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Známe tento text asi všichni – nakonec, většina z nás ho recituje nejméně jednou týdně, 
někteří i několikrát denně. Kdo by nesouhlasil s touto prosbou z modlitby Páně? … přece když 
jsem něco provedl, není nic lepšího, než když mi je odpuštěno! 

Už jako malý kluk jsem dokázal ocenit ty chvilky, kdy se výčitky, křik, hrozící výprask či ne-
snesitelně hrozivé dusné ticho změnily v úsměv, výdech, možnost přitulit se, vědomí, že všechno 
to temné je najednou pryč, že je opět klid a mír, že jsem opět přijat … že je to jako předtím, že 
se vlastně jakoby nic nestalo. Ono se sice stalo – ještě dlouho jsem na zdi v dětském pokoji viděl 
skvrnu po inkoustu, který jsem jako malý kluk rozlil, ještě dlouho jsme se chodili dívat z okna na 
střechu garáže, na níž skončil svou životní pouť náš oblíbený gumový pískací paňáca… a takto by 
se dalo jistě pokračovat dál. Ale to podstatné bylo (a dosud je), že nakonec přišlo odpuštění. 

Jenomže… 

Jenomže modlitba Páně pokračuje: „… jako i my odpouštíme našim viníkům.“ 

Nakonec, kdo by nesouhlasil? Přece odpouštět se má! Zejména mně! – no, když se nad tím 
zamyslím, tak i jiným. Ano, lidi, odpouštějte si navzájem a svět se změní v ráj… 

Jenomže ta modlitba není o tom, že ty máš odpustit mně, ani o tom, že ty máš odpustit sou-
sedce. Ta modlitba je o mně. To já mám odpouštět svým viníkům, jinak sabotuji vlastní prosbu o 
odpuštění – a když mi neodpustí Hospodin, tak mé šance jsou rázem na bodu mrazu, ba co dím: 
hluboko pod ním, hluboko pode dnem nedozírné propasti (neuhasitelný oheň, hryzající červ…). 

Ale i s tím se dá souhlasit. Je jen správné odpustit manželce, že zapomněla koupit chleba a 
přehlídla díru na mých ponožkách (kdyby tuto úvahu psala má žena, jistě by našla více a přiléhavěj-
ších příkladů, co všechno mi nakonec dnes a denně odpouští, ale to by bylo zase jiné povídání)… 

Jenomže – ani o tomto to ještě stále není. Je jistě možné plamenně hovořit o tom, že mám 
odpustit člověku, s nímž se již léta soudím o pole, člověku, který mi přejel psa, nebo tomu, kdo 
se mne pokusil zavraždit. Ale já se s nikým nesoudím, psa jsem nikdy neměl a zavraždit mne 
zatím nikoho nenapadlo. Tak kdo jsou to ti moji viníci, kterým mám stále znovu a znovu odpouš-
tět? Kde jsou? – ať jim mohu odpustit a dojít tak odpuštění v Božích očích… 

Viník je člověk (nebo taky zemětřesení, blesk, rozzuřený býk či zlatý stafylokokus), který mi 
způsobí nějakou újmu. Že mi způsobil újmu, to poznám: podle bolesti, podle vzteku, podle rozči-
lení, prostě podle negativních pocitů. Nemá smysl hovořit o odpouštění tam, kde jsem nepoznal, 
že mi někdo ublížil: „nic se nestalo“ v takovém případě není výrazem odpuštění, ale holým kon-
statováním statu quo. Ale kdo mi působí újmu? 

