve skryté podobě. Bůh se musel vracet zpět jakoby potajmu, 
jako nějaký podvratný živel – Kristus zmrtvýchvstalý. Nyní může být všude a my jej nemůže-
me lapit. Nedokážeme ho ani přesně pojmenovat. Vždy se nějak může vloupávat do našich 
životů – novým a nečekaným způsobem. Takový je ten zmrtvýchvstalý Kristus, na kterého svět 
nikdy není připraven a nikdy jej neočekává – a co je smutné – ani jej nechce. To je Kristus, jenž 
oživuje svou církev, Kristus, jenž je navždy mimo naši kontrolu. 

Z knihy Richarda Rohra „For Teens on the Risen Christ“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

O BOUŘLIVÉM MOŘI, TREKOVÝCH BOTÁCH A ZÁMECKÉ NÁPLASTI 
OPĚT JEDEN DOPIS ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé! 
Moc vás všechny zdravím a doufám, že se máte dobře. Stále ještě jsem duchem napůl  

v Praze. Na Lhotce, Pohořelci, Letné, Liboci, ale taky v Liberci a v Tehově a vůbec všude, kde 
bydlíte vy, naši přátelé, a kde jsme vás mohli navštívit. Tady už přichází jaro, kvetou krokusy, 
narcisy začínají. Každé ráno pozoruji magnólii před domem, poupata rostou. Už se těším, až 
propukne do květu. 

Lednová zahraniční dovolená se nám mimořádně líbila. Až moc – většina rodiny se nechtě-
la zpět do Kentu vracet. Avšak silou rodičovské autority jsme je přemohli, jednoho časného 
rána nasadili do vozu, přepočítali, zda se některému nepodařilo ukrýt se v peřinách (i takové 
pokusy jsme zaznamenali) a vytrhli je z jejich nebe na zemi, totiž ze lhoteckého domu. Někteří 
jedinci si ovšem odvezli z Čech alespoň předměty, které tam měly zůstat. Tak jsme např. zjistili, 
že Tomáš cestuje v trekových botách, které jsou sice bezva, neprovlhnou, vstoupíte-li do potoka 
nebo do sněhu, ovšem na to, aby v nich seděl celé dny ve škole, jsou naprosto nevhodné. Zato 
černé prestižky, které jsou do školy naopak velmi vhodné, zanechal ve lhoteckém botníku. Věc 
vyšla na světlo u Norimberku, na vracení už bylo pozdě. Tak jsme museli koupit nové školní 
boty. A to je jen jeden příklad. 

Cesta probíhala dobře, jeli jsme načas. V Boulogne nás odbavili, a to už z nás spadly posled-
ní zbytky stresu, že snad kvůli silnému větru nad Kanálem bude zrušena plavba našeho trajek-
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tu. Jezdíme totiž se společností Speed Ferry, která provozuje dvě malá, zato velice rychlá plavi-
dla, která neplují normálně, ale speciální technologií „wave piercing“. Jezdíme s ní hlavně kvůli 
mně, samozřejmě, protože díky novému způsobu pronikání vln to nehoupe, aspoň to říká re-
klama. A navíc je to technický zázrak. Jedinou nevýhodou je, že za nepříznivého počasí a ve 
velkých vlnách většinou ruší plavby. Josef zkušeným námořnickým okem přehlédl přístavní 
vody a prohlásil, že je moře klidné jako rybník. Trochu se mi to nezdálo, protože předpověď 
počasí předpovídala vítr o rychlosti 70 km/h, ale počasí se přece tak rychle mění, tak proč do 
toho vrtat. Čemu všemu je člověk ochoten uvěřit, jen aby nemusel hledět realitě do očí! Josef si 
vypil zaslouženou čokoládu a vydal se na obhlídku přístavu. Děti a já jsme se uvelebili v čekár-
ně – a pak to přišlo. Přišel zřízenec a každého zvlášť upozornil, že je plavba pro velké vlny zru-
šená. Tak přece jen. Byli jsme dost rozčarováni, znáte to – z člověka opadne všechen stres a pak 
– rána palicí. Museli jsme se tedy naložit znovu do vozu a vydat se do nejistoty. Zamířili jsme 
do Calais, kde jsme doufali, že zakoupíme lístek na nějakou velkou loď, která překonává vlny 
sice pomalu, zato ale i ve větru. Ještě bylo menší drama s benzínem, měli jsme skoro prázdnou 
nádrž. A protože v neděli večer fungují ve Francii jen některé pumpy, bylo to napínavé, jestli 
nám k nějaké takové vystačí benzín. Pro zvýšení dramatického efektu systém dělal drahoty  
s naší platební kartou a čas letěl jako splašený. Tma a zima. Už jsem viděla, jak žádná ferry 
nejede, tunel pod Kanálem je přetížen, hotely v Calais obsazené a my nocujeme ve voze, dojde 
benzín, vychládá nejen vůz, ale i Eliášek... Naštěstí jsem se o tyto myšlenky v pudu sebezácho-
vy nedělila se zbytkem posádky, hlavně řidič toho měl opravdu dost. Nic z toho se nekonalo,  
v Calais jsme koupili lodní lístek na Sea France, a jakou jsme z něj měli radost, i když stál pěti-
násobek původního lístku na Speed Ferry. Inu – trh je trh. A pak se stalo něco tak neuvěřitelné-
ho, že vám to ani nebudu psát, protože byste si mysleli, že si vymýšlím. Radši skočím na palu-
bu lodi, která vyplula a doplula podle plánu. Vlny na rybníce byly hrozné, stewardi dokonce 
distribuovali sick bags (pytlíky na blinkání), což jsem nikdy předtím nezažila. V jedné knížce 
jsem četla, jak Jan Ámos Komenský vzpomínal na svou plavbu přes Kanál. Zuřila bouře a ná-
mořníci kleli a vysmívali se suchozemským krysám, že je jim špatně a že se modlí, aby to už 
dobře dopadlo. Bouře ale byla silnější než obvykle, zřejmě, a mořští vlci do jednoho změkli a 
zaklekli a z paměti dolovali modlitbičky dávno zapomenuté, jak píše Komenský. Na Sea France 
personál neklel, nýbrž choval se vybraně, ale já jsem se stejně modlila, aby to už dobře dopadlo. 
Představovala jsem si, jak budeme při ztroskotání zachraňovat děti, Eliáš nemůže pobyt ve 
studené vodě přežít, Modroočko je sice 
tlusťoučké, ale určitě vypadne z vesty. 
Pak se mi naštěstí udělalo tak špatně, že 
mne přešly úplně všechny myšlenky. 

Do obvyklého pracovního tempa 
jsme naskočili rovnou, Josef šel hned 
ráno do práce a kluci do školy. Modro-
očko začalo chodit na jedno dopoledne 
týdně do školky. Líbí se mu tam, máme 
to hned za rohem, to se zase líbí mně. 
Horší je to s hygienou, s našimi školka-
mi se to nedá srovnat. Nějak jsem to už 
pozapomněla. Myška sice do téhle škol-
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ky kdysi chodil, takže vím, jak to vevnitř vypadá, ale člověk si maluje vzpomínky na růžovo, 
tohle je jen dalším důkazem. Nebudu to rozvádět, ale je to jen pro otrlé. Horší než špinavé pod-
lahy mi ale připadají maminky před školkou. Je to zřejmě místní specialita. Některé potkávám 
denně, a přesto mi neodpovídají na pozdrav. Prostě se podívají jinam. Pozvolna to vzdávám. 
Jejich chování se nedá označit za anglickou rezervovanost, bohužel to jsou zřejmě slepice. To-
máš a Myška chodí do jiné školy, než je Modroočkova školka, a tamní rodiče jsou docela jiní, 
teda někteří. Je to škola katolická a tudíž ne úplně spádová, rodiče do ní vozí děti docela ze 
širokého okolí a jsou zřejmě i víc zcestovalí a vůbec, nebojí se tolik neznámých a od pohledu 
nebezpečných matek. Myškovi se zpět do školy vůbec nechtělo, ale jistě ho potěšila radost  
v řadách jeho spolužáků, když se objevil před školou. Hlavně tedy v řadách jeho spolužaček. Je 
to neuvěřitelné, jak je mezi místními děvčaty oblíben. To je Misha sem a Misha tam, Hello 
Misha a tak pořád dokola. 

