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Tak nám v Praze zase řádí střevní chřipka. Můžete mi to věřit, zkoušel jsem to. 

Je málo tak ponižujících věcí jako nemoci se vzdálit z nejmenší místnosti v bytě, později nemo-
ci se vzdálit z blízkosti nejmenší místnosti v bytě – a pak už vůbec nemoci nic, ani jíst, ani pít. Člo-
věk sedí, či spíše bezmocně leží v posteli, občas usrkne lžičku studené vody v naději, že tentokráte 
snad přece jen ta trocha občerstvení v něm vydrží alespoň několik málo minut, a smutně přemýšlí 
o velikosti člověka, „jenž učiněn jest o málo menším od andělů…“ 

Když se pak později pomalu, jaksi rozbředle a s třeštící hlavou vynoří z neklidného spánku, aniž 
by musel bryskně vyskočit a z posledních zbytků sil opět pokořit rychlostní rekord na již důvěrně 
známé trase, jen máloco na něm připomíná hrdého pána tvorstva, jenž dával jména všem živoči-
chům, ovládl moře, hory, pouště ledové i žhavé, pokořil nitra sopek, vyrval tajemství neprostup-
ným džunglím a vlastní nohou stanul na Měsíci. Spíše naopak – červ zdá se být z této perspektivy 
tvorem zářnějším a skvělejším, krysa ušlechtilejší, vepř vonnější a ropucha líbeznější… 

A až uplyne několik zcela nezbytných dnů naprostého hladovění (více-méně dobrovolného, 
neboť i sama vzpomínka na jídlo je v tomto stavu čímsi zcela nepřijatelným, vyloučeným a nepří-
pustným a mozek bránící poslední zbytky svého zchátralého panství ji všemi způsoby potírá, ničí a 
odstraňuje) a člověk nakonec opustí spásné bezpečí načechraného polštáře, aby z posledních zbyt-
ků sil začal načechrávat jiné polštáře v jiných postelích dalším členům rodiny, jimž předtím beze-
lstně a bezděčně věnoval přebytek svých virů, nutně mu s prvním sucharem nad hrnkem prvního 
nechutně neslazeného čaje vytane na mysli otázka: Muselo to být? Bylo to tak myšleno? Toto byl 
od věků Bohem předurčený úděl Adama v ráji? 

Ne, to není jen jedna chřipka. To jsou tisíce bolestí a nemo-
cí, neštěstí a dramat… ale to je i lehkost, s jakou zapomeneme 
dodržet slovo, přehlédneme prosícího, přimhouříme oko nad 
vlastní nechutí udělat právě teď něco dobrého, vstaneme od 
modlitby dřív, než jsme chtěli… A není divné, že je tak snadné 
sochu rozbít a tak těžké ji vysochat? Že na to, aby člověk mohl 
zahrát na klavír něco skutečně krásného, musí mnoho let den-
ně hodiny a hodiny cvičit naprosto otravné a nezajímavé stup-
nice a prstová cvičení? Že je tak snadné zřítit se ze srázu a tak 
namáhavé vylézt na vrcholek hory? Že jedna chyba pohřbí 
hodiny poctivého úsilí? Že „jedna lžíce splašků zkazí sud vína“, 
ale ani padesát lžic vína sud splašků nevylepší? Kde je tady 
spravedlnost? Kde je rovnováha věcí? Kde se to bere? Co je to 
za svět? 

Opravdu jsi to tak chtěl, Hospodine? 

A jen velmi pomalu a bolestně se v nás rodí poznání, že toto není ten svět, který Bůh stvořil, 
nebo alespoň není takový, jaký byl, když vyšel z Božích rukou. Poznání, že Bůh svěřil svět do péče a 
správy člověku, že Bůh pozval člověka ke spolupráci na řízení a dotvoření světa. A člověk? 

Ano, člověk se ujal svého úkolu – a začal ho plnit po svém. Člověk to byl, kdo řekl, že chce sám 
rozhodovat o tom, kam a jak se tento svět bude nadále řídit. Sám, bez Boha. Sám sobě bohem… 

A Bůh? Dal přece člověku svobodnou vůli, dal mu moc, dal mu svět… A Bůh své slovo neruší… 

A tak je tento svět světem mimo Boha, světem putujícím podle člověčí vůle po cestách-
necestách, mířícím neomylně do temných míst věčného rozkladu, rozpadu, zmaru … Není nám 

PONEMOCNÉ ROZMÝŠLENKY 
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divné, proč vše, jen-jen je hotovo, začíná stárnout, zvětrávat, korat, rozpadat se, práchnivět, umí-
rat?… Nepodivujeme se nad tím, že i ta nejdokonalejší myšlenka se v průběhu let, staletí, tisíciletí 
ztrácí, mizí, přestává být chápána, až nakonec zapadne kdesi v prachu babylonské pouště navždy 
vpálena do nyní již rozbitého střepu hliněné tabulky nyní již téměř nečitelným a nepochopitelným 
písmem a jazykem? Ano, takto dopadla moudrost starých Sumerů – kde je psáno, že za další čtyři 
tisíciletí nedopadnou stejně i naše knihovny, CD-ROMy, harddisky a mramorové pomníky? A za 
deset tisíc let? Za sto tisíc let? Kdo ještě bude umět přečíst partituru Beethovenovy Osudové, na-
jde-li ji vůbec?… 

Ano, byl to člověk, pán tvorstva (nikdo nezná jeho jméno, vždyť „Adam“ neznamená nic jiného 
než „člověk“), kdo rozhodl, kdo osudově zničil a zmrzačil tento stvořený svět. A musel to být opět 
člověk, oprávněný mluvit jménem celého lidstva, kdo mohl rozhodnout jinak. A jako u stromu 
v ráji byli dva, muž a žena, kdo se rozhodli, že Bůh jim nebude říkat, co je dobré a co ne, tak se 
museli najít alespoň dva, kdo by se rozhodli bezvýhradně a absolutně do poslední tečky splnit Boží 
vůli. Maria s jejím „staň se mi podle tvého slova“ a Ježíš, „poslušný až smrti, a to k smrti na kříži“. 