Na tuto otázku nejsnáze najdu odpověď, když se podívám do pocitů svého dne, najdu ty 
negativní (vztek, rozhořčení, smutek, nenávist, strach…) a pokusím se vystopovat jejich původ.  
A tak se najednou mezi mé viníky zapisuje člověk, který zaparkoval na chodníku (a mne to po-
pouzí), autor vulgární reklamy (která mne pohoršila) – a taky její zadavatel a taky ten, kdo povo-
lil právě zde, mně na očích, reklamní plochu… viníkem je najednou ten, kdo vymyslel dotazníky, 
ale také úředník, který se zdržel na obědě (a já zatím stojím ve frontě a tiše proklínám všechny 
dotazníky, úředníky, razítka i ty lidi ve frontě přede mnou, kteří měli tu drzost přijít dřív než já), 
mým viníkem je Bill Gates a celý Microsoft, protože se mi někam ztratil soubor s rozepsaným 
úvodníkem, a také majitel domu, v němž bydlím, protože mi nechce vyměnit vanu za novou a 
opravit okno, kterým zatéká… a nakonec jsem svým viníkem i já sám, protože mám vztek na 
svou lenost a na nedostatek invence a na únavu a na strach a bolení hlavy… a na co si jen vzpo-
menu… a také na to, že na leccos si už nevzpomenu (a bude to ještě horší, říkají ti ještě starší)… 

ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY… 
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Jako i my odpouštíme našim viníkům… ale dokud jsem naštvaný na parlament, vládu, fotba-
lovou reprezentaci, zkorumpovanou radnici, prolhaný bulvární tisk, drzé nepřizpůsobivé spolu-
občany, arogantní neonacisty, neomluvivší se komunisty, přeplněný autobus, vysoké daně, hulá-
kající turisty a stovky a tisíce dalších lidí, věcí a událostí, kvůli nimž dnes a denně hodinu co hodi-
nu (ba i častěji) vybouchnu vzteky (nebo jen tak tiše v sobě dusím hněv a zášť nebo bych se nej-
raději rozplakal…), dotud jsem neodpustil svým viníkům (kteří kolikrát ani netuší, že se stali mý-
mi viníky, vždyť mne neznají, ani netuší, že existuji) a dotud nemohu s klidným svědomím říci: 
„Odpusť nám naše viny…“ 

Nadlidský úkol? Asi ano – za celý život s ním nejspíš nebudu hotov. Snad o tom bude také 
poslední soud: ne že by Bůh chtěl soudit naše počínání (to už učinil, rozsudek byl dávno vynesen 
a Ježíš jej za mne odpykal; ode mne se snad čeká jen to, že to pokorně přijmu, místo abych 
zpupně trval na tom, že si stačím sám), ale že my sami budeme soudit své viníky – a odpouštět  
a odpouštět… a to se musím naučit již zde, tady a teď… 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

A V NĚKTERÝCH OKNECH SE SVÍTÍ I PO PŮLNOCI 
 

sám v přeplněných ulicích 

opěšalý v jízdních drahách 

jdoucí proti poryvům větru s deštěm 

bez klobouku 
 

podvečerní tma kape z větví stromů 

odkapává na chodník a tvoří obrovské louže 

přemítáš o neskutečnu a zakopáváš o obrubníky vlastních dějin 

bez bot 
 

nevysoké stromy mezi vysokými domy 

neonová slunce na oblohách střech 

olysalý měsíc zapadá do nejbližší hospody 

bez žízně 
 

a v některých oknech se svítí i po půlnoci 

čekání na zbloudilé chodce není krátké 

a nikdy nebude 
 

prosit a mluvit a mlčet a čekat a doufat 

duha na dosah ruky 

blesk se kroutí před zrcadlem a obdivuje vlastní stín 

KDO zahřmí a kdy 
 

a v některých oknech se ještě stále svítí 

už dávno není po půlnoci 

čekání nebylo krátké 

a chodec našel cestu 

 Sa Ze-Č‘ 2009  
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
někam se nám ztratilo léto. Ještě před týdnem bylo krásně teplo, sluníčko jásalo vstříc našim 

krokům do práce i domů a sandály naboso pleskaly po rozpálené dlažbě pražských, brněnských 
(a třeba taky lounských, českobudějovických, dolnolhotských či vrchotovojanovických) ulic, 
chodníků, náměstí i návsí. A ejhle: jedna studená fronta, trochu vzduchu, který tak důvěrně znají 
zejména Islanďané, Faeřané či obyvatelé Špicberků, a sandály putovaly hbitě zpět do botníků, 
kraťasy do šatníků, slunce zimomřivě zalezlo za mraky – a stromy se konečně dočkaly deště, po 
kterém celý duben či květen toužily… 