Už je ten dopis hodně dlouhý, přesto ale neodolám, abych se s vámi nepodělila o výlet, 
který jsme uskutečnili už o vánocích, kdy nás navštívili babička a děda. Vydali jsme se do krá-
lovnina venkovského sídla, do zámku Windsor. Moji rodiče se vrátili tzv. na místo činu, proto-
že zámek navštívili v minulosti oba, i když každý sám. No bylo to nádherné. Všechno uklizené, 
vysmýčené, posekané, už dlouho před samotným městečkem. Místo průvodce nám dali slu-
chátko, jako dostávají turisté na Pražském hradě, a z něj k nám promluvil nejprve princ Char-
les, který nás vybraně uvítal, a pak už teda mluvil jiný pán, o kapli sv. Jiří, prý nejkrásnější 
stavbě svého druhu v Anglii, o královských apartmánech, které jsme si nenechali ujít, i když na 
ně byla dlouhá fronta. Ale stálo to za to. Velice se mi líbily panenky, se kterými si hrávaly prin-
cezny Elizabeth (dnešní královna) a Margaret. Byly velké asi 1 m a měly spoustu šatiček, do-
konce vlastní autíčko, které bylo poháněno baterií. A pak už to šlo sál na sál, veliká jídelna, 
menší jídelna, spousta salonků, nádherné obrazy starých mistrů, až 
oči přecházely. Ale bylo toho hodně, aby to všechno člověk mohl 
strávit najednou, trochu mi všechno bohužel splývá. Kromě toho jsem 
musela navštívit místní ošetřovnu. Při přípravě svačiny pro děti jsem 
se totiž řízla jídelním nožem. Neměla jsem lékárničku (zrovna toho 
rána jsem ji vyndala z batohu, ale tak je to vždycky) a rána krvácela a 
krvácela. Asi po hodině jsem se pokusila získat náplast v místní pro-
dejně suvenýrů. Myslela jsem, že někde pod pultem nebo v zákulisí 
budou mít lékárničku a ustřihnou mi flastříček. Jak viděli krev, hned 
volali krojovanou hlídku, ta mne odvedla na ošetřovnu, kde tlustá 
ošetřovatelka pod odborným dozorem jiného ošetřovatele přiložila 
náplast. Když jsem se dožadovala desinfekce, divili se, na co. To je 
tradiční britský způsob, nedesinfikují ani kůži dětem, když je očkují, 
jako se to dělá u nás. Aspoň jsem si směla ruku umýt, když teda jinak 
nedám. A pak to začlo, pán si vzal obrovský arch předtištěného papíru a tam se vyplnilo neu-
věřitelné množství údajů, nejen o mně a mých předcích do třetího kolene. Lokalizovalo se přes-
ně, na kterém nádvoří jsem se poranila, co jsem přesně dělala a jak to, že jsem měla nůž (od 
dalšího výslechu mne možná zachránilo, že byl jen jídelní). Zkrátka něco neuvěřitelného, a to 
všechno kvůli malému kousku náplasti. To nebyla ošetřovna, to byla úřadovna! 

Tak to je dneska všechno, loučím se s vámi a těším se na všechny dopisy, které od vás přijdou! 
Blanka 
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PODOBENSTVÍ Z CESTY NA AUTOBUS  
 

Zrada! To jste si jistě řekli, když jste si přečetli název další soběšické porce. Mělo to být  
z koupelny a teď zase z cesty na autobus! Tak co teda? 

Pšššt, počkejte. Všechno se dozvíte. I třetí podobenství je z koupelny. 
Začnu ale od Adama. Spíše od Andrey. To je naše prostřední dcera. Když jsem ji čekala, 

spřátelila jsem se s jednou maminkou, která čekala dítě ve stejném termínu. Měla povolání, 
před kterým mám respekt – byla zubařka. Když jsem ji poprvé navštívila, při první příležitosti 
jsem se nenápadně vnutila do koupelny, abych odkryla lákavé tajemství: jakou zubní pastu 
používá odborník? Průzkum kalíšků na umyvadle mě nijak neoslnil – i v koupelně zubního 
experta kralovala Fluora, tak jako koupelně naší. I nedalo mi to a zeptala jsem se: Považuje 
snad paní zubařka Fluoru za nejlepší na trhu? A kterou pastu doporučuje používat? (Tehdy 
byly na trhu možná čtyři nebo pět, do vpádu západní rozmařilosti zbývaly ještě čtyři roky). 

Možná tušíte, co mi paní doktorka odpověděla: Je v podstatě jedno, jakou pastu naneseme 
na kartáček – to, na čem záleží, je intenzita a poctivost, s jakou si zuby čistíme. Taky pravidel-
nost a frekvence, samozřejmě. Ó jé, to bylo pro mě poněkud zklamáním! Čekala jsem, že pasta 
vše vyřeší za mě, abrakadabra, a je to! Zažene úkladné zubní kazy, vyleští a vybělí sklovinu, že 
by se porcelán mohl stydět, nedovolí zubnímu kameni spočinout v zákoutích našeho chrupu.  
A teď tohle, že by vše záleželo na tom, JAK si čistím zuby, a ne ČÍM si je čistím? Ach jo… 

Snažila jsem se podle toho zařídit, i když jsem přesto skákala nadšením nad první pastou 
pruhovanou, průhlednou, s abrazivní přísadou. Bylo mi ale jasné, že její pouhá přítomnost  
v dutině ústní nezpůsobí dokonalou a potřebnou očistu. 

Nedávno jsem si to znovu uvědomila. Naše nejstarší dcera má nového zubaře. Je to zubař 
nové doby, ten, který velmi důsledně dbá na to, aby jeho pacienti a pacientky měli chrup dů-
kladně vyčištěný. „Čisté zuby se nekazí“, to je heslo, které jako by se vznášelo nad jeho zubním 
křeslem, na kterém dává pacientům cucat speciální barvící pastilky, aby pak viděli, kde všude 
je ještě přítomen plak. Líbí se mi to, možná, že kdybych se tímto heslem řídila od mala, nerui-
novala bych teď rodinný rozpočet účty od zubního protetika. 

Toho moje dcera nepotřebuje a možná ani potřebovat nebude. Ona totiž čištění zubů bere 
velmi, velmi vážně. Opravdu ne značka zubní pasty, ale mechanické, poctivé čištění udržují její 
chrup v bezvadném stavu. Každý den ráno, v poledne, večer, asi čtvrt hodiny, ne-li déle. Přítom-
nost pasty je zcela zbytečná. Dcera metodicky, poctivě krouží 
kartáčkem všemi směry, protahuje mezizubní prostory, ani 
milimetřík čtvereční neujde její pozornosti (nebo spíše stovkám 
všetečných štětinek). Takové čištění zabere skutečně hodně 
času. A ten se neprodává na rohu – v krámě je ho většinou 
nedostatek. A tak dcera čistí zuby i cestou na autobus, na za-
stávce, někdy pokračuje i v autobuse. (Nebojte se, blázen není. 
Poradil jí to její pan zubař. Dělá to taky.) Když jdu s ní, trochu 
se stydím. Ale právě jednou cestou na autobus mě oslovilo 
právě tohle podobenství. 

