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Letošní okurková sezona mnoho prostoru pro novinářské kachny neponechala – ještě tak 
na začátku léta. Nejdřív jsme byli seznamováni s tzv. kuřimskou kauzou (myslíte, že se jednou 
dozvíme, o co vlastně šlo? Jen jedno je jisté: ti dva kluci prožili toho tolik, že budou do smrti 
poznamenáni a bez našich modliteb se asi neobejdou), pak najel vlak do mostu, následovala 
olympiáda a takřka současně válka v Gruzii – novináři se jistě nenudili. 

A teď je namístě otázka: A co my s tím? V Kuřimi nikoho neznáme, v tom rychlíku jsme 
neseděli, Gruzínce jsem možná nikdy neviděl (i když na dvě-tři auta s gruzínskou poznávací 
značkou bych si i vzpomněl) a na olympiádu mne nikdo neposlal (stejně netuším, co bych tam 
tak asi dělal). 

A do toho zaznívá otázka: A kdo je můj bližní? 
Těžko bychom v kostele hledali někoho, kdo by neznal podobenství o milosrdném samari-

tánovi. Slovo „samaritán“ se dokonce stalo součástí obecného jazyka… Zdálo by se, že věc je 
jasná. A přece… 

V teple vytápěných kostelů – no dobře, tak tedy zachumláni v teplých kabátech, sedíce ve 
vymrzlém kostele, nasloucháme slovu Božímu, slyšíme ono podobenství, spravedlivě se horší-
me nad netečným knězem i levitou, klimbáme u kázání, vědomi si toho, že teď to teda ti farize-
ové a levité dostávají, jak si zasloužili, ba dokonce se odvážíme i aktuální aplikace na souseda 
ve vedlejší lavici… a celkem nepoškozeni se vracíme k nedělnímu obědu – na rozdíl od všech 
těch týraných dětí, těžce zraněných cestujících z expresu či Gruzín-
ců, prchajících, jak se dá, před loupícími vojsky a bojůvkami. 

Ale co my s tím? To se mám zvednout od jídla a jet do Kuřimi? 
A po cestě vykolejit s rychlíkem? A nakonec si zaskočit do nějaké 
kavkazské války (je jich tam dost)? 

Ne, ne, takto to nebude. Ježíš mluví o Samaritánovi, který šel 
tou cestou. Všimněme si, že se vůbec nezmiňuje o těch tisících či 
desetitisících Samaritánů, kteří v téže době vůbec nešli po oné inkri-
minované cestě, ale zrovna seli obilí nebo lisovali víno nebo snad 
tkali, tesali, kopali, pásli ovce či usedali k obědu… 

Jsou dvě pokušení: pokušení nic nedělat a pokušení udělat víc, 
než na co mi stačí síly. Na kuřimskou kauzu mi síly nestačí (a kdo 
ví, zda stačí místně příslušnému soudu), do Studénky to mám doce-
la daleko a do Gruzie ještě dál. Ale to neznamená, že bych měl zívnout a dál si dělat své. Jsou 
prostředky, jak mohu pomoci i tam, kam mé kontakty, peníze, ruce nedosáhnou: modlitba. 
„Proste a bude vám dáno“ – to není doporučení, abychom si zkusili vymodlit první cenu 
v Sazce. Protože ani Ježíš neprosil při křižování za sebe, ale za ty, kdo ho přibíjeli k trámu. 

Ano, jsou chvíle a situace, kdy je vhodné, potřebné, ba nutné, abychom bez váhání přiložili 
ruce k dílu, k pomoci, k záchraně, k projevu lásky a porozumění – ale daleko více je lidí a udá-
lostí, kdy to jediné, co se od nás očekává, je modlitba. Protože Bůh si vyryl do dlaně nejen mé 
nebo tvé jméno – on si tam vyryl jména úplně všech lidí. Snad nebude od nás moc dovolené, 
když mu některá z nich občas připomeneme.  

Vladimír Koronthály 

VYRYL SI TVÉ JMÉNO DO DLANĚ 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2008 5 

V RODINNÉM KRUHU 
nebe nade mnou 

hvězdy 

rozlitá mléčná dráha 
 

tráva pode mnou 

chodník 

pozdní večerní rosa 
 

les za mnou 

smrky 

šumění větru 
 

údolí přede mnou 

daleký obzor 

mrkající světla 
 

ty vedle mne 

světlo tvých očí 

vůně tvých vlasů 

ticho tvých myšlenek 
 

On nad námi 

On vedle nás 

On pod námi 

On v nás 
 

On s námi 
 

Sa Ze-Č‘ 2008 

MILÍ PŘÁTELÉ, 
zdravím Vás v této poprázdninové době. Je to zvláštní, jak dovolená dovede zacvičit 

s člověkem. Ne že bych byl proti – odpočinek je jednou z těch věcí, o kterých se dočteme hned 
v první knize Mojžíšově, ve zprávě o stvoření světa. Jenomže… 

Jenomže Hospodin není sklerotik. Hospodin si pamatuje vše, co si chce pamatovat, a třeba 
věčně. Ale já? Ano strávili jsme dva nádherné týdny v Podkrkonoší s vnoučaty, byla to cha-
loupka jako z pohádky (bližší informace jistě ráda poskytne Marta Tomsová, která ji pro nás 
objevila), byl tam i bazén i kytky, ba i gril – a další týden jsme strávili sami v Krkonoších…  
a pak jsem se vrátil do práce, usedl ke stolu, zapnul počítač a marně přemýšlel, kdo jsem, jak se 
jmenuji, jaký mám popis práce a co že jsem to tak důležitého nechal rozdělaného s tím, že hned 
po dovolené se na to vrhnu a dorazím to. 

A v hlavě pusto, prázdno, kolečka nezapadala a netočila se, jen vzadu na krku svědila lou-
pající se kůže (znáte to, tam, co si člověk nikdy pořádně nedosáhne, když se má namazat před 
výletem na krkonošské hřebeny), na stole stydlo kafe, z počítače vyčítavě pomrkávaly nepřečte-
né spamy a telefon se tvářil, jako když v příštích minutách zavolá přinejmenším ministryně 
obrany a vyhlásí bojovou pohotovost… 
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No, nakonec jsem to rozdýchal – vzpomněl jsem si, že jsem si to vše někam před dovolenou 
poznamenal – a jelikož uklízečky měly taky dovolenou, tak jsem ten papírek našel. Ale stejně 
jsem nepochopil, proč to mělo být tak důležité… 

A o tom právě dovolená je. Je nesmírně užitečné, vystoupit na chvíli z toho kola, které po-
háníme jak uvězněné veverky, podívat se zboku na to, co vlastně poháníme – a najednou je po 
stresu a ani ten telefon už nevypadá tak nebezpečně… 

Tak doufám, že jste si taky užili volna, hub, moře, stromů, záhonků, kola, historických pa-
mátek… každý podle svého vkusu a v dosahu své peněženky. Hlavně jestli jste si stačili všim-
nout, že kromě práce existuje i kdosi, kdo s vámi již nějakou dobu kráčí životem po téže stezce 
– a má vás rád(a). Budu se chlubit: já ano. 