A tak jsou teď síly vyrovnané. Svět se dále kutálí pomalou cestou ke smrti (a až k ní dospěje, 
Bůh ze střípků naší lásky, těch drahokamů tvořících hradby a brány nebeského Jeruzaléma „stvoří 
všechno nové“) a my všichni jsme zdědili toto prostředí mimo Boha, v němž je tak snadné dělat 
cokoli vyjma dobrých a krásných věcí. A Ježíš je zde ta Cesta, nenápadná a skrytá stezka, boční 
branka v hradbách, po které lze prokličkovat mezi Scyllou hříchu a Charybdou smrti – ne že by-
chom se mnohokrát nepocákali, nepošpinili, nezranili, ne že bychom z ní nesčetněkrát nesklouzli, 
ne že by nebylo naším údělem nakonec se rozloučit s tímto nenapravitelně poškozeným tělem a 
světem – ale v domě Ježíšova Otce je pro nás již připraveno mnoho nádherných příbytků … 

… a Ježíšův Otec je i naším Otcem. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 
čechrat vlasy mokrým větrem 

sníh a duha 

písek žízně 
 

bloudit pralesem kostelních věží 

zvon a křída 

skořápka hladu 
 

nevyslovíš nic, co jsi neslyšel 

i na Měsíci již byli jiní 

jen ryby v moři nejsou ještě sečteny 

a kobylky nad savanou 
 

a nad rozpadající se pyramidou září polední slunce 

jen ten, kdo procitl, nespí 

a tomu, kdo ještě neusnul, se to všechno teprve bude zdát 
 

poklekni 

přichází Král  

              Sa Ze-Č‘ 2009 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
a nejen vy, dosyta vytančeni z 6. plesu Manželských setkání, ale všichni, ať tančíte kolem spo-

ráku nebo baráku, dětí nebo zákazníků, hostí či domácích, o holi či bez ní, prostě všichni, kdo 
v nemoci či zdraví radostně či méně radostně prožíváte tento fašangový čas (tedy plesovou sezo-
nu, jak tomu honosně říkají společenské rubriky novin), chci Vás pozdravit. Radostně pozdravit. 
Ne, nevyhrál jsem jackpot na Slovensku, nejsem opilý, nezbláznil jsem se, fakt mi nic není a jsem 
dokonce i jakž-takž zdráv – ale mám radost. 

Je to v dnešní době, těhotné strachem z krize, starostmi o zaměstnání či 
bydlení, děsem ze zpráv o řádění toho či onoho šílence či hnusem nad tím či 
oním korupčním či kdovíjakým jiným skandálem, patrně dosti neobvyklý stav:  
radost. Média jsou plné vážných a pochmurných úvah o krizi globální, ekono-
mické či ekologické, dramatických zpráv o zločinech, či naopak násilně rozju-
chaného veselí v září reflektorů, ohňostrojů a kdejakých flitrů a šmuků – ale 
prostou radost aby pohledal. 

Omlouvám se tedy za nenáležitý pocit – radost. Ano, já vím, nemám 
k tomu žádný důvod. Nájemné mi zvýšili téměř o polovinu, tak-tak jsem se vyhrabal z chřipky a 
pod oknem nám hulákají jacísi ožralové, ačkoli je dávno po půlnoci – a přece mám radost. Nezlob-
te se, musím si to vychutnat, prostě si to tak hezky poválet na jazyku – radost… Takový milý, jem-
ný, klidný pocit… „Jak odstavené dítě na klíně své matky…“ (to je žalm, ale kdybyste mne zastřelili, 
nevím, který, tak někde kolem č.120) – jako kdyby Hospodin na mne dýchl a řekl mi: neboj se! 

A co když opravdu ano? Co když On je opravdu nad námi, drží nad námi svou ruku, odvrací od 
nás tisíce ran, neštěstí a pohrom a pečlivě filtruje, co nám může nechat dopadnout na hlavu a co 
už zachytit, protože bychom to neustáli? V Londýně jezdí autobusy s nápisem: „Bůh pravděpodob-
ně není, užívejte si života!“ Já navrhuji jiný: „Bůh určitě je! – a přeje si, abychom měli radost.“ 

Tak si to užijme! 

VKor 
 

MILOST 
Boží láska je naprostá, bezpodmínečná, absolutní a je navždycky. Stav milosti – totiž Boží pří-

stup k nám – je věčný. Jen my jsme ti, kteří se mění. 

Někdy jsme schopni uvěřit, že nás Bůh miluje bezpodmínečně, absolutně a navždy. A to je 
milost! Jindy zas, když jsme schlíplí a zatížení pocitem viny, strachu a tíže, nejsme schopni uvěřit, 
že nás Bůh miluje. Biblicky vzato je to ten největší hřích: nevěřit v radostnou zvěst, nepřijmout 
bezpodmínečnou Boží lásku. Když nevěříme, že nás Bůh miluje, nemůžeme už ani milovat sebe 
sama. Musíme Bohu dovolit, aby nás trvale naplňoval. Pak i ve svém životě nalezneme sílu dávat 
lásku. 

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

 

INICIATIVNÍ DÍTĚ, TICHÉ LYŽOVÁNÍ A BOUŘLIVÁ PLAVBA 
ZE ŽIVOTA ČESKÉ MATKY V ANGLII 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás zdravím. Po dlouhé době jsem se vzchopila k dalšímu dopisu. Je toho moc, nevím, co 
bych měla dělat dřív. A přitom úplně nejraději bych se uložila k zimnímu spánku. 
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Po pravdě řečeno jsem to onehdy udělala, s katastrofálními následky v domácnosti. Eliáš je 
talentovaný destruktor. Vymýšlí poměrně komplikovaná schémata, jak s minimální námahou za-
městnat matku. Včera vzal velký džbán s vodou (za tímto účelem si přinesl do kuchyně židli – 
džbán je vzadu na lince), nevím jak slezl, aniž rozlil kapičku, donesl nádobu ke kanapi v obýváku a 
důkladně je smočil. Matrace jsou stále mokré. Nevím, proč mám krabici s hračkami, ani se na ně 
nepodívá. Většinu času se snaží uchvátit nějaké nádobí (nejraději má skleničky a misky), které nosí 
nenápadně po bytě, dokud mu nevypadnou, většinou s definitivním následkem. Má šikovné ručič-
ky, pixlu na sůl otevřel jakoby nic a posolil vše, vše. Jsem neustále ve střehu, ale ve velké rodině je 
to těžké. Chlapci jsou docela vycvičeni a nevhodné věci mu bez vyzvání odebírají, ale stejně se 
Elimu podaří občas proniknout k zajímavým předmětům. A to ani nemluvím o stavbách z malého 
lega. Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa než velkým bratrům legovou stíhačku rozebrat a 
pak se tvářit jako neviňátko.  