Jo, kdyby se počasí mělo řídit podle toho, co bych si přál – a co bych třeba i skutečně potře-
boval… To bychom se nestačili divit, jak by najednou na jednu zahrádku (na tu s okurkami) prše-
lo, a na vedlejší (s opalovacím lehátkem a venkovním krbem) svítilo slunce… A ty dohady o vodu, 
která z deštěm zavlažovaného jahodového pole drze stéká na můj pečlivě udržovaný tenisový 
kurt… 

A tak je snad lepší, že to počasí řídit neumíme. Jen bychom do toho 
vnesli stejný chaos, jaký dnes a denně vnášíme do svých srdcí, do svých 
vztahů, do svých životů – a co to dá Hospodinu práce, než nás znovu  
a znovu dokáže vyhnat z dozrávajícího obilí na možná méně lákavou, 
ale mnohem vhodnější pastvu na mezi… 

Pásli jste někdy krávy? Nebo kozu? Já také ne, ale máma mi o tom 
kdysi vykládala. To jsem byl ještě malý… Jak asi budou naši kazatelé 
vykládat podobenství o dobrém pastýři našim vnukům, kteří, odkojeni 
počítačovými hrami, televizí a supermarkety, už nyní kolikrát malují 
fialové krávy a myslí si, že mléko se vyrábí v továrně… 

Přeji Vám i Vašim dětem (a vnoučatům) krásné léto – se sluncem  
i deštěm, s mořem i horami, s městy plnými pamětihodností a pozoru-
hodností i s loukami plnými ovcí či kraviček… a se spoustou času na sebe samé i na sebe navzá-
jem… A třeba dojde i na to mléko. 

VKor 
 

MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE 
Velké víře a velkodušnosti lidí stojí v cestě ponejvíce strach. Abychom mohli vstoupit do 

tajemství odpuštění, musíme nejprve poznat své strachy. Většiny z toho, co nemůžeme odpus-
tit, se bojíme. 

Když jsem vyrůstal v církvi, získal jsem dojem, že problémem byla pochybnost. A tak veškeré 
naše učení spočívalo ve „výchově hlavy“. Naučte „tady nahoře“ lidi správným odpovědím ohled-
ně Boha, a pak budou mít velkou víru. Jen mi ukažte, kde a kdy „informace v hlavě“ sama stvoři-
la lidi velké duše, proroky veliké touhy, svobody a odvahy pro církev! 

Bůh k nám promlouvá, uzdravuje nás a osvobozuje na jiné úrovni, na úrovni našich strachů. 
Dokud Bohu nedovolíš, aby oslovil tvé strachy, nikdy je sám nerozpoznáš a nepochybně budeš 
jimi lapen. 

Jak rosteme ve víře, postupně překonáváme potřebu někoho vylučovat (on, ona, oni jsou 
nepřítel). Postupně se odebíráme tam, kde můžeme riskovat a nechat být své zdánlivé nepřáte-
le. Pak začíná cesta moudrosti. Nakonec zjistíme, že jsme už schopni uposlechnout to největší  
z Ježíšových přikázání, jeho nejradikálnější učení: milujte své nepřátele. 
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Kolik z nás miluje lidi, kteří nás ustrkují, kteří nám ztrpčují život? Nepřijali jsme Ježíšova při-
kázání do svého nitra. Jazyk Písma je však jak introvertní, tak i extrovertní. Jestliže jsme nebyli 
schopni milovat své nepřátele vně sebe, pokud si stále myslíme, že Rusové nebo Iráčané jsou 
problém, je to pravděpodobně proto, že jsme nejprve nemilovali nepřátele ve svém nitru.  
A pokud jsme jim neodpustili uvnitř, pak nikdy nebudeme vědět, jak milovat „nepřátele“ vně  
a jak jim odpouštět. 