Kolik času strávíme diskusemi nad tím, na jaká duchovní cvičení či konference jezdit, kte-
rou modlitbu se modlit, co číst, co zpívat k chvále našeho Boha. A právě tohle není to podstat-
né. To je vlastně ta pasta. Důležité je to, JAK to děláme, zda poctivě, pravidelně, často, s patřič-
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nou intenzitou. To je to čištění. Někdy možná budeme pro ostatní trochu divní. Jako naše dcera 
s kartáčkem na zastávce autobusu. Ale to nevadí. Protože to, co je na tom to nejvýznamnější, že 
věříme, ze naše počínání má hluboký smysl, přesahující všechny smysly pozemské – zdravý 
chrup nevyjímaje. 

Pro Bulletin Manželských setkání napsala Bohunka Horská, pro Vás vybrala Marta Tomsová. 

LÁSKA JE VÝZVOU PRO MILOVANÉHO  
Lidé nechtějí Boha lásky, protože milující vždy něco požaduje. V tom je 

samotná podstata lásky, a lidstvo tohle nechce. Snažíme se před tím skrý-
vat a ničit to. Tak se lidé snažili zničit i Ježíše, bratra všeho stvoření. K tomu, aby Ježíš viděl, že 
jeho slovo nebylo přijímáno, nemusel být velkým prorokem, který by viděl ruku píšící na zdi 
mene tekel. Lidé nechtěli vztah, chtěli náboženství. 

Zdá se nám to snad nereálné? Dnes je to s námi stejné. Je to stejné v případě církve a je to 
stejné uplynulé dva tisíce let. Lidé nechtějí láskyplné vztahy; chceme raději náboženství a 
všechna jeho cingrlátka, protože to je daleko pohodlnější. Vztah lásky je nám stálou výzvou a 
něco od nás vyžaduje. Nabízí též radost, kterou nedokážeme snášet: je nám příliš blízko, je 
příliš štědrá a příliš prostorná. Co bychom si jen s takovou svobodou počali? Snazší je chodit do 
kostela. 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

RADY PRO ŽENY – OPRAVENÁ ZNĚNÍ 
 

Aby brambory neklíčily, je potřeba vložit do pytle s bramborami jablko. 
Ne, správně je: Kupte očištěné brambory nebo hranolky, dejte je do mrazničky a mějte je tam 

klidně třeba celý rok. 
 

Než vlijete těsto do formy, vymažte ji tukem a vysypte moukou nebo strouhankou.  
Ne, správně je: V obchodě za rohem prodávají hotové zákusky. Není to daleko a je to bez práce. 

 

Když se vám podaří přesolit polévku, hoďte do ní ještě během vaření kousek brambory.  
Ne, správně je: Vaše rodina má být ráda, že jste vůbec něco uvařila, a je jedno, jestli je to k jídlu. 

 

Bolí vás hlava? Vezměte citron, rozkrojte jej na polovinu a potřete si jim čelo. Bolest ustoupí. 
Ne, správně je: Vezměte citron, rozkrojte jej na polovinu, hoďte jej do sklenice s tequilou a vy-

pijte. Hlava vás bude bolet dál, ale přestane vám to vadit. 
 

Zůstalo vám víno? Zmrazte jej do kostek ledu a použijte na ochucení masa a omáček. 
Ne, správně je: Cože, zbytky vína? Něco takového neznám! 

Pro Zpravodaj shromáždila  a zaslala Helena Tyburcová 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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O LÁSCE  
(odpovídají děti ve věku 5 až 10 let) 

 

Co dělá většina lidí na schůzce?  
Na první schůzce akorát jeden druhému lžou, a to je většinou zaujme natolik, že jdou i na dru-

hou schůzku. (Mike, 9) 
Kdy je správný čas na polibek? 
Nikdy byste neměli políbit dívku, pokud nemáte dost peněz na to, abyste ji koupili velký prs-

ten a videokameru, protože ona bude chtít mít svatbu natočenou na videu. (Jim, 10) 
Nikdy nedávejte pusu před ostatními. Je to strašně trapné, když vás někdo vidí. Když vás ni-

kdo nevidí, mohla bych být ochotna zkusit to s nějakým pěkným klukem, ale jenom na pár 
hodin. (Kelly, 9) 

Pro dívky je lepší být svobodné, ale ne pro kluky. Kluci potřebují někoho, kdo by po nich uklí-
zel. (Lynette, 9) 

Bolí mě hlava, když o tom premejšlím. Jsem jenom dítě, nepotřebuju mít starosti tohohle druhu. 
(Kenny, 7) 

Proč se zamilují dva určití lidé? 
Nikdo neví proč, ale já jsem slyšela něco o tom, že s tím má co dělat to, jak voníš. To je důvod, 

proč jsou parfémy a deodoranty tak populární. (Jane, 9) 
Já mám pocit, že vás má zasáhnout nějak šíp nebo tak něco, ale ten zbytek by neměl být tak 

bolestivý. (Harlen, 8) 
Jaké je zamilovávání se? 
Jako lavina, když musíte běžet o život. (Roger, 9) 
Jestli je zamilováváni se něco jako učení se pravopisu, 

nestojím o to. Trvá to moc dlouho. (Leo, 7) 
Je v lásce důležitý příjemný vzhled? 
To není vždycky tím, jak vypadáte. Podívejte se na 

mě: já jsem pěkný jak málokdo a pořád nemám 
nikoho, kdo by si mě vzal. (Gary, 7) 

Krása dělá hodně. Ale bohatost může trvat déle. 
(Christine, 9) 

Proč se milenci často drží za ruce? 
Chtějí mít jistotu, že jim neupadnou prstýnky, proto-

že za ně zaplatili hodně peněz. (Dave, 8) 
Názory na lásku 
Jsem k lásce svolná, pokud v televizi zrovna nejdou Simpsonovi. (Anita, 9) 
Láska vás najde, i když se před ní snažíte skrýt. Zkouším se před ní schovat od té doby, co mi 

bylo pět, ale holky mě vždycky najdou. (Bobby, 8) 
Nespěchám na to zamilovat se. Čtvrtá třída je i bez toho dost náročná. (Regina, 10) 
Jak zařídit, aby se do vás někdo zamiloval? 
Řekněte jí, že vlastníte síť obchodů s bonparama. (Del, 6) 
Nedělejte nechutné věci. Můžete získat pozornost, ale pozornost a láska není to samý. (Alonzo, 9) 
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UBROUSKOVÁ METODA 
Potřebujeme: květináč nebo kámen nebo povlak na polštářek, ubrousek 

třívrstvý, podkladovou světlou barvu (není nutná), lepidlo na ubrouskovou 
metodu, lak, plochý štětec, nůžky. 

Ubrousky jako dekoraci lze lepit na nejrůznější předměty v domácnosti. 
Pro začátečníky je vhodný velký kámen, vděčné jsou květináče a právě se 
chystáme lepit na povlaky na polštářky. 