Vánoce jsme si užili báječně – návštěvy Čech jsou vždycky prima! Došlo i na běžkování, v mém 
případě poprvé po třech letech, v Tomášově poprvé vůbec. Příjemně mne překvapil – vstoupil na 
lyže a jel. Dědovi, který byl s námi, zazářila očka a okamžitě naplánoval okruh kolem vrchu Kapra-
diníku (byli jsme v lesích nad Příchovicemi). V jednu chvíli přestalo foukat a všechno bylo zvláštně 
nažloutlé od zapadajícího slunce. Nechala jsem dědu a Toma ujet a poslouchala to ticho.  

Taky jsme bruslili, jako největší vytrvalec se ukázal Myška, omotán ve slávistickou šálu byl 
podle očitých svědků k neodtržení od ledu, a to navzdory tomu, že mu byly brusle velké. Užívali 
jsme si plavání v libereckém plaveckém bazénu. Po zkušenostech z anglických bazénů, kde jsou 
sprchy společné (samozřejmě se předpokládá, že se sprchujete v plavkách!) a nikdo je nevyužívá, 
skoro až do bazénu můžete jít v botách (= blátíčko je všude) atd., jsme si užívali čistotu a hygienu. 
Plavala jsem tedy hlavně já, zbytek rodiny jezdil na tobogánech, i Eliáš, ten se hnal na schody jako 
splašený. Nebo aspoň na klouzačku… 

Nejhorším zážitkem 
vánočního dobrodružství 
byla cesta na lodi přes Ka-
nál, i když někteří členové 
rodiny by si ji rádi užili. Ces-
ta „tam“, tj. na kontinent, 
byla zatím největší katastro-
fou v dějinách našeho cesto-
vání do Čech. Moře bylo 
rozbouřené tak, že jsme to 
ještě nezažili. Loď se propa-
dala do hlubin, vždycky 
plesklo dno a vystříkla voda 
až na střechu lodi. Pak zase 
nahoru a znova – plesk. 
Vzpomínala jsem na cestu 
Jana Amose Komenského 
přes Kanál. Popisuje v ní, jak 
se zpočátku plavby otrlí námořníci posmívali suchozemským krysám za jejich strach, modlitby a 
nevolnost. Ovšem po pár hodinách bouře už bylo špatně úplně všem a i ti nejotrlejší mořští vlci šli 
na kolena a ke křížku. Naši spolucestující (jako vždycky) vzali okamžitě po nalodění restauraci úto-
kem – klobásky, fazole, toasty, sladké pečivo, káva…. a začali hlučně snídat. Po 20 minutách plavby 
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už nejedl nikdo a bylo ticho. Naši kluci se báli a co bylo horší, všichni kromě Tomáše zvraceli. Na-
prosto ve stejnou dobu. Dva dospělí na tři děti, no, bylo to náročný. Tomáš se na nás všechny zne-
chuceně podíval a odešel se dívat na film pro děti. Já jsem se naštěstí před cestou zdrogovala kine-
drylama, takže jsem ve šťastném poblouznění byla k dispozici jako čistič všech a všeho. 

Moje kamarádka z kurzu latiny se mne jednou ptala, co vlastně dělám celé ty dny na mateřské 
dovolené. Už tenkrát (čekala jsem třetí dítě) mne pobavila – ptala 
jsem se, co by tak myslela, že dělám? „Čteš knížky?“ byla odpo-
věď, myslela to vážně. Tenkrát jsem se smála, až jsem se za bři-
cho (!) popadala. V poslední době na ni vzpomínám často a říkám 
si, že se dám znova na čtení. Je to stejně jedno, jestli smýčím 
kuchyň či podlahy – vzápětí to někdo poleje (většinou mlékem 
nebo šťávou – zrovna dneska ráno např. vylilo Modroočko šťávu) 
a já jsem jen více frustrovaná. Rodinným čtenářem je zatím To-
máš. Pod stromeček dostal Harryho Pottera, 6. a 7. díl, v originá-
le. Přes vánoční prázdniny přelouskal díl 6. Nic jiného mu nezbylo, 
protože jsem mu odmítla prozradit, kdo je Half-Blood Prince 
(princ dvojí krve). Včera dokončil díl 7., který je velice objemný. 
Četl všude, i ve škole v hodinách samostatného čtení a o přestávkách. Maminky mi pak před ško-
lou říkaly, jak jsou jejich děti u vytržení z toho, jak tlustou knihu Tomáš čte. Vysloužil si přezdívku 
Bookworm. 

Všeobecně si užiju legrace, ale je to náročný. Do toho pořád domácí vyučování, klukům to leze 
na nervy, ale mně myslím ještě víc než jim. Za vykonanou práci si smějí pouštět pohádky. Bohužel 
se nevím proč vždycky na něco upnou a chtěj to pořád dokola. Teď zrovna je v kurzu Harry Potter, 
už 14 dní. Ještěže máme všech pět filmů, alespoň je střídají. Josefovi to už leze hrozně na nervy a 
mně upřímně řečeno taky, i když jsem zamilovaná do profesora Snapa. 

Jinak se máme dobře, dny plynou jako splašené, Modroočko chodí do školky, kde je velmi 
oblíben. Má poměrně slušnou slovní zásobu a vyjedná si, co potřebuje. O víkendech bere Josef 
kluky do bazénu, všechny tři a já doma hlídám Eliho. Jsou to pro mne odpoledne za odměnu, větši-
nou dám Eliáše spát a zhroutím se do křesla. Odháním myšlenky na hory prádla a prázdné hrnce  
v kuchyni. 

Děkuji vám za všechny vaše dopisy, které jste mi napsali, a za novoroční přání. Mějte se moc 
krásně a zase napište! Zdravím vás moc. 

Blanka 

KAMENY VIN  
TÉMA Z PÍSMA 

Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se 
proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale 
(třeba) sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,21-22) 

„… A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale 
zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský 
Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky…“ (Mt 6,13-15) 

 

VARIACE 
Říká-li se obrazně o Holanďanech, že se rodí na kole, lze říci v tomto slova smyslu o každém 

člověku, že se rodí s nůší na zádech. S nůší, do které se nám celý život sypou kameny naší minulos-
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ti. A vzhledem k tomu, že mezi námi není nikdo, kdo by vlastní minulost neměl, jsou naše nůše 
víceméně zaplněné až po okraj. A minulost, dovolím-li si na ni pohlédnout jako lékař, je svým způ-
sobem nemoc. Nemoc, na kterou se sice neumírá, ale pod jejíž tíží se člověk ohýbá, skomírá, a 
která dokáže ochromit jeho cestu ke smysluplnějšímu životu. 