Z knihy Richarda Rohra „The Passion of God and the Passion Within“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

LETIŠTNÍ KONTROLA, ZABALENÝ PAPÍR A KONOPNÁ MAST 
Další dopis ze života české matky v Anglii 

Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás zdravím po dlouhé odmlce. Už jsem vám v duchu napsala několik dopisů. Ovšem 
když konečně usednu v klidu k počítači, tak jsem většinou úplně vyřízená. Teď zrovna je ráno  
a kromě toho, že Myška nosí Eliáše po schodech na zádech, se nic neděje. Prý „ho vynesl naho-
ru“ už „bylo naposledy“ a můžu psát, tak uvidíme. 

Vrcholnou událostí posledního měsíce byla návštěva Čech. Jeli jsme letadlem, děti a já. Eliáš 
potvrdil svou pověst neřízené střely hned na začátku cesty. Pracovníci kontroly cestujících poža-
dují, aby tito vyložili všechna svá zavazadla na pás, a pak je prosvěcují nebo co a hledají zbraně. 
Musí se kontrolovat i kočárky, a to byla příležitost pro náš Kulový Blesk. Sotva jsem ho osvobodi-
la z popruhů a začala skládat kočár (s tichou výčitkou inženýrům, kteří vymýšlejí skládací mecha-
nismy), Eli vyrazil. Skrz detekční rám a dále, dále ke svobodě… Sice jsem křičela anglicky „Chyťte 
ho!“, ale všichni stáli jako přimraženi. Únik se nakonec nepodařil, protože matka je stále ještě 
rychlejší. Ovšem zase jsem se nelíbila rámu, který začal pískat. Musela jsem se svléknout  
a podrobit se ošmatávání ochranky (ženského pohlaví), zatímco Tomovi připadl nevděčný úkol 
držet vzpouzejícího se Eliáše, který se jako hádě snažil vykroutit a realizovat své sny o svobodě  
a volnosti. Modroočko se drželo Myšky za ruku jako klíště a vyděšeně pozorovalo tu rotyku, 
stejně jako ostatní okolostojící. A to byl teprve začátek. Děti střídavě pištěly, snažily se utéct, 
běhaly po jezdících pásech… Když jsme čekali u vstupu do letadla, chtěly jíst, drobily sušenky  
a pošťuchovaly se. Tomáš si od nás odsedl, v neposkvrněné bílé košili (sám si ji na cestu vybral), 
vzal si nějaké noviny, dal nohu přes nohu a četl si. Prostě mladý distingvovaný pán, který nemá  
s tou skupinou na protější lavičce nic společného. A tak to šlo dál a dál, Eliáš nechtěl v letadle 
sedět připoutaný. Řval tak, že cestující slyšeli jeho a ne pokyny, jak nasadit kyslíkovou masku  
a nafukovací vestu. Atd., atd. A cestou zpět to samé, v bleděmodrém. Ale prázdniny v Praze 
stály za to, jezdili jsme na kole a chodili do lesa, viděli se s příbuznými a s přáteli. 

Vrátili jsme se do nádherného jara – magnolie už odkvetla, stejně tak i pravé anglické blue-
bells, zvonky, které nám rostou i na předzahrádce. Zahrada samotná je plném květu, jeden keř 
voní naprosto omamně, ostatní krásně rozkvétají. Dost prší, tak všechna vegetace bují jako šílená. 

Rozkvétají azalky, ale jsou to chudinky. Neustále na ně některé dítě šlape, omylem samozřejmě. 