VKor 

S ČÍM MUSÍ BŮH PRACOVAT  
Pán se o nás stará i přes naši pošetilost. Jsme bytosti, které Bůh miluje. Boží láska není závislá 

na tom, zda děláme krásné nebo správné věci. Je iluzí si myslet, že někdo z nás bude kdy jednat bez 
ohledu na vlastní zájmy. Poctivě vzato, každá aktivita našeho života je naplněna naším já. Taková 
je lidská přirozenost a pravděpodobně je to i v pořádku, pokud jsme v té věci vůči sobě upřímní. 

Mne už například začalo unavovat pořád mluvit na veřejnosti. Jak se to stává každému, stal 
se mi můj dar prokletím. Ale současně bych lhal, kdybych zamlčel, že tím pro své ego získávám 
určitou satisfakci: stojím před davem lidí, a to mi dělá dobře. Pokud ovšem rozpoznávám své 
smíšené motivace a zájem svého já, je to ještě v pořádku. To je jediná cesta, jak Bůh někoho 
přiměje, aby něco udělal. Je to oprávněný a patrně potřebný zájem vlastního já. 

Určitá nejistota mne přepadá, když říkáme, že to všecko děláme pro Ježíše nebo z čiré lásky 
nebo pro manžela či děti nebo pro církev. Obvykle to bývá sebeklam. Děláme to z části pro 
sebe, přičemž Bůh ve velké lásce a pokoře říká: „To je to, na čem spolupracuji. To je vše, na čem 
spolupracuji!“ Je to hořčičné zrno, se kterým Bůh dělá veliké věci. Bohu díky! 

Pravé poznání našeho základního egoismu je zkušenost pokořující, ale také osvobozující. 
Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“. 

 Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

ZASVĚCENÉ SVÁTKY A JINÉ SLAVNOSTI 
Církevní právo zná pojem „zasvěcené svátky“. Jde ve skutečnosti o rozšíření starozákonního 

přikázání č. 3: „Pomni, abys den sváteční světil...“ – k nedělím se přidávají další dny. Není to nele-
gitimní, vždyť Ježíš dal apoštolům (a tedy i jejich nástupcům) právo věci rozvazovat a svazovat. 

Smysl zasvěceného svátku byl vždy dvojí (tak jako i smysl soboty či milostivého léta ve 
Starém zákoně): vytvořit si v nitru prostor k oslavě Hospodina a přinutit se odpočinout si od 
neustálé práce. O smyslu odpočinku toho bylo již napsáno mnoho: snad stojí za úvahu, že 
uštvaný člověk jen stěží nachází sílu k tomu, aby svou mysl odpoutal od průšvihů a problémů 
příští minuty, zastavil se a uvědomil si, že Bůh nás nestvořil k tomu, abychom jako slepí volové 
bez zastavení táhli kolem dokola mlýnský kámen… 

Ve středověku byly zasvěcené svátky tím, čím je pro nás dnes volná sobota a dovolená: 
když Josef II., tento „velký kostelník říše římské“, jak se o něm vyjádřil jeho německý císařský 
kolega, mimo jiné rušil zasvěcené svátky, zvýšil tím podstatným způsobem (a na úkor rodinné-
ho i společenského života) produktivitu práce ve staré monarchii. Stačí si jen uvědomit, že ze 
zhruba 80 zasvěcených svátků ročně ponechal stěží desetinu. 
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80 zasvěcených svátků – to je víc než našich 52 volných sobot ročně… A 80 zasvěcených 
svátků v pozdně středověkém pojetí znamenalo 80 dnů (kromě nedělí), kdy bylo přísně zakázá-
no pracovat – na poli, v manufaktuře, v dolech, v dílnách… Jakpak bychom se s tím asi vyrov-
nali dnes? 

Ale ponechme problém volného času odborům: dnešní katolický liturgický kalendář zná 
pojem zasvěceného svátku (ten je zakotven i v kodexu kanonického práva) – a zná taky respekt 
k místním tradicím. Jakou asi tradici respektovala Česká biskupská konference, když využila 
oprávnění plynoucího z kanonického práva a počet zasvěcených svátků zredukovala na pouhé 
dva: Boží Hod vánoční a slavnost Matky Boží, Panny Marie (tedy 25. prosinec a 1. leden)? 

Zajímavá otázka k tomu, abychom se mohli zamyslet sami nad sebou. Opravdu nepotřebuje-
me odpočinek? Opravdu nemáme co slavit? Opravdu není důvod se občas zastavit a děkovat? 

A je těch dní, které se ke slavení nabízejí, celá řada: 
6. leden – Zjevení Páně (ve východní církvi dosud významnější svátek než Narození Páně – 

taky má jeho slavení delší tradici)… 
19. březen – sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Aniž bychom zde chtěli zabřednout do 

zbytečných detailů – tento člověk je přímo archetypem muže, jenž se stará o sobě svěřenou 
ženu a dítě – otcové, copak Vás neoslovuje akční příběh nočního útěku do Egypta? A pro méně 
dobrodružně naladěné: svět každodenní práce, jehož plodem jsou rodinné podvečery, kdy na 
stole je jídlo a v postýlce usíná denními dojmy zmožený malý klučina? 

25. březen – Zvěstování Páně – která matka by si nevzpomněla na chvíli, kdy poprvé zjisti-
la, že bude mít dítě? 

Nanebevstoupení Páně (čtvrtek po šesté velikonoční neděli) – Ježíš dělá ten poslední a roz-
hodující krok k tomu, aby mohl být navždy nablízku nám všem současně. Znáte ještě nějaký 
větší důvod k radosti? 

Těla a Krve Páně (čtvrtek 10 dnů po letnicích) – pokračování nanebevstoupení. Tam si uvě-
domujeme, že odešel, tady slavíme, že přesto zůstal… 

24. 6. – Narození sv. Jana Křtitele – jak příhodně je tento svátek umístěn na začátek léta… 
nejkratší noc symbolizuje, že na svět přichází světlo… 

5. 7. – sv. Cyrila a Metoděje – jak slavit památku lidí, o nichž jsme se museli učit ve škole  
(s rizikem pětky, když spleteme datum jejich příchodu)? Tady je dobrá rada drahá – a přece: co 
bychom věděli o Bohu, jaký by byl náš postoj ke křesťanství, kdybychom byli (jako mnohé jiné 
národy) „evangelizováni“ ohněm a mečem a nikoli laskavým slovem slovanských apoštolů? 

15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie: mít někoho „nahoře“ bylo terno už v dobách, kdy komu-
nisté ještě neexistovali. Rudá doba to ovšem dovedla k dokonalosti: mít strýčka na národním 
výboru, na kraji, či dokonce na ministerstvu, to byla výhra na celý život. Ale my máme někoho 
úplně nahoře – a není to jen prostá úřednice, je to Matka Krále, jemuž je dána všechna moc! 