Zmiňovanou chorobu tvoří kameny vin, které nám do nůše padají. Dělí se na dva druhy: našich 
vin, kterými hřešíme proti Bohu, bližnímu a sobě, ale i cizích vin, které jako balvany přiletí od naše-
ho okolí a zraní nás. Po čase oba druhy kamenů vyplní obsah nůše a začnou postupně zavalovat 
nás samotné. Pomalu, ale jistě. Od paty po kolena, do pasu, až jsme zavaleni do vlastního hrobu 
přikrytého kamennou mohylou. 

Člověk – ať mladý nebo starý – cítí, že je toho na něho už nějak moc, že se potřebuje zbavit 
minulosti, a začne volat o pomoc. Někteří se v takové chvíli obracejí k alkoholu nebo drogám, je-
jichž chemické vzorce mají kameny rozbít, jiní otvírají dveře psychologických a psychiatrických 
ordinací a žádají o rady nebo pilulky. Další utápějí minulost v nepřetržité zábavě. 

Pamatujme ale, že svěříme-li svoji minulost psychologovi, bude nás učit, jak na ni zapomenout, 
svěříme-li svoji minulost psychiatrovi, předepíše nám nejspíš tabletky na spaní. 

Domnívám se a mám s tím i zkušenost, že existuje ještě lepší cesta než výše uvedené. Cesta  
ke zpovědnici. Svěříme-li totiž svoji minulost Ježíši Kristu, uzdraví ji. 

Ti, kteří chodí do zpovědnice už dlouho a pravidelně, mohou – a nad tím se každý zamysleme – 
propadnout určité zpovědní rutině. Spočívá v tom, že si postupem času vybereme pár vlastních 
hříšků, pár malých kamínků z celé veliké nůše, coby stavební materiál k postavení tradičního zpo-
vědního vyznání. A už se nezamýšlíme nad tím, že život přináší den co den nové události a nové 
situace, kde se můžeme dopouštět skutků, které mají rozměr kamenolomu. 

Mimoto bychom se měli konečně zamyslet nad obsahem jedné věty, kterou nás naučil samot-
ný Kristus. V Otčenáši se modlíme, aby nám Bůh odpustil naše viny v takové míře, v jaké jsme je 
my odpustili našim viníkům. A to je vážná věta. Je to jediná věta z celého Otčenáše, která je ná-
sledně Ježíšem zdůrazněna v dalším rozvinutí textu této modlitby. 

Nevysypávat tedy ve zpovědnici z nůše jenom kamení, které jsme do ní naházeli sami, ale před 
zpovědí vysypat před Boží tváří i kameny, které žijí kolem nás, a my jsme nebyli ochotni jim odpo-
vědět chlebem… 

Žijeme v čase, kdy vstupujeme do prostoru postní doby. Doby, která je určena především 
k tomu, abychom v ní vysypávali své nůše plné kamení. A nejen to, ale abychom právě v ní vylezli 
také z vlastních hrobů, abychom odvalili kameny z vlastních pohřebišť a spolu s Ježíšem vstali  
o velikonoční neděli k novému životu. 

PROSBY 
Cítím už delší dobu tíhu své existence: 

– Pane, zbav mne hlouposti nosit nůši plnou kamení 

Cítím už delší dobu pachuť života: 

– Pane, dej mi poznat to, co jsem ještě nezažil. Abych dříve, 
než očistím své nitro, měl čas očistit i tvář svého souseda. 

Poznal jsem, že se mi při modlitbě rozchází obsah úst 
s obsahem srdce: 

– Pane, dopřej mi, abych měl alespoň občas odvahu hlouběji přemýšlet o tom, co se modlím 
v Otčenáši. 

Z knihy Maxe Kašparů „Zápisník potulného kazatele“. Převzato s laskavým svolením autora.  
Přepsal Filip Toms. 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2009 

MĚJTE ÚCTU JEDEN K DRUHÉMU  
Všichni bychom se mohli něčemu přiučit z pravidla o úctě pro ženaté 

muže, jak je čteme v 1 P 3,7: „Stejně i muži: když žijete se svými ženami, 
mějte pro ně porozumění, že jsou slabší,“ (autor listu byl mužem své doby) 
„a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. 
Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“ 

Není snadné chovat ohled a úctu jeden k druhému a vzájemně si ji sdělovat. Ve vlastní cenu 
totiž uvěříme pouze skrze pohled lidí, kteří s námi jednali s úctou, respektem. Slovo respekt totiž 
značí znovu pohlédnout. Partneři v manželství si toto vzájemně dluží. Nedovolte, aby se váš vztah 
dostal do roviny černého humoru, prudkých sarkasmů a srážení partnera. Je to přihlouplý způsob, 
jakým svět mluví při koktailových party. 

Bůh nás povolal k životu ve vzájemné úctě a respektu. Prostřednictvím své úcty se jeden dru-
hému stáváme Božími posly. Vždy znovu pak pohlížíme jeden na druhého novýma očima. 

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

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

Maminka se podívala Pepíčkovi do žákovské knížky a naříká: „No to je hrůza!“ 

Tatínek to slyší z vedlejšího pokoje a povídá: „Copak zase vyvedl?“ 

„Sice ještě nic, ale dostal zase pětku ve škole!“ 

„A copak zase nevěděl?“ 

„Nevěděl, kde je Afrika!“ 

„Afrika?“ říká tatínek, „to musí být někde blízko, protože k nám jezdí černoch do práce na 
kole!“ 

 

V obchodním domě se jedna paní přehrabuje při nákupu v hromadě nových ponožek. Když si 
nakonec nic nevybrala, poznamená: „Hmm, a to je všechno, co tady máte?“ 

Prodavačka suše odvětí: „Ne prosím, ještě jedny mám na nohou.“ 

Do Zpravodaje zaslala Marta Tomsová 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

…A BYL PLES 
 

V sobotu 17. 1. 2009 se v sále kardinála Berana v Arcibiskupském 
paláci v Praze uskutečnil již 6. ples Manželských setkání. 

Ples byl zahájen slavnostní fanfárou Jana Vernera. Následovaly dvě 
árie A. Scarlattiho, které přednesli operní pěvkyně Ludmila Vernerová-Nováková a trumpetista Jan 
Verner za klavírního doprovodu Lenky Navrátilové. K poslechu i tanci hrála skupina Gambit trio. 
Plesem nás po celou dobu provázeli Kateřina Kufová a Vít Grec. 