Modroočko oslavilo 4. narozeniny. Je to velký kluk, což potvrzuje, když se mu to ovšem hodí. 
Jindy se zase hodí být malý, o čemž je schopen nás přesvědčit s velkou roztomilostí. Velcí bratři 
přistoupili k přípravě narozeninových oslav s nebývalou vytrvalostí a nadšením. Několikrát mne 
kontrolovali, zda mám všechno k přípravě dortu a hlavně – strávili spoustu času balením dárků. 
Vybrali své hračky a balili a balili – zejména Myška použil velké množství izolepy a provázků, 
takže dostat se pak do balíčku bylo prakticky nemožno… Na oslavu přinesli vítězně velkou tašku 
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dárků a Modroočko je nadšeně rozbalovalo a radovalo se ze všeho, co v nich našlo. Je to báječné 
dítě. Jeden balíček byl prázdný, kluci omylem zabalili prázdný papír. Modroočko vesele zvolalo: 
„Jé, prázdný papírek!“. Musela jsem se schovat do kuchyně a tam jsem se smála, až mi oči slzely. 
Sada malých letadélek od tatínka a maminky úplně zapadla v záplavě ostatních darů. Inu, když 
máte dva velké bratry, tak to je opravdu výhra. Odpoledne toho dne jsme se vydali na Ostrov 
Ovcí, na krásné pískové hřiště. Josef plánoval, že se vykoupe, ale zavrhl to pro nízkou teplotu 
vody a prudký vítr. Ale moře bylo krásné, slaný vítr a sluníčko. 

Naše dny jinak plynou hezky a rychle. Učíme se a učíme, nevím, komu to leze více na nervy. 
Děti projevují svou nevoli častěji než já. Zatímco Tomáš dupe jako králík, Myška je vynalézavější. 
Zvolá: „Nemám vás rád!“ a uprchne do svého pokojíčku. A pak se objevují nápisy na papírcích, 
např. “zlá mamina“, „utechu (myslí uteču) ti“ apod. Nekomentovala jsem to, ale poslední nápis  
„I hate you!“ ozdobil dřevěné zábradlí v bytě. Podařilo se nám jej vyretušovat, ale měla jsem 
přednášku o popisování předmětů a okolí. Snad to zapůsobilo a nebude pokračovat fixou na zeď. 
Moje máma mi připomněla, jak jsem v dětství v záchvatu vzteku střihla do závěsu. Tak to má asi 
po mně, i když já jsem žádné nápisy neprováděla. Pokud má ovšem Myška náladu, je neúmorným 
studentem. V půl sedmé ráno přijde ke mně do postele a předčítá mi ze školní knihy (ztrácím 
bohužel kontext). Onehdy večer trval na tom, že mi bude číst z čítanky, a přečetl tři stránky, než 
jsem ho zahnala do postele. Takovéto návaly pracovitosti se u Tomáše nevyskytují, nechuť je 
konstantní. Ale rád čte. Harry Pottery v originále, všechny díly stále dokolečka. Nedávno jsem mu 
na poličku propašovala Robinsona Crusoe (taky anglicky) a docela se do toho ponořil. 

Mezi dětmi občas probíhá debata o jménu pro miminko, které se má narodit. Padají šílené 
nápady, a my jakožto rodiče jsme z hlediska vymýšlení jmen zcela vyčerpáni (i z jiných hledisek, 
po pravdě řečeno). Naštěstí tady nemusíme mít jméno připravené dopředu – až se miminko 
narodí, tak nás svým vzhledem k výběru jména inspiruje, řekli jsme si s Josefem. A třeba, třeba 
to bude holčička. Za 14 dní mám jít na druhý a poslední ultrazvuk, tak se zkusím zeptat. Celkově 
je tu ale postoj ke sdělování pohlaví plodu jiný, než jsem zažila v Praze, tam mi vždycky se smí-
chem řekli, že to bude „zase kluk, paní Vorlová!“. Tady jsou zdráhaví na toto téma vůbec hovo-
řit. V Eliáškově případě jsme s Josefem viděli na ultrazvuku sami jasně, že to holčička není. Děti 
taky chtějí, abych jim vyprávěla, jak vypadaly, když se narodily, a co dělaly. Hlavně Myška je 
fascinován historkou o tom, jak byl dvě hodiny v inkubátoru, a jak počůral pana doktora… 