Ubrouskovou metodu si ukážeme na květináči. Nejdříve natřeme květináč podkladovou 
barvou, je možné ho natřít i uvnitř, pak tolik nenasává vlhkost z hlíny. Pak vystřihneme  
z ubrousku motiv na lepení (pozor, musíme mít ostré nůžky), oddělíme jen vrchní vrstvu. Polo-
žíme vystřižený obrázek na suchý květináč a štětcem namočeným v lepidle jej zvrchu 
(ubrouskem lepidlo prosákne) přilepíme. Čím větší motiv, tím je toto lepení obtížnější. Mohou 
se tvořit nerovnosti, popřípadě se může ubrousek začít trhat. Záleží i na rychlosti, čím déle 
budeme ubrousek přihlazovat, tím větší je riziko přetrhnutí. Když je přilepený obrázek suchý, 
celý květináč nalakujeme. Květináč tím dostane jednolitý povrch a opět se zvýší jeho odolnost 
vůči vodě, ale i proti mechanickému poškození. Lakovat můžeme buď lepidlem, které jsme 
použili na lepení ubrousku, nebo lakem k tomu určeným, který bývá obvykle levnější.  

Petra Ryantová 

Jeden způsob je vzít holku na večeři. Ujistěte se, že to je něco, co má ráda. Hranolky v mém 
případě většinou zaberou. (Bart, 9) 

Jak poznáte, že dva, kteří jsou spolu na večeři v restauraci, jsou zamilovaní? 
Milenci na sebe jenom zírají a přitom jim stydne jídlo. Ostatní se více zajímají o jídlo. (Brad, 8) 
Je to láska, když si objednají jeden z těch hořících dezertů. Rádi objednávají tenhle druh deser-

tu, protože to vyjadřuje, jaký mají oheň v srdcích. (Christine, 9) 
Co si většina lidí myslí,když řeknou: „Miluji tě“? 
Ten člověk si myslí, vážně ho miluju. Jen doufám, že se sprchuje alespoň jedenkrát denně. 

(Michelle, 9) 
Někde na internetu našel Petr Koronthály 

VYRÁBÍME S DĚTMI 

ANEB CO MI NAPADLO PŘI ČTENÍ ZPRAVODAJE 
Při mytí nádobí jsem si vzpomněla, že v některém z dřívějších čísel Zpravodaje byl tip, jak 

zbavit termosku nepatřičného zápachu pomocí lógru. Zkusila 
jsem to – i když jsem si přesně nepamatovala detaily a neobtěžo-
vala jsem se znovu si to přečíst – a šlo to, dokonce bez nežádou-
cích vedlejších účinků. Ale pozor, přátelé, ne vždy se taková 
nedbalost a nepozornost obejde bez následků! 

Měla jsem den poté zapnuté rádio a moderátor tam citoval ze 
staršího dopisu posluchačky, která si značně rozhorleně stěžova-
la na odvysílaný recept na kvasnicovou pomazánku s česnekem. 

RADY A TRIKY PRO VAŠI DOMÁCNOST 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 4/2008 13 

Prý to hned zkusila – a pak musela asi dvě hodiny sedět na záchodě, měla pocit, že ji to roztrh-
ne atd. – no líčila to opravdu barvitě. Když moderátor s hrůzou pátral, co se to stalo a jak se 
takový nebezpečný tip mohl dostat do vysílání, zjistil, že tehdy nešlo o recept na pomazánku, 
ale na pleťovou masku… Takže poučení: nepozornost se nevyplácí! 

K radám pro domácnost bych přidala dva osobně ozkoušené fígle (převzaté od jiných, není 
to samozřejmě můj vynález): 

Pokud se ve vašem bytě vyskytují mravenci, pomůže, když jim jejich přístupové cestičky 
zasypete kypřícím práškem. Zabralo to! I když hodně času předtím zabralo najít ty správné 
mravenčí trasy. 

Pokud jste čajová domácnost a na kuchyňské lince stojí permanentně plná porcelánová 
konvice nebo keramický džbán černého čaje, vytvoří se postupně uvnitř těžko umyvatelná hně-
dá vrstvička. Totéž platí u hrnků, do kterých se leje čaj tak často, že se nevyplatí je mezi tím 
vyplachovat. Pokud byste se tohoto nežádoucího dekoru chtěli zbavit, stačí obyčejná sůl. Na-
sypte trochu soli do vypláchnutého hrnku, nesmí v něm být ale voda, ve které by se sůl hned 
rozpustila, a čistěte jako s nějakým práškem na nádobí. 

A ještě pro pobavení: 
Naše šestiletá Anička si hraje s panenkami-miminky. Povzdechne si: „Ach jo, to je hrůza  

s těma dětma!“ 
Musím s psaním končit, neboť „je to hrůza s těma dětma“ a zrovna přijíždějí ze školy a (!)

chtěly by jíst. 
Kateřina Stará 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

JARNÍ OBNOVA MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ, SEČ 2008 
 

Přišel pátek 28. března 2008 a my jsme cestou na Seč odstavili naše tři 
ratolesti u rodičů. Všechny naše děti se na víkend  
s babi s dědou moc těšily, neb byly naplánovány výle-
ty po místních zámcích s fotografováním. My s Danie-
lou to máme z Havlíčkova Brodu na Seč jenom kou-
sek. Vždy jsme jezdili za světla a vítali se s později 
přijíždějícími přáteli a manželskými páry. Tentokrát 
jsme se zdrželi a byli jsme rádi, že jsme po příjezdu 
tak-tak stihli večeři a zahajovací písně. Sešlo se nás 
tentokrát 59 manželských párů. Kytarové zpěvy nás 
spolu s promítanými záběry našich dětí z letního kur-
zu v Třešti a velmi přátelským přivítáním Jirky Tkáče 
přenesly do přátelské pohody a atmosféry, která pro-
vází každá Manželských setkání. Při večerním setkání 
ve skupinkách zbyl čas i na vyprávění a osudy jednot-
livých párů. Hlavní téma modlitby a duchovního ži-
vota prolínalo celým programem. Do problematiky 
Modlitba – rozhovor s Bohem nás způsobem sobě 
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RÝŽOVÝ SALÁT 
Potřebujeme: 3 varné sáčky rýže, 2 papriky, 1 krabí tyčinky,  

1 celou salátovou okurku, 5 rajčat, asi 1/3 pórku, majoné-
zu, bílý jogurt. 

Postup: Uvaříme rýži a necháme vystydnout. Postupně nakrájíme papriky, krabí tyčinky, okur-
ku, rajčata, pórek, vše smícháme a přidáme majonézu a trochu jogurtu. 

Helena Tyburcová 

vlastním uvedla skvěle, jak to jen ona umí, doktorka Ludmila Bartůšková. Seznámila nás jak  
s formami duchovního rozhovoru s Bohem, tak i s úskalími, která mohou pramenit z různých 
příčin a nepochopení a provázejí naše snahy o modlitby. Hlavním tématem diskutovaným  
v naší skupince byla spokojenost se svým životem modlitby. Na odpolední přednášku na téma 
Cesta do nebe P. Bonaventury Štivara OFMCap. jsme byli moc zvědaví. Na mne se snesla zčis-
tajasna bomba – zjištění, že vírou vše začíná a teprve potom následuje řádný život, ze kterého 
někdy může vykouknout poznání a teprve hluboké poznání může vést (někdy) k sebeovládání 
a tak dále... Jsou nad tím ještě další čtyři patra a ze všech může být i sešup až do pekla. Tato, 
pro mnohé kontroverzní přednáška, mne donutila ve skupince a ve chvíli zamyšlení v páru ke 
hluboké úvaze nad mým vlastním spokojeným nicneděláním. Atmosféra ve skupince mne vy-
burcovala ke stanovení okolností a změn v mém vlastním chování a v mé funkci v rodině. 