28. 9. – sv. Václav, hlavní patron české země. Je zajímavé, jak v dobách národních krizí se  
i tento tak ateistický národ dokázal sejít na Václavském náměstí – a jak šly na odbyt lístečky  
se slovy dávno zapomenutého, a přitom tak nezbytného svatováclavského chorálu! Pak nám 
ovšem vždy otrnulo… Ale sv. Václav není legenda o blanickém vojsku. On zde prožil svá léta 
v péči o životní prostor pro svůj národ: neměli bychom mu alespoň jednou za čas poděkovat? 

A pokud jsme na někoho zapomněli, je tu 1. listopad – slavnost Všech svatých. To jsme 
přece i my (jen to ještě není vidět, a taky musíme ještě trochu napnout síly…) 
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Poslední, nikoli však nejmenší (řečeno se Shakespearem) je slavnost Krista Krále (poslední 
neděle v listopadu). Jemu je dána všechna moc na nebi a na zemi, On je vítěz nad smrtí, jemu 
bude podrobeno všechno. Koho jiného bychom měli slavit? 

A tak jsme prošli celým liturgickým rokem. Svátků, hodných slavení, je, jak se zdá, dostatek 
– jen si vybrat alespoň některé (pak jsou ovšem ještě třeba narozeniny – svátek toho, že Bůh 
myslel od věčnosti přímo na mne…). Protože Bůh nás stvořil k radosti – a stojí za to, důvody 
naší radosti si připomínat – a slavit. 

P.S.: Naši nekatoličtí souputníci na cestě radostmi a slastmi manželského a rodinného žití se snad 
nezlobí, že píšu o katolických svátcích. Je to prosté – ty evangelické, pravoslavné … neznám. Najde se 
někdo, kdo tuto mou úvahu doplní o ekumenický rozměr? 

VKor 

PODOBENSTVÍ ZE ŽIVOTA MŮRY 
Jak jsem už psala, nastěhovali jsme se v srpnu. Sluníčko odvádělo poctivou práci, takže 

ještě večer bylo v našem příbytku docela teplo. A tak jsme mívali okna i dveře na terasu otevře-
né do pozdních nočních hodin. 

Všechno pro mě bylo nové. Zelené pohledy z každého okna, koncertování ptáků, jiné, než 
jsem zažila ve městě, štěkot psů, večerní píseň stromů za naší zahradou … a … a můry. 

Každý večer se k nám stěhovaly. Roztahovaly svá hedbávná, pastelově zbarvená křídla, 
zdobená jemnou krajkou a něžně vykládaná perletí. Tu rozvážně, až obřadně tančily 
s podivuhodně bohatou choreografií, tu divoce lítaly sem tam jako sousedovic Čert na vodítku. 
Některé byly samotářky, jiné létaly ve skupině, někdy jsme mohli spatřit zamilovaný párek. 
Byly malinké jako desetník i velké jako podšálek poctivého kávového hrnku. A bylo jich to 
první léto opravdu hodně – desítky. 

Jedno však měly společné. Honbu za světlem. Neměli jsme ještě nikde lustry, a tak zlatě 
zářící koule byly pro můry obrovským lákadlem. Většina z nich neodolala a dříve či později se 
snažila k předmětu své touhy se přiblížit… Nebylo to nic těžkého. A tak jsem každé ráno zame-
tala to, co zbylo z těch krásných, nadějných nočních motýlů. A večer zase přicestovala nová 
výprava a zkoušela dosáhnout svého prchavého štěstí… 

Nejsem žádný milovník ani znalec můr, ale bylo mi jich líto… Co hledají? Kam chtějí dojít? 
Proč je pro ně naše 60-wattová žárovka tak žádoucí? Proč musí umírat tak hroznou smrtí? 

A pak mi to zase došlo. Jak jsme si podobní… Kolik věcí je pro nás tak lákavých, jako pro 
noční můru světlo žárovky. U kolika věcí se nám zdá, že je to přesně to, co potřebujeme 
k životu, a přitom nás to vede do záhuby… Kolik neonových lákadel nás přitáhne s nevinnou 
tváří jehňátka, a přitom se jedná o nelítostného a nekompromisního zabijáka… Každý z nás 
máme něco, co na nás účinkuje jako světlo na můru: Magicky nás přitahuje, upoutává pozor-
nost jenom na sebe, tváří se tak žádoucně a neodolatelně, že si nemůžeme pomoci! A pak končí-
me s popálenými křídly – a to jen v tom lepším případě. 

Je ale jedno Světlo, které nám mnohdy v záplavě a mrkání všech těch vyzývavých zářivek, 
neonů a halogenů uniká. Světlo, které je životadárné, přinášející záchranu. A za tím máme jít. 
To dá naší životní cestě cíl a smysl. 

Jdeme opravdu za ním? 
Bohunka Horská. S laskavým svolením autorky převzato z Bulletinu Manželských setkání č. 4/2003. 

Vybrala Marta Tomsová 
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POPRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ 
Tak – a je po prázdninách… Jakpak se těšíte na další školní rok? Někde jsem četla, že každá 

matka se již třetí den velkých prázdnin těší zase znova na školní rok a třetí den školního roku 
se začíná těšit zase na velké letní prázdniny. Nevím, jak u Vás, ale u mne to tak trochu funguje. 
Ta aklimatizace je děsná. A to už si poslední roky zvykám na to, že jsem většinu prázdnin 
v Praze a pracuji. Dávno skončily časy, kdy jsem v červnu práskla do bot, sbalila jsem dětem 
skoro všechno oblečení a jela se všemi až do září na chalupu, kde jsme běhali s kanystrem pro 
pitnou vodu a chodili na pavlač na suchý záchod, v lese sbírali dříví, houby a borůvky, obden 
dělali ohýnek. Arnošt za námi na chaloupku jezdil na víkend či dovolenou, dokola opravoval, 
co bylo potřeba. Chovali jsme tam pro radost dětem slepice, králíka – ten dostal bohužel jméno 
a pak jsme nevěděli, co s ním na konci prázdnin…, také ovečky a kozy. Jééé, to byly časy! 

Letos jsme znovu podnikli již tradiční dovolenou s přáteli z Holandska, tak jako každý dru-
hý rok. Už 18 let! Vždy na týden v létě, na střídačku v Čechách a v Holandsku. Tentokrát jsme 
byli ve východních Krkonoších v Albeřicích, které jsou často zmiňovány ve Zpravodaji i Bulle-
tinu MS. Celkem nás bylo 45, ale kdysi až 75, to s námi ještě jezdily všechny děti. 

Podnikáme přes den společně výlety, máme večerní program, tzv. seriozní i veselý, také 
program duchovní, leccos se vymýšlí pro děti. I při přípravě programu se spravedlivě česká a 
holandská skupina střídá. 