Tak se tedy máme. Dobře. Větší výlety se nekonají, protože Eliáš musí po obědě spát. Jinak 
je velice protivnej, pokud se nevyspí. A po pravdě řečeno Josef i já s nadšením vítáme dvě a půl 
hodiny, kdy je Kulový Blesk uzemněn a neprovádí to, co obvykle provádí. Tak např. včera během 
chviličky přistavil židli k policím, vybral tu nejdražší mast, kterou jsem měla v krabičce, a celý se  
s ní pomazal. No celý, začal hlavou a někde u krku mu došla mast. Byla to konopná mast  
na ekzémy a Eliášek krásně voněl po konopí. Josef rozhodl, že ho nebudeme mýt, když je to 
taková hojivá mast. Převlékli jsme dítě a vyčistili podlahu, židli a zdi. Ale kde je Eliáš? V kuchyni, 
přistavená židle, Eliáš na lince, patlá se temperami, které tam mají kluci ukryté v krabici. Nic se 
před Bleskem neschová. Tentokrát se šlo do vany, díky předchozím nánosům masti šly naštěstí 
barvy dobře dolů. Eli se radoval, že má o koupel navíc. Čistý a suchý utíkal předem mnou  
na postel, kde se samou radostí počůral. A tak to jde pořád dokola. Jsem velmi vděčná výrob-
cům lega, kluci tráví hodiny stavěním strojů a letadel a vlaků a metra, bez plánků a podle fanta-
zie, je to krásné a hlavně jsou u toho HODNÍ. 

Moc vás zdravím a doufám, že mi napíšete, jak se máte! 

Blanka  
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VŠECHNO, CO POTŘEBUJI VĚDĚT O ŽIVOTĚ, JSEM SE NAUČIL Z NOEMOVY ARCHY 
Za prvé: Nezmeškat loď. 

Za druhé: Pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. 

Za třetí: Plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu, nepršelo. 

Za čtvrté: Udržet se fit. Když vám bude 600 let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco 
opravdu velkého. 

Za páté: Neposlouchat kritiky; prostě pokračovat v práci, která se musí udělat. 

Za šesté: Postavit svou budoucnost na vysokém základu. 

Za sedmé: Z bezpečnostních důvodů cestovat v párech. 

Za osmé: Rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palubě s gepardy. 

Za deváté: Když jste ve stresu, chvilku se plavte. 

Za desáté: Archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové. 

Za jedenácté: Bouřka nevadí. Když jste s Bohem, vždy na vás čeká duha. 

Z e-mailové schránky Heleny Tyburcové, a také z e-mailové schránky Petry Ryantové. 
 

TŘI VĚCI 
Tři věci, které máme milovat: Odvaha, mírnost, pravda. 

Tři věci, které máme nenávidět: Hrubost, pýcha, nevěra. 

Tři věci, o které máme prosit: Pokoj, víra, čisté srdce. 

Tři věci, kterých se máme varovat: Lenost, žárlivost, plané řeči. 

Tři věci, které máme ovládat: Myšlenky, jazyk a způsob života. 

Tři věci, na které máme myslet: Život, smrt a věčnost! 

Neznámý autor. Za zaslání děkuji Janě Běťákové. 

MALÝ KOUSEK JEDNOTY STOJÍ ZA TVŮJ ŽIVOT 
Pokud si budeme myslet, že svět spasíme my sami, stanou se naše 

metody arogantní, náš přístup k věcem bude netrpělivý a naše řešení 
budou ukvapená. Namísto toho musíme hledat trpělivost a Boží pokoj. 
Boží muž a žena jsou spokojeni, mohou-li prostě nasadit život za malý 
kousek jednoty. Ať jste kdekoli, nechte Boha vytvářet jednotu. Věřím, že právě toto Bůh na zemi 
koná. Znám jednu sestru, která spatřuje své prvotní poslání v tom, že se laskavě usměje na kaž-
dého, koho potká. Jakou hrozbou se asi stala nejednotě! 