Během večera jsme měli všichni možnost si zatancovat i na tóny řecké hudby. Ukázku řeckého 
tance nám předtančila skupina GREKUNO neboli Grec, Kuf, Novák s manželkami. Snažili se nás 
tanec naučit. Vytvořili jsme 3 soustředné kruhy a s elánem jsme se pustili do nacvičování taneč-

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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ních kroků a úspěch se dostavil! Po další sérii tanců následoval krátký referát manželů Pištorových 
o jejich cestě do Říma (kterou na loňském plese vyhráli) s prezentací vystavených fotografií. 

Před půlnocí proběhlo slosování o 3 výhry. Do osudí byly zařazeny manželské páry, které se 
zúčastnily v létě týdenního kurzu Manželských setkání a byly přítomny na plese. Hlavní cenu vy-
hráli manželé Alice a Jiří Derflovi. Budou mít možnost poznat památky a zajímavosti Londýna . 

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, a za příspěvek na 
ples všem sponzorům. 

Velký dík patří těm, kteří svým vystoupením přispěli k hezkému a kulturnímu zážitku z tohoto 
plesu. 

Budeme se opět těšit na příští rok, že si vyrazíme již na 7. ples Manželských setkání. 

Marie a Marek Svobodovi 

RECEPT NA ÚNOR 
 

KUŘECÍ ROLÁDA NAŠÍ MAMINKY 
Potřebujeme: 1 větší kuře, zeleninu (může být mražená, nejlépe ale barevná, jako mrkev, 

hrášek, brokolice, kukuřice, atd.), 2 – 3 vejce (která v kastrůlku na cibulce a kousku másla umíchá-
me), cibuli, 250 dkg šunky nebo šunkového salámu, sůl, koření, kousek másla. 

Postup: (To nejhorší si odbudete hned na začátku… Ale nevzdávejte se, snaha bude korunová-
na úspěchem!)  

Celé kuře pečlivě vykostíme, kůži nestahujeme! Snažíme se, aby kuře zůstalo skutečně pohro-
madě, se špičkami křídel se nezdržujte, poslední díl klidně odstraňte. Položte si ho na stůl tak, abys-
te měli stehna od kuřete blíže k sobě a prsa dál. Je to důležité pro pozdější zabalování. Silnější mís-
ta, hlavně kuřecí prsa můžeme rozklepat a tím zvětšíme i plochu masa. Pečlivě osolíme, okořeníme 
třeba grilovacím kořením, poklademe míchanými vajíčky a zeleninou. Buďte nápadití, koukněte do 
mrazáku, co Vám tam leží, můžete přidat i zelenou petrželku, hlavně aby to bylo hezky barevné. 
Poklademe plátky salámu či šunky a od sebe začneme zabalovat do rolády. Závěr se nám povede 
právě kvůli tomu, že končíme poměrně velkými kusy masa, a ty nám zajistí úhledný balíček.  

Celou roládu obtočíme hodně silnou nití, aby se nikde naše veledílo při pečení „neotevřelo“. 

Vložíme do pekáčku, trochu podlijeme, přidáme máslo, můžeme i česnek, posypeme pro hez-
kou barvu ještě trochu kořením, můžeme i posolit a zakryté dáme péct.  

Po upečení nezapomeňte pečlivě odstranit nitě, které napřed opatrně přestřihnete, abyste 
nemuseli roládu stále převracet. Stejně si počkejte, až nebude tolik horká, mohla by se Vám roz-
padnout. 

Mezitím připravujeme z vyřezaných kostí vývar, zavaříme třeba těstoviny či domácí drobení 
(ze zbylého syrového vejce a hrubé mouky: co nejvíce zapracujeme do tuhého těsta a pak nahrubo 
nastrouháme. Pokud hned vše nezavaříte, můžete dát proschnout a použijete o pár dní později). 

Ke kuřecí roládě můžete jako přílohu podávat brambory či bramborový salát. Je výborná i studená 
s chlebem či pečivem nebo bagetou. Ozdobí vám i studenou mísu s okurkami, salátem, rajčaty, atd. 

Přeji Vám dobrou chuť!  

Marta Tomsová 

Letní kurz MS se uskuteční 15. – 23. srpna 2009 v Třešti.  
Bližší informace se objeví v příštím čísle Zpravodaje. 

Hana Pištorová  
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JAK JSME SI POČÍNALI V R. 2008 
Milí členové YMCA – Živá rodina, 

každoročně začátkem ledna zjišťujeme, co jsme v rámci našeho sdružení za uplynulý rok 

„vlastně dělali“. Toto hodnocení musíme udělat v rámci tzv. systému vnitřních grantů  

YMCA – jednotlivé činnosti a aktivity jsou ohodnoceny jistým počtem bodů, podle kterých 

pak dostaneme od YMCA v ČR finanční příspěvek (ne tak vysoký, jak bychom si přáli) na činnost v dalším roce. 

Jak jsme tedy dopadli? Získali jsme 6094 bodů, což je téměř stejně jako loni. Některé naše aktivity 

odpadly, jiné přibyly nebo se rozšířily. Většina aktivit je stabilní. Nárůst činnosti (i v bodovém vyjádření) 

byl v Neratovicích, kde toho pro děti a mládež dělají skutečně hodně a kvalitně. Klobouk dolů.  

Po roční pauze se opět uskutečnily taneční kurzy vedené manžely Tomsovými. Rozšířily se i akce 

skupiny volejbalistů (kromě hraní volejbalu se např. i scházejí nad Biblí!). Počet členů sdružení (což je 

také bodově ohodnoceno) se stabilizoval – po několika letech poklesů způsobených důslednějším vyža-

dováním členských příspěvků. 

Moc děkuji všem, kteří přispěli k zajištění jednotlivých aktivit sdružení a přeji jim stejné nadšení  

i v letošním roce. Děkuji také Radaně a Hance za zpracování vnitřních grantů – je s tím spojeno velké 

množství administrativní práce (např. každý účastník každé akce musí být zvlášť uveden v seznamu). 

Vladislav Pištora, předseda sdružení YMCA – Živá rodina 

ZE SEKRETARIÁTU 
Opět nám začíná další rok a s ním i povinnost platit členské příspěvky. Příspěvky činí 400,- Kč na 

rodinu a rok, jako variabilní symbol uvádějte začátek rodného čísla některého člena rodiny. Členské 

příspěvky je možné platit složenkou nebo na účet č. 193506832/0300. 

Pomalu plánujeme akce na léto a v tomto Zpravodaji dostáváte informace o Letním táboře rodin. 