Letos pro mne však hned začátek pobytu, resp. první výlet, skončil sádrou na noze… Když 
jsme v neděli během túry čekali na ostatní, 
než nás dojdou, sedla jsem si u Kolínské bou-
dy v Krkonoších na velikou kládu. Byly tam 
se mnou asi 4 dámy, povídaly jsme si a přišel 
jeden chlap, přisednul si k nám, kláda se 
urvala a spadla na zem s námi se všemi. Jenže 
já pod tím vším měla nohy… 

Chvíli jsem teda fakt nevěděla, co se sta-
lo.Všichni se seběhli, aby mi pomohli, někdo 
sehnal led, někdo léčivou mast, jiný pružné 
obinadlo. Pak jsem se zkusila postavit. No, 
nic moc. Zdálo se, že kotník není úplně na 
kaši, ač jsem měla ten pocit. Naštěstí pod 
kládou nebyl tvrdý asfalt, ale měkká, kyprá 
půda a trávník. Že by se s tím dalo bez pro-
blému chodit, to ne. Ochotní Mirka a Vláďa 
Vašků mi půjčili turistické hole pro odlehčení 
váhy, ale raději jsem se pro zbytek cesty do 
Pece ještě zaklesla do zachránce, urostlého a 
statného, ale i „viníka“ celé nehody, v jedné 
osobě. Obětavě mne doprovázel, podpíral, 
chvílemi i nesl na zádech, společně jsme se po 
cestě i zasmáli – snažil se mne všemožně roz-
ptýlit. Kus nad Pecí jsme ale před velkým 
klesáním raději zastavili náhodného řidiče  



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 9/2008 

s autem, které mne popovezlo. Večer jsem stejně skončila kvůli stoupající bolesti v nemocnici  
v Trutnově, kde mi dali po rentgenu sádru, ale nedokázali říct, jestli je to naštípnuté, nebo jen 
řádně zvalchované těmi tlusťochy. 

A měla jsem po výletech. V Albeřicích jsem poskakovala po chodbách, večer se ploužila do 
koupelny do 2. patra, ale naštěstí měla postaráno o jídlo. 

Ve čtvrtek při kontrole v nemocnici usoudili, že sádra může dolů, zlomené ani naštípnuté 
to není, a já vyrazila s ostatními na berlích do Adršpachu. Pomalinku a opatrně. Noha další dny 
měnila barvy, až vybledla úplně a poslední dobou už běhám jako čamrda. 

Víte, co je ale zajímavé a proč o tom píšu? S Holanďany jsme byli v neděli hned na začátku 
toho pobytu na mši v Jánských Lázních a kolem nás tam všude jezdili lidi na invalidních vozíč-
cích, belhali se o berlích, složitě vystupovali, či se nechávali vynášet z aut, řešily nájezdy na 
různé plošiny, atd. Koukala jsem nenápadně po nich, bylo to trochu nezvyklé jich vidět tolik 
pohromadě. Je to ale pochopitelné, protože to je lázeňské město pro léčení poruch a nemocí 
pohybového ústrojí. 

A říkala jsem si: „Ty jo, to musí být hrozné, takhle obtížně se pohybovat, chodit, pořád ty 
berle tahat s sebou, mít problém vylézt do schodů, jít se vykoupat, vlézt do restaurace, nést 
s berlemi byť malý nákup atd.“ … No, možná jsem to ale už za malou chvíli úplně pustila 
z hlavy… 

Po procházce městem jsme se v restauraci naobědvali, vyjeli lanovkou na Černou horu a 
vyrazili na zmíněnou pěší túru. Došli ke Kolínské Boudě… No a ani ne za dvě hodinky po své 
úvaze nad špatně se pohybujícími lidmi v Jánských Lázních jsem ležela na trávníku a snažila se 
nemyslet na bolest v kotníku. Tak rychle to někdy jde! To byla lekce! Abyste si ale nemysleli, že 
jsem to brala jako nějaký trest, to ne. Vždyť já jsem se na ty lidi nekoukala skrz prsty! To ne! 
Není to ani dva roky, co jsem si užívala několik měsíců berle také. Trochu vím, jaké to je, ale 
člověk to rychle zapomene… 

A pak asi uprostřed týdne Holanďané vymysleli v rámci tzv. seriozního večerního progra-
mu zajímavou cestu „labyrintem“ – pozor, nebylo to bludiště! Mělo to vchod a východ, ale 
mnohdy se připravená vytyčená cesta velmi kroutila a vedla úplně jiným směrem, než jsme 
jakoby potřebovali. Před vstupem si ještě každý vytáhl z balíčku kartičku s textem. A já tím 
labyrintem prošla s ostatními, samozřejmě se svými berlemi, pomalu, často jsem za sebou cítila 
frontu... Funěla jsem, měla jsem trochu strach, že uklouznu, šla jsem opatrně. Někteří mne i po 
cestě jistili. Všichni jsme měli během cesty ven z labyrintu zapálenou svíčku a já si ji mohla 
nechat nést někým jiným. A měli jsme myslet na to, jak procházíme svým životy, jaké máme 
předpoklady, schopnosti, co nás omezuje, jestli se dostatečně díváme kolem sebe na ty ostatní, 
co nás při tom všechno napadá, jak vnímáme lidi kolem sebe, myslet na ty, kteří nás již během 
cesty labyrintem našeho života opustili, za co jsme jim vděční, zda jsme třeba i ohleduplní, 
koho na své cestě životem míjíme, atd. Celý večer se odehrával převážně v tichu. Bylo slyšet 
druhé dýchat. 

A pak za mnou po programu přišli asi tři Holanďané a postupně mi sdělovali, ze jsou moc 
rádi, že jsem tam byla s nimi, i když to bylo pro mne určitě náročné, že jsem nezůstala mimo pro-
gram. Že to bylo pro ně důležité. A já si také uvědomila, že mnohdy chodím svým životem a kou-
kám se po ostatních a říkám si: „Proč ti lidé nejdou rychleji? Proč neudělají tohle a tohle?“ atd. 

A přitom – možná jim jen nejsou ty jejich berle vidět. 
Marta Tomsová  
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FOTKY, KTERÉ SE VE ZPRÁVÁCH NEOBJEVÍ… 
„A co je pravda?” ptal se Pilát. 
Ne, nebyla to vhodná chvíle pro filosofické disputace.  
A Pilát nebyl padlý na hlavu. To nebyla řečnická otázka.  
Pilát stojí tváří v tvář člověku, který rozhodně nevypadá 
na Syna Božího. Ne, Pilát nebyl žádný neznaboh; on 
poctivě ctil všechny římské bohy – nebo alespoň ty, 
jejichž úcta byla považována za povinné minimum. 
Nejen Pilát věřil, že 
bozi chrání impérium 
– a on, jakožto 
představitel státní 
moci, si je rozhodně 
nechtěl a nesměl 
pohněvat. 

Ale ten člověk, jehož tvář i oděv až příliš jasně svědčily o 
útrapách právě skončivší noci, nevypadal jako někdo, komu 
se mají přinášet tučné oběti – ani jako někdo, kdo by se mohl 
rozhněvat na impérium. Ano, dával logické a jasné 

odpovědi ,  a le 
požadavky farizeů 
měly také jistou 
logiku – a do toho 
ještě ta lůza... Kde je pravda? Kdo má pravdu – Ježíš 
nebo farizeové? Komu vyhovět? Co je pravda? 
Dnes a denně jsme masírování denním tiskem, 
televizí, sousedkami či kolegy v práci (o reklamě 
nemluvě), každý nám něco vykládá, něco vysvětluje, 
o něčem nás přesvědčuje... Ale kde je pravda? 