Po překrásně vedené a snad i nejkratší mši, kterou jsme zažili na obnovách MS, jsme se vrhli 
do večerních setkání a setkávaní ve skupinkách i mimo ně. Ranní krásné a na Seč neobvykle slu-
nečné počasí nám napovědělo, jak poetické bude osobní svědectví života s Bohem v bezbožném 
světě manželů Jelínkových. Na skupince jsem se potom ujistil, že jiné cesty, než změny ve vlast-
ních postojích, pro mne není. Po několika pěkných písních se s námi už zase loučili a posílali nás 
do širého a prosluněného světa. Je to velmi zvláštní. Na obnovu jsme jeli nic neočekávajíce a vra-
celi se s tolika dary a zážitky a velkou chutí k životu a za to Pánu Bohu zaplať. 

Honza Krýsa 

ZE SEKRETARIÁTU 
Ráda bych upozornila na rychle se plnící tábor na Pavlátově louce. Chcete-li jet a 
přihláška vám visí doma na ledničce, neváhejte a co nejrychleji ji pošlete. Ještě jsou 
volná místa pro vedoucí zajišťující program pro děti. Vedoucí má zdarma byt a 
stravu, případně (ještě nevíme, zda dostaneme dotaci) proplatíme cestovné. 

Je tu ještě další možnost využít Pavlátovy louky poslední týden v srpnu. Muselo by se sejít alespoň 
kolem třiceti lidí, je to možnost i pro ty, kteří chtějí jet někam s jinými rodinami a nevědí o vhodném 
místě. Ráda podám zájemcům bližší informace. 

Ještě jsou volná místa v programu na Hudební společenský večer, takže jestli doma muzicírujete, 
neváhejte a přihlašte se. Stejně tak hledáme někoho, kdo by nám pomohl s občerstvením. 

Stále hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s programem na Pouti rodin na Tetíně. Z vlast-
ní zkušenosti mohu potvrdit (pouti jsme se zúčastnili už loni), že je to hezky strávený čas.  

Jako každý rok, i letos bude Valná schůze YMCA – Živá rodina, jste všichni srdečně zváni. 

RECEPT NA DUBEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
  

 

YMCA – Živá rodina, občanské sdružení, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 
vypisuje výběrové řízení na místo 

 

 

PROGRAMOVÝ SEKRETÁŘ SDRUŽENÍ 
 

 

Pracovní náplň: 
♦ Koordinace aktivit sdružení 
♦ Grantová agenda – vyhledávání grantových příležitostí, podávání žádostí, 
příprava a vyhodnocování projektů, vyúčtování 

♦ Příprava podkladů pro účetnictví, vedení pokladny 
♦ Komunikace s dobrovolníky 
♦ Komunikace s členskou základnou 
♦ Komunikace s klienty – účastníky akcí 
♦ Komunikace s jinými organizacemi a úřady 
♦ Vedení evidencí 
♦ Vedení korespondence sdružení aj. 

 

Požadujeme: 
♦ Minimálně středoškolské vzdělání 
♦ Schopnost samostatné práce 
♦ Spolehlivost, zodpovědný přístup 
♦ Komunikační a organizační schopnosti 
♦ Znalost práce s PC (Word, EXCEL) 
♦ Ochota se vzdělávat 
♦ Pozitivní vztah k rodinným hodnotám 

 

Uvítáme další znalosti (nejsou podmínkou): 
♦ Praxe v neziskové organizaci 
♦ Podvojné účetnictví 
♦ Grantová problematika 

 

Nabízíme: 
♦ ¾ pracovního úvazku 
♦ Plat přiměřený neziskovému sektoru 
♦ Flexibilní práce – pružná pracovní doba, možnost částečné práce doma 
♦ Účast na užitečných projektech pro podporu rodin 

 

Životopis a motivační dopis pošlete do 16. 4. 2008 e-mailem na adresu 
zr@ymca.cz (preferovaný způsob) nebo poštou na shora uvedenou adresu. 
Předběžně vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. 

 

Nástup možný od 1. 5. 2008 nebo dle dohody. 
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POZVÁNKA NA VALNOU SCHŮZI 
Vážení přátelé, 
zveme Vás na Valnou schůzi YMCA – Živá rodina, která se koná dne 21. 4. 2008 v 18.00 hodin  

v paláci YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 v klubu „Mluvme spolu“ v přízemí. 
 

Předběžný program: 
1. Organizační záležitosti: a) registrace členů VS 
 b) schválení programu 
 c) volba zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů 
2. Zprávy o činnosti:  a) zpráva předsedy sdružení 
 b) zpráva o činnosti hospodaření 
 c) zpráva revizní komise 
3. Volby: a) dovolby do výboru 
 b) volba předsedy 
4. Delegáti na VS YMCA v ČR 
5. Zástupce do ÚV YMCA v ČR a jeho dva náhradníci 
6. Diskuse 

Za výbor YMCA – Živá rodina Petra Ryantová, sekretář YMCA – Živá rodina 
 

PŘEDSTAVUJÍ SE…  

…BÖHMOVI 
Je nás pět: mamka, taťka, Marek, já a Lída. Rodiče jsou spolu 

již 24 let. Seznámili se v kostele sv. Ignáce. Díky tamní farnosti, 
která pořádala akce pro mládež, se více poznali a po vysoké 
škole se pak vzali. Čtyři roky bydleli na Praze 2 u tatínkových 
rodičů, kde se narodil Marek a já. Poté jsme se přestěhovali na 
Prahu 4 do Modřan, kde bydlíme dodnes. 

Markovi je 22 let a studuje na strojní fakultě na ČVUT. Předtím studoval osm let na Arcibiskupském 
gymnáziu, kde získal mnoho přátel, s kterými se nadále často setkává. Já nyní studuji prvním rokem spe-
ciální pedagogiku na Karlově univerzitě a jsem tam spokojená. Moje mladší sestra šla v bratrových šlépě-
jích a též studuje Arcibiskupské gymnázium. Stejně jako já a Marek chodí odmalička do skautského oddí-
lu, kde nyní vede skupinku malých světlušek. Dělá si také kurz animátorů, chodí k salesiánům na biřmo-
vání a jezdí ráda na koncerty, plesy a různé křesťanské akce, jako je například JUMP. 

Tatínek je elektrokonstruktér a maminka je ředitelkou na Křesťanském gymnáziu v Hostivaři. Je tam 
ředitelkou teprve krátce. Dříve byla učitelkou v mateřské školce a poté na základní škole. Někdy mi připa-
dá, že rostla s mou sestrou Lídou, protože do mateřské školky i na základní školu nastupovaly ve stejném 
roce a nyní jsou obě dvě na gymnáziích. 

Rodiče patří k salesiánským spolupracovníkům a navštěvují také spolčo v naší modřanské farnosti.  
S jejich kamarády ze salesiánských spolupracovníků a s kamarády z party u sv. Ignáce jezdíme odmalička 
na Silvestra na hory do Příchovic v Jizerských horách a před několika lety jsme začali jezdit i o letních 
prázdninách do hor do zahraničí, kde děláme pěší výlety. V zimě si bereme na hory běžky i sjezdovky, na 
kterých se dodatečně rodiče naučili kvůli nám jezdit. Ačkoliv mám veselé vzpomínky na své první hory, 
které jsem strávila seděním na svahu, zatím co mé lyže sjížděly ze svahu a moje skautské vedoucí na 
lyžích uháněly za nimi, velmi cením toho, že nám rodiče umožnili se tento sport naučit. 

S postupem času máme stále více programu, prázdniny jsou pro nás stále 
těsnější, nevíme, jak do nich všechny své aktivity nacpat, a pro čas s rodi-
nou je, jak už to tak asi bývá, stále méně místa. Přesto jsou akce, jako 
třeba rodinná dovolená, či svátky, jako jsou Vánoce, kdy jsme vždycky 
spolu. A kromě toho se mi moc líbí, že udržujeme kontakty i s naším šir-
ším příbuzenstvem, s kterým tvoříme takovou jednu velkou rodinu. 