Přikládáme i přihlášku. Tak neváhejte … 

Radana Vášová 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
…teda vlastně nepředstavují se… 
 

Tak nevím, co mám vysázet sem… 

Začalo to před pár lety jako docela dobrý nápad: Živá rodina, to je pár set 

rodin roztroušených po českých, moravských a slezských luzích a hájích, někte-

ré se znají osobně, některé z doslechu a některé vůbec ne. A tak se budeme 

seznamovat – článeček a fotka do každého čísla a za 30 let se třeba dostane na 

všechny… 

Uplynulo něco málo let – a Marta Tomsová smutně chodí po Praze, málem 

rukama zalamuje, protože ne a ne sehnat rodinu, která by byla ochotna se 

představit. Číst o druhých, to ano, to je docela zajímavé počteníčko, ale o nás? Ani nápad! 

A tak se dnes nepředstavuje nikdo – a možná se tím tak trochu představujeme najednou všichni, 

kdo jsme zalezlí ve svých ulitách, nos nevystrčit, protože by si o nás četli a kdo ví co by si pak o nás mys-

leli – že jsme té Martě něco strčili do kapsy, jen aby se o nás psalo v novinách… 

Zamysleme se nad tím, prosím. A pokud někdo z vás dospěje k závěru (pozor, obvykle bývá dobré, 

když s tím souhlasí on i ona), že by se přece jen byl ochoten představit, pošlete Martě mail 

(tomsovamarta@seznam.cz). Může být i bez všimného :-) 

Sazeč 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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LETNÍ TÁBORY RODIN 
Jako v předchozích letech, i letos vás zveme na Tábory rodin. Tábory se budou konat v těchto termí-

nech (vždy od soboty do soboty): 

    25. července – 1. srpna 

    1. – 8. srpna 

    8. – 15. srpna 

na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. Celé tábořiště je obklopeno lesy a leží asi 2 km od 

města, kolem protéká menší potok. Objekt nabízí sportovní halu, jídelnu a sociální zařízení se sprchami. 

Dále je možno využít hřiště na fotbal a volejbal i menší bazén. Stravování bude zajištěno čtyřikrát denně. 

Ubytování nabízíme v šestilůžkových chatkách a ve zděném domku (pokoje se třemi a šesti lůžky). 

V domku přednostně ubytováváme rodiny s velmi malými dětmi. Pokud je pro vás nezbytně nutné uby-

tování v domku, uveďte to, prosím, i s důvodem na přihlášce, kterou zašlete ve vlastním zájmu co nejdří-

ve. Dále upozorňujeme na to, že pokud při ubytování v chatce (šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena 

alespoň čtyři lůžka, budeme nuceni účtovat doplatek 100,- Kč/lůžko a den do počtu čtyř lůžek. V tomto 

případě však nelze trvat na umístění ve třílůžkovém pokoji (domek je určen přednostně pro rodiny 

s malými dětmi). Tyto doplatky Vám budou sděleny až po definitivním umístění rodiny v objektu. 

Program 

Dopoledne probíhají diskuse dospělých ve skupinkách na témata o rodině, manželství, mezilidské 

vztahy. Přítomen bude odborník, psycholog. Druhého turnusu se účastní ještě další odborník 

(psycholog), který se bude věnovat dospívající mládeži. Děti mají vlastní program zajištěný pečovateli. 

Odpoledne se pořádají různé sportovní hry a soutěže, kterých se účastní celé rodiny. Večer uspořádáme 

besedy na různá témata, dále se můžete těšit na táboráky a noční bojovku. Součástí programu je 

i celodenní výlet, dětská pouť, olympiáda apod. Samostatný program a tedy i hlídání dětí, které umožní 

klidné posezení rodičů při diskusi, zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné 

zajistit hlídání Vašeho mladšího dítěte, nabízíme Vám tuto možnost: můžete spolu se svou rodinou vzít 

někoho, na koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt bude 

účtována Vám nebo jemu, a to dle dohody. Pokud bychom totiž měli zajišťovat pečovatele i pro děti 

mladší tří let, došlo by 

k významnému navýšení ceny 

pobytu a tábor by pak byl pro 

mnohé nedostupný. Respek-

tujte, že na tábořiště není 

dovoleno vozit psy. 

Pro zajištění programu 

(který leží i na účastnících) 

prosíme, abyste se zamysleli 

nad dotazníkem na rubové 

straně přihlášky a pokusili se 

něčím přispět ke zdárnému 

chodu tábora. Znáte-li něko-

ho, koho bychom mohli po-

zvat jako přednášejícího na 

večerní program, dejte nám 

vědět. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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Dále prosíme o pomoc při hledání pomocníků k dětem, kteří budou pro ně zajišťovat dopolední 

program a pomáhat při odpoledních a večerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. Přijetí 

dobrovolníka podléhá schválení koordinátora dobrovolníků. 

Cena tábora: 

Děti do 2 let bez stravy 600,- (nečlen) 400,- (člen) 

Děti malá porce 1800,- (nečlen) 1700,- (člen)  

Děti velká porce 2100,- (nečlen) 1900,- (člen) 

Dospělý 2300,- (nečlen) 2100,- (člen) 

Sleva pro vícedětné rodiny: od 4. dítěte výše poskytujeme slevu 400,- Kč na každé vlastní dítě. 

 
Dospělý sponzorský  3000,- a více. 

Pokyny pro vyplnění přihlášky: Na přihlášce nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná čísla, 

velikost porcí u dětí a zda jste členy YMCA, příp. výši množstevní slevy. 

Způsob placení: Nejpozději do 30. 4. 2009 složte, prosíme, zálohu 2000,- Kč za rodinu. Jinak nebude-

me moci vaši přihlášku považovat za závaznou. Kapacita tábora je omezená a v posledních letech byla 

brzy naplněna. O přijetí rozhoduje pořadí zaplacení zálohy, takže doporučujeme zaplatit co nejdříve. 

Zálohu můžete složit:  

1. hotově v kanceláři 

2. poslat příkazem z vašeho účtu (nezapomeňte na variabilní symbol viz níže,  

konstantní symbol je 0380) 

3. složenkou „A“, vyzvednete na poště, a kde, prosíme, vypište: 

- Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 

- Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

- Číslo účtu – 193506832/0300, konstantní symbol – 0379, VS – prvních šest číslic rodného   

čísla některého z účastníků. 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné! Pokud se chcete z nějakého důvodu odhlásit, 
učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2009, později odhlášeným 
nebude vrácena (pouze v případě velmi závažných důvodů jsou možné výjimky). Odhlášení musí být 
písemné, adresováno na sekretariát.  

Po obdržení celé platby vám během června pošleme bližší informace o táboře a mapku s vyznače-

nou cestou do tábora. 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby. Na vyžádání zašleme žá-

dost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo za-

městnavateli.  

Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2009! Upozorňujeme, že je bezpodmínečně nutné zaplatit 
v termínu, jinak nelze počítat, že na tábor pojedete. V případě komplikací se však lze individuálně do-

mluvit o jiném postupu platby. 

Pořadatel tábora:  

YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, mail zr@ymca.cz, tel./fax 224 872 421 

Těšíme se na vás 

M. Homolová, Jan Kubín, Pavel Bernard 

Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho uspořádání.  

Abychom si případně mohli dovolit něco navíc anebo pomoc sociálně slabším rodinám,  

zavedli jsme kategorii sponzorského táborového poplatku.  

Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, velmi prosíme tímto o přispění. 
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TERMÍNOVNÍK 2009 
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  

7.2. – 8.2.2009 Kroměříž: Konference k 20. výročí MS H. Pištorová � 606 745 048 

13.2. – 15.2.2009 
seminář o rituálech (pro muže) – 

Písečná u Letohradu 
H. Pištorová � 606 745 048 

15.3.2009 14.30 – 17.30 hod. sportovní sobota sekretariát � 224 872 421 

16.3.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

20.3. – 22.3.2009 Seč: Jarní obnova MS H. Pištorová � 606 745 048 

20.4.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

25.7. – 1.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin I. sekretariát � 224 872 421 

1.8. – 8.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin II. sekretariát � 224 872 421 

8.8. – 15.8.2009 Pavlátova louka: Tábor rodin III. sekretariát � 224 872 421 

15.8. – 23.8.2009 Třešť: Letní kurs MS H. Pištorová � 606 745 048 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
RODINA VE SPOLEČNOSTI – SPOLEČENSTVÍ V RODINĚ 

Národní centrum pro rodinu a YMCA Setkání Vás zvou k besedě na téma: Rodina ve společnosti – 

společenství v rodině – finský přiklad. Hostem bude Kari Törmä, zakladatel programu Manželská setká-

ní, který v letošním roce oslaví 20. výročí vzniku MS u nás. 

Datum konání: 10. února 2009 v 16.30 hod. 

Místo konání: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1 

Cílem besedy je přiblížit z pohledu odborníka podmínky života finských rodin, které bývají v České 

republice i v Evropě často považovány za příkladné. 

Beseda se uskuteční v rámci Národního týdne manželství, který probíhá od 9. do 15. 2. 2009. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Informace a kontakt: Národní centrum pro rodinu, tel.: 542 214 865, e-mail: ncpr@volny.cz 
 

Y – OPEN NABÍZÍ 
Y – Open nabízí pobyt na horách v Perninku pro mládež i rodiny s dětmi. Pro 2 rodiny (nebo skupinu 

mládeže) máme apartmány od neděle 25. února do 1. března 2009. Možnost vlastního vaření ve vyba-

vené kuchyni, zapůjčení dětských postýlek, herna, dobře zásobovaný obchod v místě. 
 

Od 1. do 7. března nabízíme pobyt pro skupinu mládeže a rodiny s dětmi. 

Velký výběr sjezdovek, možnost výletů. Info: tel. 241 760 985. 
 

Y – Open nabízí brusle na led, brusle in-line, lyžáky. Tel. 241 760 985. 

Jana Běťáková 
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ŽENSKÁ SPIRITUALITA 
Unie katolických žen ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií zve na přednášku JUDr. Marie 

Kolářové Th.D.: Rovnost a nerovnost křesťanů a křesťanek. Přednáška se koná ve středu 18. února 

2009 v 18.00 hod. v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, v učebně P 1. Přednáška je součástí cyklu 

„Ženská spiritualita“. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

POUŤ SNOUBENCŮ KE SV. VALENTINU 

V sobotu 14. února 2009 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina, patro-

na zamilovaných, Pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek  

sv. Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 do 

15.00 a poutní mše svatá v 15.30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. 

Na poutní bohoslužbu srdečně zveme všechny ty, kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do man-

želství! Během pouti snoubenců budeme informovat o různých formách příprav na manželství v diecézi. 

Pouť snoubenců se uskuteční v rámci Národního týdne manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), který 

proběhne ve dnech 9. až 15. února na téma „Sliby nejsou chyby“. 

PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

Jarní osmidílná společná příprava se uskuteční v termínu 7. dubna – 26. května 2009 v pražském 

Pastoračním středisku. Setkání probíhají vždy v úterý od 19.30 do 21.30 a mají informační a zážitkovou 

část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, psy-

chologem, jáhnem a knězem. 

Snoubenci, hlaste se co nejdřív telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. Kapacita kurzu je 

omezena! Následující termíny společné přípravy je 6. října – 1. prosince 2009. 

MAMINKY V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

Pravidelná sobotní sekání osamělých maminek v novém roce začínají v sobotu 7. února od 14.00 do 

17.00 v pražské rezidenci jezuitů, Ječná 2, Praha 2. Na programu setkání bude společná modlitba a sdíle-

ní radostí a starostí. Další termíny setkání jsou 14. března a 4. dubna. Srdečně zveme vdovy, rozvedené 

a svobodné maminky! 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

Od ledna 2009 rozšiřuje Křesťanská psychologická poradna (KPP) při Občanském sdružení Rodinné 

centrum Praha svou činnost. Její nová pobočka v Nymburce, Bedřicha Smetany 541/20, nabízí jednorá-

zovou psychologickou intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na speci-

alizované pracoviště. Zaměřuje se především na osobní, manželské, ale také výchovné poradenství. Své 

služby poskytuje zdarma. Vedoucím poradny je Mgr. Ing. Jan Čapek. Kontaktní telefon 603 859 626. 

Kromě toho KPP nabízí i nadále konzultace z oblasti partnerských vztahů a osobních problémů do-

spělých klientů v Praze 6, Thákurova 3 v prostorách Centra. Klienti se předem přihlašují telefonicky 

(220 181 777) nebo mailem (cpr@apha.cz). 

DOPORUČUJEME EXERCICIE PRO ROZVEDENÉ (I ZNOVU SEZDANÉ)  

Exerciční dům na Svaté Hoře u Příbrami pořádá exercicie pro rozvedené včetně těch, kteří vstoupili 

do dalšího manželství. Exercicie povede Mons. Aleš Opatrný Th.D. 

Začátek ve čtvrtek 7. května v 18.00 hod. (večeří), konec v neděli 10. května v 13.00 hod. (po obě-

dě). Cena 1200 Kč na osobu. Informace a kontakty http://svata-hora.cz/cz/8/duchovni-cviceni. Webová 

přihláška http://svata-hora.cz/user/registerExercicie. 
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PROGRAMY 

28. března: Sobota pro manželky s dr. Kateřinou Lachmanovou v pražském Pastoračním středisku od 

9.00 do 17.00 hod. Téma setkání bude upřesněno. Na tento program je nutné se předem přihlásit. 