Nedávno jsem na internetových stránkách „Mužská spiritualita” našel zajímavé fotografie. 
Jsou to fotografie z války (ano, připomeňme si, i v těchto dnech trvá ve světě řada mezistátních, 
občanských i partyzánských válek: Kolumbie, Gruzie, Afghánistán...) a jsou na nich vojáci. Po 
zuby ozbrojení – a přece jacísí jiní... Jsou to fotografie, které obvykle nefigurují na prvních 
stránkách novin, ba nefigurují v nich vůbec – a přece je to také pravda... 

Nezapomeňme se s Pilátem ptát, naléhavě ptát: co je 
pravda? Kde je pravda? Jak poznáme pravdu? A pak se 
dívejme kolem sebe – nejen na to, co „známe z televize” 
– protože pravda může být velmi neatraktivní, velmi 
všední, může se velmi lišit od nejrůznějších reklamních 
tažení či propagand... ale na pravdivosti jí to neubírá ani 
chlup. 

Vladimír Koronthály. Fotografie do konference „Mužská 
spiritualita“ zaslal Jan Priessnitz. 
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SŇATEK POD TAJEMSTVÍM  
Pravoslavná církev si zachovala nádhernou svatební liturgii. Nejprve 

se na nějakém veřejném prostranství, dle možnosti před chrámem, slaví 
civilní obřad. Poté existuje možnost druhého, svátostného obřadu. Před 
ním musíte udělat zvláštní prohlášení – odpovědět na otázku: Chcete 
nyní vstoupit do chrámu, postavit se před oltář a nechat svůj sňatek, který již sňatkem je, 
korunovat moudrostí, slávou a znamením kříže Kristova? 

Nevím o tom, že my bychom kdy spojovali manželství se skutečným vstupem do onoho 
hlubokého tajemství kříže, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Myslím ale, že bez tohoto 
tajemství, ať je to vyřčeno či nikoli, manželství v dlouhé době nabývá destruktivní podoby. 

Je tak mnoho manželství, kde dva lidé jsou k sobě přitahováni neuvěřitelně falešnými 
vzájemnými očekáváními a pak zpravidla cítí, že ten druhý je nechal na holičkách nebo je 
zranil. Někteří nejsou s to rozumět sami sobě, není-li tu někdo druhý. V některých párech jeden 
soutěží o vlastní ocenění na účet toho druhého. 

Svátostné manželství není jenom manželstvím, ale přesněji je manželstvím „pod 
tajemstvím“ kříže a vzkříšení. Je inspirující být v blízkosti toho vzácného páru, kde jeden 
druhého miluje svátostně. Kéž bychom od sebe oddělovali oblast zákonnou a svátostnou tak, 
jako to dělají pravoslavní. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“.  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

DIALOG 
 

− Máš nějakou špatnou náladu. Co je to s tebou? 
− Nic. 
− Je to něco, co jsem řekl? 
− Ne. 
− Je to něco, co jsem neřekl? 
− Ne. 
− Je to něco, co jsem udělal? 
− Ne. 
− Je to něco, co jsem neudělal? 
− Ne. 
− Je to něco, co jsem řekl ohledně něčeho, co jsem udělal, když to, co jsem udělal, nemělo 

být uděláno, nebo alespoň uděláno s větším ohledem na tvé pocity? 
− Možná. 
− Já jsem to věděl… 

Pro Zpravodaj zaslala Tereza Ryantová 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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ZÁSADY DOBRÉ HOSPODYŇKY 
1) Okna myji málokdy, protože miluji ptáky a rozhodně nechci, aby si zbytečně rozbíjeli hubu. 
2)  Podlahy nevoskuji, protože myslím na bezpečnost svých hostů. 
3)  Hmyz mi nevadí. Každý brouk má jméno a souhlasí se vším, co řeknu. 
4)  Jarní úklid nedělám. Mám ráda všechny roční sezony a nechci, aby ty zbylé žárlily. 
5)  Nepleji zahradu, protože nechci mařit Boží úsilí. 
6)  Nevařím moc chutná jídla, protože nechci vystresovat své hosty, co že mají vařit oni,  

až přijdu já k nim. 
7)  Nevyhazuji staré věci. Manžel i tak nemůže nic najít, nač ho plést ještě víc. 
8)  Nežehlím. Rozhodla jsem se věřit cedulkám „nemačkavé“. 
9)  Nestresuji se ničím. Kdo to dělá – umře mladý. A já chci vydržet co nejdéle! 
 A pamatuj! Uklizený dům je znakem, že máš příliš volného času !!! 

Z e-mailové schránky Jany Běťákové 

LEVNÉ NÁVODY PROTI KLÍŠŤATŮM 
Dáme vařit 1 litr vody. Když se voda vaří, odstavíme ji a 

dáme do ní louhovat 1 sáček rozmarýnu až do vychladnutí. Od-
var scedíme a přidáme 1 lžíci bílého vinného octa. Odvar slijeme 
do lahvičky s rozstřikovačem a uchováváme v ledničce. Před 
výletem si nasprejujeme části těla. 

Dalším prostředkem je užívání česnekových tablet, ty však musíte začít užívat dříve, než  
na kdy plánujete pobyt v přírodě. 

Vybráno z mailové schránky Heleny Tyburcové 

RADY – TIPY – TRIKY 

KUŘE PO ŽIDOVSKU 
 

Potřebujeme: kuřecí maso (nejlepší jsou kuřecí steaky), větší cibule, 
2 lžíce oleje, skořice (není podmínkou), zázvor, pepř, sůl, sušené 
švestky, ½ šálku mandlí nebo lískových oříšků, med. 

Postup: Kuřecí maso opečeme, vyndáme. Na oleji zpěníme větší cibuli, nakrájenou na kostičky. 
Vložíme zpět maso, podlijeme vodou, ve které jsme rozmíchali na 1 šálek vody (3 lžičky 
skořice), 1 lžičku zázvoru, ½ lžičky pepře, 1 lžičku soli – je potřeba opravdu dobře rozmí-
chat. Dávky se násobí množstvím šálků, je třeba, aby maso bylo ponořené. 

Uvedeme do varu a na malém plameni dusíme cca 30 min. Přidáme sušené švestky bez pecek, 
aby byly ponořené (přidat případně vodu), ochutíme lžící medu. Dusíme ještě 20 min. Na-
konec přidáme ½ šálku mandlí nebo lískových oříšků. 

Podáváme s rýží. Chutná velice dospělým i dětem. Zkoušeli jsme i bez skořice, taky úspěšně. 
MKor 

RECEPTY NA ZÁŘÍ 
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ROZLOUČENÍ 
Milí čtenáři, 
Jak jste si jistě všimli došlo ke změně v sekretariátu a já odcházím. To nutí člověka 
trochu se zamyslet, přece jen osm let mého působení v YMCA je dost dlouhá doba. 
Prožila jsem tu chvíle hezké, někdy obtížné až stresující. Poznala jsem spoustu lidí, 
které bych asi jinde nepotkala. Naučila jsem se spoustu věcí. Vždyť jsem nastupovala 

po třinácti letech mateřské a zrovna ve zlomové době, kdy se vše měnilo. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, se kterými jsem mohla po dobu mého působení v Živé 

rodině spolupracovat, zvláště výborům a lidem, kteří se mnou spolupracovali. Dík za trpělivost a shovíva-
vost. Vím, že někdy to nebylo lehké, žádný člověk není dokonalý, a tak to i někdy drhlo. A v tom případě 
bych chtěla poprosit, nevzpomínejte na mě ve zlém, ani já nebudu. 