Maruška 
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HUDEBNÍ VEČER 
Připomínáme, že v pátek 25. dubna v 17.00 hod. se ve Farním 

klubu u kostela Panny Marie Sněžné (Praha 1, Jungmannovo nám.) 
koná hudební večer Živé rodiny. Účinkujících se přihlásilo docela 
dost, tak se přijďte podívat a poslechnout si, jak umí hrát a zpívat. 

S občerstvením to oproti původním představám bude trochu 
slabší, protože se nějak nenašlo dost dobrovolníků, takže na lukulské 
hody se netěšte, i když něco proti žízni a něco slaného k tomu se i tak 
najde. To hlavní ale bude možnost setkat se v neformální a příjemné atmosféře a prožít příjemný večer 
ve společnosti dobré hudby a milých lidí. 

 

MÁJOVÝ SPOLEČENSKÝ VEČER V PODĚBRADECH 
Pro velký úspěch prvního Společenského večera vás zveme na 2. společenský večer – Májový. 
Kde: Dům dětí a mládeže Symfonie – Poděbrady 
Kdy: 30. 5. 2008 od 20.00 hod. 
Příspěvek: 100,- Kč (zaplacení sálu a kapely) 
Rezervace míst: hokubin@seznam.cz 
 

POUŤ RODIN NA TETÍNĚ SE KONÁ DNE 31. 5. 2008  
Pouť začíná mší svatou v 10 hod. na prostranství před kostelem sv. Lud-

mily. Celebrovat bude biskup Václav Malý společně s dalšími kněžími. 
Odpoledne bude doprovodný program od 13.00 hodin: 
- vystoupení Jiřího Černého s duchovními písněmi, 
- různé dovednostní aktivity pro děti i rodiče. 
Během pouti bude zajištěna příležitost ke svátosti smíření. 
Zajištěno je občerstvení ve stánku i z fary. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2008 

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 

21. 4. 2008 Valné shromáždění YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

25. 4. 2008 Hudební společenský večer M. Tomsová � 606 264 365 

12. 5 .2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

30. 5. 2008 Májový společenský večer – Poděbrady � 604 401 093 

31. 5. 2008 Pouť rodin sekretariát � 224 872 421 

16. 6. 2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

9. – 16. 8. 2008 Tábor rodin – Pavlátova louka I. sekretariát � 224 872 421 

16. – 23. 8. 2008 Tábor rodin – Pavlátova louka II. sekretariát � 224 872 421 

16. – 24. 8. 2008 Letní kurs Manželských setkání – Třešť H. Pištorová � 606 745 048 
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NA SVĚTĚ NEJSME SAMI 
Břevnovské oddíly Arachné a Jeleni zvou na 2. ročník akce Na světě nejsme sami v neděli 13. dubna 

2008 v areálu Břevnovského kláštera v Praze 6 pod záštitou Papežského misijního díla dětí. 
Program: 
9.00 Mše svatá s p. Jiřím Šlégrem – národním ředitelem Papežských misijních děl v ČR 
10.00 – 16.00 Misijní jarmark, hry a soutěže pro děti, dopis dětem z Ugandy, výstava…  
10.15 Beseda o Ugandě a Misijním díle dětí 
11.00 Ukázky činností Domu dětí a mládeže z Bílé Hory 
11.30 – 12.00 Divadlo: Není balvan jako balvan (Oddíl Světlušky) 
11.30 – 13.30 možnost jednoduchého oběda. 
13.00 Divadlo: Bráška Králík aneb Co si vyprávějí za velkou louží (Oddíl Arachné) 
13.30 Beseda o Ugandě a Misijním díle dětí 
15.00 – 16.00 Koncert Nsango Malamu 

Veškerý výtěžek z tohoto dne přispěje dětem z uprchlických táborů v Ugandě v diecézi Lira na stra-
vu, oblečení, školní materiál, na rehabilitační a učební centra. Pomůže také lidem vracejícím se do svých 
domovů i těm, kteří přišli z měst. Více na http://www.arachne-tom.org/ 

Pro Zpravodaj poslala Veronika Rabiňáková 

NABÍDKA Y – OPEN 
Y – Open pořádá ve dnech 23. – 25. května 2008 neformální setkání mladých manželských párů  

v Písku. Tématem s názvem Manželství v nadhledu budou přednášky o manželské komunikaci, setkání 
s hostem, interaktivní hry, výlet, táborák… Začátek v pátek večer. Předmětem setkání není krizová inter-
vence. Počet je omezen, zájemci se mohou hlásit u J. Běťákové na betakp@volny.cz 

Y – Open, o.s. zve na Týdenní vodácký tábor pro mládež od 15 let ve dnech 5. – 12. července 2008. 
Y – Open nabízí několik volných míst na English campu s výukou angličtiny pro starší mládež v Za-

dově na Šumavě ve dnech 12. – 19. července 2008. Info: J. Běťáková, mail: betakp@volny.cz 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

SOBOTA PRO MANŽELKY  
Příští sobota pro manželky se koná 17. května 2008 od 9 do 17 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa 

v Praze – Nových Butovicích (metro B – Hůrka). Duchovním programem na téma „Síla přímluvné modlitby“ 
bude účastnice provázet Dr. Kateřina Lachmanová. Setkání manželek volně navazují na program 
„Manželská setkání“ a probíhají ve spolupráci s občanskými sdruženími Rodinné centrum Praha a YMCA – 
Živá rodina. Polední občerstvení je zajištěno, odpoledne příležitost ke svátosti smíření a na závěr programu 
mše svatá. Doporučený příspěvek 60 Kč na pronájem sálu a na občerstvení se bude vybírat na místě. Vzhle-
dem k omezené kapacitě je nutné předem se přihlásit v Centru pro rodinu, nejpozději do 10. května. 

POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE  
Srdečně zveme rodiny arcidiecéze na pouť, která se uskuteční v sobotu 31. května na Tetíně. Poutní 

mši svaté v 10.00 bude předsedat Mons. Václav Malý. Během pouti bude zajištěna příležitost ke svátosti 
smíření v kostele sv. Kateřiny, občerstvení ve stánku i z fary. Po mši bude probíhat program pro celou 
rodinu připravovaný ve spolupráci s občanskými sdruženími Rodinné centrum Praha a YMCA – Živá 
rodina. Poutníci budou moci vyslechnout křesťanské písně Jiřího Černého nebo se zapojit do soutěžení 
pro celou rodinu. 

NABÍDKA I PRO VÁS…  

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISÍ PRO RODINU 
Pražský magistrát inicioval vznik několika komisí, které měly za úkol připravit materiály pro tvorbu 

rodinné politiky hlavního města Prahy. YMCA-Živá rodina byla také přizvána a zapojila se do práce dvou 
komisí – pro náhradní rodinnou péči (zastupovala nás tam Markéta Doležalová; její informaci jste četli  
v minulém čísle Zpravodaje) a pro služby pro rodinu (zde nás zastupovali Josef Cimpa a Petra Ryantová, 
Jiří Ludvík dodal poměrně obsáhlý text, já jsem byl na úvodním jednání komise a sledoval dění přes  
e-maily). Popíši zde stručně činnost druhé zmíněné komise. 