6. června: Pouť rodin na Svatou Horu, hlavní poutní bohoslužba v 11.00, odpoledne doprovodný 

program. 

19. – 25. července: Exercicie pro manželské páry v Plasích u Plzně s Mons. Alešem Opatrným. Účast 

s dětmi bude tentokrát možná. Sledujte aktuální informace na stránkách Centra. 

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

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

Ondřej Kubín  

nar. 4. 1. 2009 ve 23.24 hod. 
3615 g, 51 cm. 

B l a h o p ř e j e m e !  

NOVÉ MIMINKO 

NA OKRAJ 

Z BLOGU TERKY BÖHMOVÉ 
 

…o tom, co se děje kolem mě, protože o tom asi spousta lidí nemá páru… Na 
začátku září 2008 jsem odjela na rok do Středoafrické republiky, do státu,  
o kterém se nepíše a nemluví, protože tu není ropa a jiné nerostné bohatství… 
Věřím ale, že je tu jiné bohatství, které je ukryté za těmi všemi otřesnými věcmi, 
co se tu kolem mě dějou. Důležitá věc, kterou se teď učím, je – hlavně nesrov-
návat… je to prostě jiný svět… 
 

O autorce: Momentálně učitelka zeměpisu, ale pomáhám i v místním sirotčinci, 
budoucí kavárnice. 
 

RADOST Z PÁR SEŠITŮ 
Je to už docela rutina… Když někoho potkám, tak se pozdravíme, podáme si 

ruku a pak, asi aby řeč nestala, tak se mě dotyčný rovnou zeptá, jestli bych mu nedala sešit a tuž-
ku… Je tu poměrně dost dětí, které nechodí do školy a tedy nemluví a nerozumí francouzsky, jed-
no slovo ale umí každé… L' argent… Peníze… Žebrají tu lidé všeho věku, na to si prostě člověk zvyk-
ne, za chvíli už mu to nepřijde divné a vymyslí nějakou výmluvu. Není to ve zlém, ale kam bychom 
se dostali… 
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Nedávno jsem šla do pokoje. Cestou jsem potkala našeho denního hlídače. Obyčejně toho moc 
nenamluví, teď ale promluvil… 

„Chtěl jsem vás, slečno, už dlouho o něco poprosit. Mám 4 děti…“ Už je to tu zas, bylo mi to 
hned jasný… 

„Všechny chodí už tři týdny do školy. Ale já jsem ještě od té doby neměl peníze na to, koupit jim 
sešity…“ No, to je paráda, budu ho muset zase odmítnout, ale tentokrát s vědomím, že kolem 
Christopha – tak se jmenuje, budu chodit ještě celý rok a tvářit se, jakože nic…  

„Už jste se ptal otce Aurelia?“ zeptala jsem se. 

Říkala jsem si, že misionář, který tu s těmi lidmi pracuje už přes šest let, může lépe odhadnout, 
přeci jenom, co když ty prachy fakt nemá, ať ho radši odmítne někdo kompetentnější… 

„Ještě ne, ale odpoledne za ním zajdu…“  

„Zajděte, když to nepůjde, tak to nějak vymyslíme…“ 

Seděla jsem na posteli a přemýšlela o tom, co jsem právě udělala… Do háje, vždyť on třeba 
fakt nemá prachy na ty blbý sešity… Ono asi taky není úplně jednoduché pro dospělého chlapa, 
říct mladé holce o pár sešitů pro své děti, protože na to prostě nemá… Celý den sedí před mým 
pokojem a asi už mu došlo, že jsem z trochu jiného světa… A teď se tu budu tvářit, jakože všemu 
rozumím a můžu rozhodovat, kdo na ty sešity má peníze a kdo ne… 

Rovnou jsem vstala a šla jsem za jedním kámošem, s kterým obyčejné chodím na trh. Posledně 
se mě ptal, jestli si něco nechci koupit. Že za ty dva měsíce jsem ještě nic nepotřebovala… Po-
známku, co bych z toho jejich zeleninovýho tržiště asi tak potřebovala, jsem si odpustila… 

„Chtěla bych něco koupit.“ řekla jsem mu, když jsem ho asi po hodině našla. Vysvětlila jsem 
mu celou problematiku. Neptala jsem se ho tentokrát na jeho 
názor, ani mi nic neříkal. Věděla jsem, že není dobře, někomu 
dát prachy, aby si koupil, co potřebuje, ale když mu dám sešity, 
tak tím přece nic moc nemůžu zkazit. 

Zjistili jsme, kolik sešitů potřebuje. Dvě mladší děti je ještě 
nepoužívají, píší jen na tabulky. Za chvíli za mnou kámoš přišel  
s nakoupenými sešity. Přidala jsem k tomu pár tužek a propisek, 
které jsem si přivezla z Prahy. 

Jen jsem za ním zašla a podala mu to. Nechtěla jsem ze sebe 
dělat nějakýho megadárce, nechtěla jsem, aby mi byl moc vděč-
ný. Přišlo mi to takový divný, s tím vším, co se kolem toho ode-
hrávalo, jsem spíš chtěla, aby už to bylo za mnou. Poděkoval. 

Asi za dva dny jsem se vracela ze školy. Zavřela jsem dveře a 
za pár okamžiku slyším nějaký klepot. Otevřu dveře. – „Něco 
jsem vám přinesl. Chtěl jsem vám jen ještě jednou poděkovat.“ 
Podal mi tašku plnou batátů (jedno z typických jídel, jsou to takové sladké brambory). 

Ou… Nevím, co na to říct. Ještě nikdy jsem od nikoho nic takového nedostala. Poděkovala 
jsem, zavřela dveře a nevěděla moc, co se děje. 

Udělal mi radost. Za prvé mi batáty hrozně chutnaj – jedno z mála místních jídel, které má 
nějakou chuť, a za druhé jsem si uvědomila, že mu ten nákup těch pár sešitů asi opravdu pomohl. 
Ale byl to zvláštní pocit. Najednou, jako kdyby všechno mělo smysl… 

V kuchyni jsme pak tašku pro zajímavost zvážili… Měla 7 kg. 

Terezie Böhmová, bohmova.blog.respekt.cz, kontakt: terezie.bohmova (zavinac) siriri.org  

Se svolením Terky pro Vás vybrala z jejího blogu Marta Tomsová. 