Přeji tedy Živé rodině vše dobré, aby všechny aktivity vzkvétaly a rozvíjely se k lepšímu, aby nebyly 
finanční problémy, aby ŽR stále lidem něco dobrého přinášela, zkrátka aby vám spolu bylo dobře. Věřím, 
že to tak bude i proto, že moje nástupkyně Radana se mé práce chopila velmi dobře. Myslím, že to všech-
no velmi dobře zvládá a třeba vnese do ŽR i nový vítr. 

Petra Ryantová 
Milí čtenáři, 
jmenuji se Radana Vášová a jsem nový sekretář sdružení YMCA – Živá rodina. 

Jsem vdaná, mám tři děti, manžela, psa a kocoura. Nastoupila jsem v květnu po 
delší mateřské dovolené a po prvním dnu jsem byla dost překvapená, co musí Petra 
všechno zvládnout. Přiznám se, že jsem to chtěla i vzdát. Ale pak jsem si řekla, že to 
je pro dobrou věc a přeci to nezabalím hned na začátku. Není lehké nahradit Petru, 
ale snažím se, seč mi síly stačí. Držte mi, prosím, palce a snad to bude dobré … 

Radana Vášová  

ZE SEKRETARIÁTU 
Jen bych upozornila, že úřední hodiny jsou pondělí 13.00 – 17.00 hodin, středa 8.30 – 13.00 hodin. 

Je možné se individuálně domluvit na jiný čas. 

Radana Vášová  

HOUBOVÁ PASTA 
Houbová sezona je již leckde v plném proudu, pokud se chystáte do lesa, nebojte se, že byste 

přinesený poklad, pokud se opravdu „urodí“, nestihli zpracovat. Nabízím recept, osobně 
vyzkoušený a celou rodinou bez újmy snědený, i když v této souvislosti uznávám, že je 
hlavně o správný výběr jedlých hub! Mnozí tvrdí, že jsou jedlé všechny houby, ale některé 
jen jednou... Takže, prosím, pozor! 

Potřebujeme: 60 dkg hub, ½ sladkého kečupu (300 ml), 1 a ½ ostrého kečupu (pokud dobře 
počítám, je to 450 ml – pozn. sazeče), 1 větší protlak, 14 stroužků česneku, 1 – 2 cibule, olej, 
případně feferonku. 

Postup: Houby uvaříme ve slané vodě, cca 30 minut. Cibuli zpěníme na oleji, necháme zesklo-
vatět a vychladnout. Uvařené houby scedíme a umeleme. Česnek utřeme, přidáme ostatní 
přísady, případně ještě feferonku, sůl podle chuti. Pokud hned nesníme, plníme do skleni-
ček a 20 min. sterilujeme. Pro jistotu uchováváme v lednici. 

Na této dobrotě si pochutnával i náš Ondra, kterému normálně houby vůbec nechutnají. Hodí 
se jako studená pomazánka na topinky, tousty, atd.  

Dobrou chuť přeje Marta Tomsová! 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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PROGRAM CYKLU PŘEDNÁŠEK PODZIM 2008 KODEX, O.P.S. 
17. 9. Skrytý svět šikanování – Dr. Michal Kolář 
6. 10. Mezigenerační dialog o stáří a stárnutí – PhDr. Jiřina Šiklová CSc. 
13. 10. Průnik sekulárních metod komunikace do církve 21. století – Dr. Aleš Franc 
20. 10. Dialog židů, křesťanů a muslimů – Doc. Pavel Hošek, Th.D. 
5. 11. 21. století – výzva k mezináboženskému dialogu – Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek 
10. nebo 12. 11. Multikulturní výchova. Její současné problémy, perspektivy a naděje v soužití ev-

ropských národů – Prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. 
26. 11. Dialog s lidmi jiných názorů a náboženství. Odmítnutí xenofobie a místo mezináboženského 

dialogu v životě křesťana – ThDr. Pavel Černý, Th.D. 
Místo konání: Praha 1, Soukenická 15 – klub ve dvoře. Začátek přednášek vždy v 18.30 hod. 

NECHCETE BÝT HOSTITELSKOU RODINOU? 
Jsme nezisková, dobrovolnická organizace AFS Mezikulturní programy. Zabýváme se mezikulturním 

vzděláváním, a to tak, že v České republice každoročně hostíme cca 50 středoškoláků z celého světa. 
Každoročně k nám přijíždí i studenti z: USA, Německa, Španělska, Chile, Brazílie, Japonska, Austrálie, 
Thajska apod. Pro tyto studenty hledáme hostitelské rodiny. Hostitelský program nabízí jedinečnou 
možnost, jak se do detailu osobně seznámit s cizí kulturou, jejími zvyky, tradicemi, jazykem, kuchyní 
apod., získat nového kamaráda na celý život a třeba i vycestovat do země svého hoštěného syna/dcery. 
Zcela nezanedbatelnou součástí programu je zdokonalení se v cizím jazyku (převážně angličtina). 

Budete-li mít jakékoliv dotazy, prosím neváhejte se na nás obrátit ať už na e-mail:  
jitka.pozdenova@afs.org, či na tel. č.: 222 317 138. Více informaci též naleznete na našich stránkách 
http://www.afs.cz 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Termíny osmidílných Společných příprav na život v manželství v školním roce 2008/2009 jsou 7. října 

až 2. prosince 2008, 20. ledna až 10. března 2009 a 7. dubna až 26. května 2009, vždy v úterý od 19.30 
hod. Místo konání je pražské Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském (sv. Vojtěch). Přihlášky a 
bližší informace naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Pravidelná sekání osamělých maminek (rozvedených, vdov, svobodných) budou po prázdninách 

probíhat formou duchovní obnovy vždy v sobotu 6. září, 4. října a 8. listopadu 2008 od 14 do cca 17 ho-
din, tentokrát v pražské rezidenci jesuitů, Ječná 2, Praha 2. Obnovu společenství maminek povede P. 
Josef Čunek SJ. Na setkání srdečně zveme všechny maminky žijící v obtížné situaci jejich manželství, i ty, 
které se setkání osamělých dosud nezúčastnili. Viz též http://cpr.apha.cz/osamele/. 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Po prázdninovém omezeném provozu poradna opět rozšiřuje termíny bezplatných konzultací. Po-

radna je určena pro klienty s osobními i vztahovými problémy, kteří se přihlašují předem telefonicky 

TERMÍNOVNÍK 2008 

termín akce kontakt 

8.9.2008 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

25.10.2008 Sobota pro manželky cpr@apha.cz � 220 181 777 

14. - 16.11.2008 Podzimní obnova MS - Seč H. Pištorová � 606 745 048 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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v Centru. Věnují se jim věřící odborníci – psychologové a rodinní poradci. O různých možnostech křes-
ťansky orientovaného poradenství se dovíte více na adrese http://cpr.apha.cz/poradenstvi/. 