Komise byla tvořena zástupci (spíše zástupkyněmi) asi 15 neziskových organizací, které mají co do 
činění s podporou rodin. Začátek činnosti mi připadl poněkud chaotický, nebylo jasné, co se od sešlosti 
chce (aspoň to byl můj dojem) – jednak se měla zpracovat „koncepce“ služeb pro rodinu v Praze, jednak 
přehled aktivit jednotlivých sdružení včetně rozpočtu. Co mě velmi překvapilo bylo obrovské nasazení 
účastnic – z 90% žen, většinou maminek zastupujících mateřská centra. Ihned se domluvily na další 
schůzce a pokračovalo se zhruba v týdenní periodě po dva měsíce (konečný termín odevzdání díla byl 
dán magistrátem) – ovšem v hodinách pro zaměstnané zcela nevyhovujících. Mezi tím probíhala smršť  
e-mailů. Prostě akčnost, na jakou nejsme zvyklí. 

INZERCE 

Koupím skládací dětskou postýlku. � 602 539 514. 

Obecně prospěšná společnost Partners Czech, o.p.s. se sídlem v Praze 6 hledá účetní/ho s praxí  
na částečný úvazek. Požadujeme odpovídající vzdělání, znalost neziskového sektoru vítána.  

Nabídky včetně životopisu a motivačního dopisu zasílejte na adresu:  
dana.rabinakova@partnersczech.cz. 

Mladá rodina (veterináři) hledá možnost koupě uzavřeného statku nebo bývalého mlýna na samotě,  
s pozemky asi 10 ha, vítán rybník, s možností zemědělského hospodaření.  
Děkujeme také za případná upozornění. Majka Nedopilová, ���� 724 087 523. 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

LIDÉ, JIMŽ VICHŘICE PONIČILA DOMOV, MOHOU ŽÁDAT O MIMOŘÁDNÉ DÁVKY 
Lidé, kterým vichřice poničila domov či vzala střechu nad hlavou, mohou získat pomoc až 78150,- Kč. 

O dvě mimořádné dávky mohou požádat sociální odbory příslušných obecních úřadů. Mimořádná oka-
mžitá pomoc může dosáhnout až patnáctinásobku životního minima, tedy 46890 korun. Na pořízení 
nezbytného vybavení domácnosti mohou naráz či ve splátkách lidé dostat ještě až 31260 korun, tedy 

desetinásobek minima. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnu-
tím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby či společně posu-
zovaných osob. Mimořádnou pomoc získají i lidé, kteří si svůj majetek 
pojistili a škodu jim později uhradí pojišťovna. Roli nehraje ani to, jestli 
byt či dům poškozeným nepatřil a byli v něm jen v nájmu. Bližší informa-
ce o poskytování mimořádné pomoci jsou na http://www.mpsv.cz, klik-
něte na Hmotná nouze, Mimořádná okamžitá pomoc. Formuláře žádostí 
jsou k dispozici na adrese http://portal.mpsv.cz/forms. 

DOKUMENT 
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Výsledkem je poměrně obsáhlý text (16 stran) nazvaný „Aktivity pro rodinu“, kde jsou shrnuta přání 
(vize, sny), co by všechno mělo být v Praze (a samozřejmě nejen tam) pro rodiny děláno. Uvedu jen názvy 
hlavních kapitol: 

− Výchozí hodnoty pro podporu rodiny 
− Instituce podporující rodinu 
− Slaďování rodinného a pracovního života 
− Volnočasové aktivity pro rodinu 
− Rodina a příroda 
− Rodina – bezpečnost – doprava 
− Slevový systém pro rodiny 
− Rodina a public relations 
− Rodina a legislativa 
− Vzdělávací programy 
− Poradenství (odborné, laické i svépomocné) 
− Financování prorodinných aktivit 
Náměty uvedené v textu jsou velmi zajímavé, mnohé z nich naše sdružení má ve svém programu již 

dlouhá léta a teď na ně možná konečně „dojde“. Kdyby se 20 % námětů podařilo uskutečnit, bylo by to 
skvělé. Zájemci o celý text se mohou obrátit na náš sekretariát, kde je k dispozici. Dalším výstupem  
z komise byl rámcový rozpočet, kde všechna sdružení uvedla částky, které by potřebovala na zajištění 
jimi provozovaných nebo nově navrhovaných aktivit. Po vynásobení jistým koeficientem, který zohlednil 
i účast v komisi nezahrnutých sdružení, se došlo k částce potřebné na prorodinné aktivity pořádané 
neziskovkami v Praze – částka převyšovala 100 mil. Kč na rok. Opět lze říci, že pokud by magistrát vydal i 
jen zlomek této sumy, bude to velkým přínosem pro rodiny. 

Na závěr chci s radostí konstatovat, že myšlenky, na kterých bylo kdysi založeno naše sdružení, se 
začínají prosazovat v širším povědomí. I když naše sdružení není jediným a hlavním nositelem těchto 
myšlenek (aktivněji než my zde vystupují zejména mateřská centra – je to asi dáno mladistvým elánem a 
většími časovými možnostmi účastnic), zapojili jsme se aktivně. Zde bych volně aplikoval Mk 9,38-40. 

Vladislav Pištora 

VEJCE VELIKONOČNÍ 
HOMILIE KE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Ptala se malá Mařenka: „Proč se dávají o velikonocích vajíčka?“ Dostala zbožnou odpověď: 
„Protože Kristus Pán sám vyšel ze zavřeného hrobu, podobně jako malé kuřátko samo vyjde  
z uzavřené skořápky vajíčka.“ Ale nato přišel nový záludný dotaz: „Ale co, když je vajíčko 
uvařeno natvrdo?“ Jak se kdo ptá, takovou dostane odpověď: „Rozhodně to bude snazší, než  
u těch velkých vajíček z perníku a z čokolády.“ 

„Budou brzo velikonoce,“ říkají lidé, když se objeví ve výkladech cukrářů nazdobená čoko-
ládová vejce. Ale to už je průmyslová dekadence. Dříve se dělaly doma pracně kraslice, vyrýva-
né nožíkem a malované barvami. Byla to skutečná vejce. Kde se ten zvyk vzal a jaký je jeho 
význam? Nejpovrchněji se odpoví, že je to symbol jara a života. Ale takových symbolů je mno-
ho. Proč by to mělo být právě vejce? Křesťané, kteří slaví svátek vzkříšení, k tomu přidali vy-
světlení s kuřátkem, které se dobře hodí k svátku, ale přece jenom není původní. 

Začátek musíme hledat v tom, co velikonoce předchází. V křesťanské tradici je to čtyřiceti-
denní postní doba. I ta je dnes už víc symbolická než skutečný půst. Ale na východě se ještě 
zachovává přísněji, a to postupně. I v dnešní češtině užíváme slova „masopust“, tj. opouští se 

ČETLI JSME… 
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jedení masa až do velikonoc. Z byzantské slovanské liturgie je známý i výraz „syropostná ne-
děle“, tj. přestává se jíst i sýr. Postupně se opouští i ryby i vejce. Poslední týden před velkonocí 
je tedy hodně hubený, a to až do neděle. Ale přece jenom malou výjimkou je předvelikonoční 
sobota. Východní liturgie slaví vzkříšení už ráno. Už se zpívá radostné Aleluja. A měl by být 
ještě úplný půst? Přineslo se tedy v poledne na stůl první vejce k jídlu, a to hodně slavnostně, 
namalované, jako návrat do plného radostného života. To se ovšem dobře hodí ke křesťanským 
velikonocím. 