PORADNA PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ 
sídlí v Mateřském centru Domeček v Praze 4 a nabízí pomoc při orientaci ve vaší plodnosti, bezpeč-

nou a přirozenou metodu vyhnutí se těhotenství, pomoc při odhalování příčin neplodnosti, pomoc při 
orientaci v různých formách antikoncepce a časné rozpoznání těhotenství.  

Poradna je určena jak ženám, tak i snoubeneckým či manželským párům. Samozřejmostí je individu-
ální přístup, respekt a úcta ke každému zájemci. Těžištěm práce je symptotermální metoda přirozeného 
plánování rodičovství (PPR). Poradenství je zdarma.  

Do poradny je třeba se objednat předem telefonicky na čísle 777 200 431 nebo e-mailem na adrese 
ppr.por@o2active.cz. I k této poradně naleznete informace na adrese http://cpr.apha.cz/poradenstvi/. 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
Letošní druhé celodenní setkání žen žijících v manželství na téma „Identita a poslání ženy“ se usku-

teční v sobotu 25. října od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, tento-
krát s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. Součástí programu bude sdílení ve skupinkách. Polední občerstve-
ní bude zajištěno, odpoledne bude příležitost ke svátosti smíření a na závěr programu bude mše svatá. 
Cílem setkání je umožnit ženám ztišení a sdílení mimo svou rodinu. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní 
telefonicky nebo mailem v Centru anebo na http://cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou bližší informace 
a ohlasy z minulých sobot. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM – LEKTORSKÝ KURZ 
Program efektivního rodičovství je určen především rodičům předškolních dětí, kterým nabízí pod-

něty, jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky, jak rozumět chování svých 
dětí, jak ho ovlivňovat, jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, zvládání těžkostí … 
prostě jak zkvalitnit vlastní rodičovskou roli.  

Vzhledem k velkému zájmu o tento program otvíráme kurz pro lektory Programu efektivního rodičovství. Kurz 
je akreditovaný ministerstvem školství a povedou ho zkušení lektoři z Centra pro rodinu a sociální péči Brno.  

Kurz má celkem 5 sobotních setkání od 9.30 do 16.30 hod. První dvě budou 6. a 13. prosince 2008, 
další tři v lednu a únoru 2009, termíny budou upřesněny. Počítáme s tím, že pro zájemce bude během 
kurzu zajištěno hlídání dětí. Místo konání v Praze bude upřesněno.  

Účastnický poplatek je 3000,- Kč, pro zájemce, kteří mají trvalé bydliště v Praze (díky grantu Magis-
trátu) a zájemce, kteří do budoucna vážně uvažují stát se lektory Centra pro rodinu v Programu efektivní-
ho rodičovství, je účastnický poplatek snížen na pouhých 1200,- Kč. 

Aktuální informace naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/program-efektivniho-rodicovstvi/. Zájem-
ci se přihlašují telefonicky či mailem v Centru. 

MATEŘSTVÍ NEMÁ ZNAMENAT KONEC KARIÉRY 
Mateřských škol ubylo v posledních letech o čtvrtinu, a to za situace, kdy porodnost díky početným 

ročníkům ze 70. let opět roste. Počet žen zaměstnaných na částečné pracovní úvazky poklesl o více než 
pětinu. Proto chceme motivovat zaměstnavatele k vytvoření částečných pracovních úvazků pro rodiče 
malých dětí cestou slevy na sociálním pojištění a zrušením minimální platby zdravotního pojištění. Vždyť 
u nás v kategorii žen mezi 20 a 49 roky alespoň s jedním dítětem mladším 12 let pracují na částečný 
úvazek necelá 4 procenta těchto maminek. V sousedním Rakousku a Německu je to jedna třetina a 
v Nizozemsku více než polovina. 

Chceme vytvořit prostor pro lepší sladění péče o děti a rodinu s prací a profesionálním sebeuplatně-
ním. Stejným směrem míří i motivace zaměstnavatelů, aby vytvářeli podmínky pro zajištění péče o děti 

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

� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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INZERCE 

Léčebné a rehabilitační zařízení v Praze 9 – Černý Most hledá vedoucí a pomocnou magistru do 
lékárny, personalistu, dietní sestru, ošetřovatelky a sanitáře, zdravotní sestry, pečovatelku do domácí 
péče (ŘP výhodou), rehabilitační pracovníky, rehabilitační pracovnici do domácí péče (i na kratší úva-

zek). Možné ubytování. Volejte tel. 281 040 771 – sestra Polanská nebo vrchní sestra Fialová. 

DOPORUČUJEME 
U NÁS V MITFORDU 

Ne, není to žádná novinka. Jan Karenová napsala tuto milou knížku před více než deseti lety a pak 
k ní přidala ještě několik dalších, Vyšehrad je vydal v češtině taky už před pár lety – to jen já se k nim 
dostal teprve minulý týden. 

Pro mne je to zjevení. Malé americké městečko, v něm několik bohatých, méně bohatých i chudších 
lidí, ba i nějaký ten bezdomovec… také čtyři různé církve, které spolu více či méně ekumenicky vycháze-
jí, jedna restaurace, několik obchodů… Co se tam asi tak může dít? A ono se tam taky vlastně nic neděje 
– tedy kromě normálního života, který teče všude kolem a který autorka zachytila s nevšedním smyslem 
pro vypíchnutí těch podstatných událostí, vět, vztahů, jednajících osob (a psů – ano, je tam i pes, kterého 
lze uklidnit pouze recitací bible). Je to jen povídání – ale člověk by se tam nejraději rozjel a už tam zůstal. 

A přece je v tom všem alespoň z pohledu malého českého člověka jedna neobvyklost: ti lidé jsou 
věřící. Někdo více, někdo méně, někdo to považuje spíše za společenskou zvyklost… ale jednání na rad-
nici, při kterém starostka nakonec rozdílí úkoly a panu faráři řekne „A vy se modlete“ (za zdar věci či za 
Boží pomoc, to už se nevysvětluje, to je tak nějak jasné) – takové jednání je jaksi mimo naši běžnou sku-
tečnost. A když člověk slyší totéž z úst místního policajta, který organizuje pátrání po ztraceném psovi, 
pochopí, že Mitford je tak lákavý, protože je zde vykresleno město, v němž bydlí Hospodin. 

zaměstnanců, která by doplnila nedostatečnou kapacitu předškolních zařízení. Chceme také prosadit 
otcovskou týdenní dovolenou pro péči o narozené dítě, což je standardní věc v mnoha západoevrop-
ských zemích. 

Největší pozornost však budí úmysl zavést tzv. evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské 
výpomoci, což je „maminka od sousedů“ či „chůva odvedle“. Kapacita mateřských škol nestačí a ještě 
nějakou dobu stačit nebude. Stát nemá možnost ovlivnit počet míst ve školkách, protože je zřizují obce a 
města. Ty s oprávněnou nedůvěrou sledují současný babyboom a považují jej zřejmě za přechodný jev. 
Co za pár let s nadbytečnou kapacitou školek? Úvahy o masivních státních dotacích na tento účel jdou 
naprosto mimo realitu veřejných financí. Navíc, co dělat v případě malých obcí, kde školka není? 

Rozšířili jsme již spektrum možností péče o dítě liberalizací živností v této oblasti. To však nestačí. 
Zdaleka ne každý má dost peněz na zaplacení profesionální chůvy. Nechceme se spokojit s tím, že kdo 
nemá místo ve školce, k dispozici babičku či prostředky na chůvu, má smůlu. Proto chceme umožnit 
rodičům, kteří sami pečují o dítě předškolního věku, aby pečovali o další až čtyři děti – za přesně stanove-
ných a výhodných finančních podmínek. Definovaná pravidla a kontrola orgány veřejné správy spolu se 
snahou rodičů nalézt to nejlepší pro své dítě vytváří dostatečný rámec. Nejde o konkurenci mateřských 
škol. Jen rozšiřujeme alternativy a spektrum možností nalezení péče o malé děti. Chceme svobodu volby, 
proto nikoho ani omylem netlačíme k této možnosti. Kdo jí nedůvěřuje nebo nenalezne vhodnou osobu, 
které věří a které svěří své dítě, tak této možnosti prostě nevyužije. Ale proč nevyjít z faktického stavu, 
kdy tato „služba“ funguje velmi často a neformálně v praxi, a nepřevést ji ze sféry „neoprávněného pod-
nikání“ na světlo pevně definovaných a jednoduchých pravidel? 

Nevynalézáme nic originálního. „Vzájemná rodičovská výpomoc“ v podobě tzv. Tagesmutter existuje 
například v Německu, Rakousku a Švýcarsku a zaznamenala za posledních 15 let velký rozvoj. Rozhlédně-
me se po vyspělé Evropě a zbavme se předsudků a demagogie. Pak zjistíme, že cesta, kterou chceme jít, 
je správná. 

RNDr. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí, Mladá fronta Dnes, 12. 6. 2008. Redakčně zkráceno. 
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Teda – ne že by Hospodin nebyl všude. Ale zde je jaksi víc, protože zde je v srdcích místních lidí. Jistě 
ne všech, ale kolem starého episkopálního faráře (který je jakýmsi středem toho neexistujícího dění) se 
pohybují i ti, kdo již pochopili, že jediný způsob, jak žít, je přijmout Ježíše Krista za svého osobního Pána 
a Spasitele – a pak se k němu samozřejmě obracet ne s nějakými imaginárními nic neříkajícími svatými 
říkadly, ale se svými skutečnými potřebami, prožitky, touhami, prosbami, strachy, radostmi i vděčností… 

Nechcete si to taky přečíst? Nevím, zda se „U nás v Mitfordu“ ještě dá koupit, ale v knihovnách to 
mají – my jsme si to taky půjčili. 

A věta na závěr: Již léta slýchám (a souhlasně přikyvuji), že člověk se má s důvěrou obracet na Boha, proto-
že „všechno mohu v tom, jenž mne posiluje“. Ale teprve pohroužen do atmosféry té milé knihy jsem to dokázal 
udělat – prostě uvěřit Bohu (v celkem nepříliš závažné lapálii), že On má zájem i o takové „prkotiny“… 

VKor 

Čína je zvláštní země. Je tady již přes 4000 let (myslím, že žádný stát na světě se nemůže pochlubit tak 
dlouhou existencí; tady u nás tehdy žili medvědi a kanci a jeskynní mužové se snažili ulovit nějakého toho 
jelena či srnce při pomoci kamenných sekyr a kostěných oštěpů). Ze severu ji izolují od zbytku světa mrazivé 
pouště, z jihu neprostupné bažiny, ze západu velehory a od východu celý Pacifik – nelze se tedy divit, že 
Číňané mají 5 světových stran: ta pátá je střed. Geograficky připomíná Čína jednu velkou pánev – není tedy 
divu, že se v ní vytvořil jeden stát s jedním národem (byť zvláště v horských oblastech žijí tzv. národnosti, 
které se od Číňanů liší asi jako Řekové od Finů). Čínská mytologie je ateistická: bohové se rodí, plní své úkoly 
pod nadvládou neosobního osudu, který je nakonec posoudí. Hodní bohové posléze dožívají na výměnku či 
penzi, mají někde své domečky, tam si pěstují třeba zahrádku nebo píší básně a nakonec tiše a klidně zemřou 
– ti zlí jsou po zásluze potrestáni a taky zemřou, ne ovšem tiše ani klidně. Čínské písmo je obrázkové – každý 
znak vyjadřuje jedno (zpravidla) jednoslabičné slovo a jejich řazením za sebe vznikají další a další významy. 
Každý Číňan je vyslovuje jinak, takže ti ze severu nerozumí těm z jihu a naopak, ale když si to napíší, je jim 
oběma jasné, o čem si píší. Úřední listiny vynikají (nebo alespoň vynikaly, než se do věci vložil velký kormi-
delník Mao) literární hodnotou a oku lahodícím rukopisem – napsat báseň bývalo součástí zkoušek, kterými 
musel úspěšně projít každý adept státní úřednické služby. A Číňanů je víc než jedna miliarda, takže čínská 
kuchyně proslula schopností uvařit a ochutit k nepoznání vše, co mohlo mít jakoukoli nutriční hodnotu, od 
kobylek až k psům, od rýže až k chobotnicím… 

A této zemi, této kultuře, které jsme kdysi ukradli tajemství výroby hedvábí, papíru či střelného prachu (a 
teď se divíme, že si nikdy nevyplacené autorské odměny vybírá v padělcích Adidasek), bychom rádi vnutili svá 
pravidla, svůj pohled na svět. Úmyslně říkám „vnutili“, protože jsem ještě neslyšel o Evropanovi, který by si 
dal tu práci, aby nejprve pochopil čínský způsob myšlení a teprve pak se do něho pokusil přeložit ten náš… 

A možná ten kámen úrazu je právě v pojmu „ten náš“. Protože co je to, ten náš pohled na svět? Jsou 
to opravdu ta halasně opěvovaná lidská práva? a jsme si opravdu tak jisti, že my sami jim všichni rozu-
míme stejně? Nebo je to náš způsob smrkání do kapesníků, který se mimochodem Číňanům ekluje stejně 
jako nám jejich smrkání na chodník? Je to umění jíst vidličkou a nožem? … Dalo by se pokračovat – 
zkraťme to. To jediné, co má smysl exportovat, nejsou lidská práva – nevzpomínám si, že by Ježíš o nich 
někde mluvil. To jediné, co opravdu má smysl exportovat, je radostná zvěst o tom, že Bůh si nás zamilo-
val. Ne že nám to či ono přikazuje, ale že si vyryl všechna naše jména do dlaně, aby pamatoval na nás ve 
svém milosrdenství, ve své nekonečné lásce. Toto je ten jediný poklad, který opravdu převyšuje jakékoli 
jiné civilizační hodnoty jakékoli civilizace, ten jediný má smysl exportovat a šířit – ale to bychom tomu 
nejprve museli uvěřit my sami. 

VKor 

NA OKRAJ 