Ale jak vysvětlit nekřesťanům, proč se právě tento svátek považuje za největší v církevním 
roce? Pokusím se to vysvětlit rozhovorem, který jsem vedl s jednou vzdělanou japonskou 
buddhistkou. Mluvili jsme o mystice a srovnávali různá podání. Japonka mně svůj názor vylo-
žila v krátkosti takto. Čas je zásadně prchavý, jediná opravdová realita je věčnost. Dokonalý 
člověk tedy pospíchá k věčnosti. Ztrácí postupně zájem o to, co pomíjí. V jídle se asketi spokojí 
s trochou rýže, uchýlí se do lesa, aby ztratili zájem o politiku a jiné zbytečnosti. Nakonec přesta-
nou mít zájem i o sebe, vyprázdní se v nirváně a smrtí se ponoří do věčnosti. Kde jsou a co tam 
dělají? Japonsky se odpoví přirovnáním: „Hodíte špetku soli do oceánu a ptáte se, kde je? Zby-
tečná otázka.“ 

Japonka se mne pak ptala, je-li toto pojetí slučitelné s křesťanstvím. Odpověděl jsem ovšem 
záporně. V Bibli se věčná bytost označuje slovem „živý Bůh“, vystupuje jako dárce života, vítěz 
nad smrtí. Proto je i pro člověka první a základní dar život. Zlo a nenávist jej ničí, ale láska mu-
sí zvítězit. Pěkně to ilustruje film Tarkovského Solaris. Nějaký člověk se vznese vzducholodí do 
nadzemských výšin. Ale tam ho čeká velké překvapení. Setkává se s lidmi, kteří už zemřeli. 
Nedovede si to vysvětlit. Ale nakonec pochopí. Na zemi se nenáviděli, proto umírali. Nad zemí 
nenávist přestala, láska tedy vzkřísí mrtvé. Děje se to v jakémsi imaginárním světě. Proto se 
hrdina filmu rád vrátí nazpět na svou zemi, protože i zde musí zvítězit láska přinášející život. 
To je duchovní smysl křesťanských velikonoc. 

Vytýká se postním kazatelům, že ponuře straší lidi smrtí, která na nás číhá na každém kro-
ku a tím berou lidem chuť a radost ze života. Moje odpověď na tu námitku zazní nečekaně, ale 
jsem schopen ji odůvodnit: Křesťané jsou na tomto světě jediní, kteří ve smrt nevěří. Všichni 
ostatní považují smrt za neodvratnou skutečnost, a proto se jí bojí. Všemocnost smrti na prv-
ním místě vyznávají ateisté. Smrtí končí pro ně život a všecky hodnoty. Život je ovšem pro ně 
krátký a je-li nepohodlný, hledí jej i násilně zkrátit eutanazií. Je-li naopak snesitelný, radí se na 
smrt nemyslet, zapomenout, že hrozí. 

Lidé, kteří se hlásí k některému z mnoha světových náboženských vyznání, věří naopak  
v život po smrti. Ale teď prozatím nechme stranou křesťany. I nekřesťanská náboženství očeká-
vají v posmrtném životě věčnou odměnu za dobro a tresty za spáchané zlo. Jenom tak zvítězí 
spravedlnost na bezprávím, které vidíme na zemi. Po smrti tomu bude jinak. Ale jaký ten život 
tam za hrobem doopravdy bude? Fantasie se marně namáhá, jak by jej co nejlíp zkrášlila. Fakt 
však je, že tam do toho nového krásného života nikdo rád nepospíchá. Italové říkají žertovně:  
V tomto slzavém údolí já, zaplať Pán Bůh, pláču dost dobře, proto nepospíchám. Solovjov ten 
postoj ospravedlňuje dobrým důvodem. Život, který tu na zemi vedeme, je náš vlastní, dostali 
jsme jej od Boha. Proč bychom jej měli zaměnit za nějaký jiný, o kterém mnoho nevíme. Malíř, 
který pracně namaloval svůj obraz, nemá zájem na tom, aby místo něho dostal nějaký jiný, cizí. 
Solovjov, který tyto pochybnosti vyslovil, umí na ně také odpovědět. Na počátku je bral tak váž-
ně, že by byl málem ztratil víru. Ale podobně jako Goethův Faust, svou víru zachránil při zvuku 
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B L A H O P Ř E J E M E !  

velikonočních zvonů. Pochopil, že všechny tyto námitky platí proti nekřesťanským nábožen-
stvím. Přísliby Kristovy jsou jiné. I on umřel. Ale za tři dny vstal z mrtvých, tj. vrátil se do svého 
původního života, aby jej přivedl k dokonalosti a věčnosti zde na zemi. A jeho učedníci? Smrt je 
pro ně spánek, z kterého se mají zase probudit k životu, který vedli předtím, ke všem přátelům, 
které znali, k dokončení dobra, ve které věříme a o které všichni usilujeme. Hrob je v této souvis-
losti jenom jako tvrdá skořápka, kterou rozlomíme ke svobodě Božích dětí. Je-li velikonoční vejce 
symbolem této víry, nedivme se, že je okrašlujeme, rozdáváme si raději pravé kraslice. 

Tomáš Špidlík 2008. Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

Kosovo je samostatné, ale my to možná neuznáme. Kosovští Srbové jsou proti osamostatňování, 
ale možná se budou chtít osamostatnit od samostatného Kosova, jehož samostatnost neuznávají. 

Tibet je nesamostatný, ale chce si zachovat svou tvář – kulturní i náboženskou. O kulturní se u 
nás i píše. Dalajláma chce svébytný Tibet, proto nepodporuje demonstrace za jeho svébytnost. 

V Iráku padlo kolem čtyř tisíc amerických vojáků – takřka všichni po válce, v jejímž průběhu 
osvobodili Irák od diktatury Saddáma Husajna, takže je teď Iráčané nenávidí. 

Většina Evropanů si nepřeje americký protiraketový štít, ale uvítala by společný protiraketový štít 
Ruska a Evropy. Pokud ale bude v Evropě americký protiraketový štít, namíří na něj Rusko své rakety. 

Před derby Sparta – Slavia probíhaly přísné kontroly, aby na stadion nebyly vnášeny nebezpečné 
předměty. Díky tomu se část fanoušků nedostala včas na stadion. Při pokusu vniknout na stadion 
násilím propukly potyčky, na které navázaly násilnosti na stadionu, k nimž posloužily nebezpečné 
předměty, neodhalené důkladnými kontrolami. Část fanoušků kromě toho zdemolovala tramvaj – tam 
asi nebyly ty kontroly… 

Kvůli mši k poctě Radovana Lukavského nebyli do katedrály vpuštěni turisté s mluvítky u uší… 
A takových a podobných zpráv, nepřesných, nejasných, zmatených, vzájemně si protiřečících, 

jsou plné noviny (o televizích nemluvě). Už se to ani nechce člověku číst. 
Ale nic nového pod sluncem. Zkusme si přečíst jeruzalémského Herolda, tak jak jej mohl dostávat 

na stůl Pontský Pilát (kdyby ovšem byl nějaké noviny dostával): „Po velikonoční večeři byl zatčen 
známý buřič Ježíš, původem z Galileje. Provinil se tvrzením, že je Boží syn. Své tvrzení dokládal 
mnoha zázraky včetně vzkříšení jakéhosi Lazara, čímž způsobil notné pozdvižení. Byl popraven odpo-
ledne před velikonoční večeří. K jeho hrobu byla postavena stráž, která ovšem bohužel usnula, takže 
nemohla zakročit, když viděla, jak Ježíšovi učedníci kradou 
z hrobu mrtvé tělo, aby mohli tvrdit, že Ježíš vstal z mrtvých. 
Díky bdělosti stráže byl však tento podvod odhalen a strážcové 
byli právem odměněni. Po zlodějích se pátrá.“ 

Ještě že zbožné ženy věděly své. Jako obvykle jim nikdo 
nevěřil – až dokud Petr s Janem nedoběhli k hrobce a nevstou-
pili do ní. 

VKor 

NOVÁ MIMINKA 

NA OKRAJ 