Má-li být Ježíš mezi námi vzkříšen, musíme každý zvlášť i ve skupinách kapitulovat před lás-
kou a tajemstvím, které je větší než naše srdce. Musíme pokorně připustit, že toho víme oprav-
du velmi málo. Zdá se mi, že máme málo správných odpovědí a ještě méně závěrů. Všechno, co 
můžeme, je být takoví, jako byl Ježíš: přítomní a vtělení. V posledku se mi zdá, že existuje jen 
jedno evangelium: Ježíš vtělený, Ježíš ukřižovaný, Ježíš vzkříšený. Solidarita v utrpení a extázi je 
Božím darem tomuto světu. 

Být v církvi znamená chtít tvořit součást tohoto rytmu a vytvářet malé kousíčky jednoty, 
kdekoli jen můžeme. 

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

MANŽELSKÉ OKÉNKO 



 
10 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2009 

Přivezou chlápka sanitkou do nemocnice. 

„Jste ženatý?“ ptá se sestra. 

„Ano, ale ta zranění mám z autonehody!“ 
 

Když NASA poslala první kosmonauty do vesmíru, zjistila, že psací pera nefungují při absenci 
gravitace. NASA pověřila studiem problému konzultantskou společnost. Po deseti letech výzku-
mu a 12 milionech dolarů mají Američané pera schopná psát v jakékoli pozici a při teplotě mezi 
0 a 300 stupni Kelvina. 

Rusové používají tužky. 
 

„Pane doktore, svědí mě celé tělo.“ 

„A zkoušel jste sprchu?“ 

„Ano, týden-dva byl pokoj a potom zas…“ 
 

Motto dne: Každé ráno, když vstanu, prohlédnu si seznam padesáti nejbohatších lidí na svě-
tě. Když na něm nejsem, jdu do práce. 

 

Jdou dva kamarádi v noci domů, jsou v dobré náladě a ten první se diví: „Jak to pěkně křupe 
pod nohama! Kde se vzal ten mráz teď v létě?“ 

„Kamaráde, to není mráz,“ mumlá ten druhý, „to je skleník, jdeme přes zahradnictví…“ 
 

Ze sbírky Jana Ihnáta SDB „Zasměj se každý den“ vybral sazeč 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

A CÍRKEV VAŠI LÁSKU POTŘEBUJE 
 

Přiznám se, že už vůbec nevím, od koho jsem poprvé slyšel 
větu, která se od té doby stala jedním ze základních pravidel pro 
můj život a pro moji službu v církvi a která zní: „Je třeba ztratit iluze 
a zachovat si ideály.“ 

Od koho jsem ji ale prvně slyšel, už vlastně není vůbec podstatné. Podstatné však zůstalo, že 
mi toto pravidlo trvale moc a moc pomáhá v úsilí o realistické a přitom radostné přebývání 
v mých vztazích a v mé službě. Na jedné straně mi totiž otevírá prostor poctivě a svobodně po-
jmenovat mnohé mé velmi silné zážitky, má zažitá pravidla a mé emoce, které se mi v minulosti 
jevily jako naprosto zásadní v mém životě, ale byly mnou z mého dnešního pohledu nahlíženy 
zúženě, naivně a tedy byly i značně iluzorně prožívané. Moudrost věty: „Je třeba ztratit iluze  
a zachovat si ideály,“ mi dnes umožňuje se od těchto úzkých a svazujících skutečností oprostit. 
Na druhé straně mne připomínka o potřebě a možnosti zachovat si skutečné ideály stále nově 
povzbuzuje v tom, abych toto své prozření z různých svých iluzí nenahradil rádoby zkušeným 
nadhledem, který už se nechce nechat překvapit a na jakoukoliv nadšenost ve svém okolí reagu-
je povýšeným skepticismem. 

Proč o tomto zde mluvím, když tématem mého referátu má být reflexe nad vztahem Man-
želských setkání, církve a společnosti? 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Mluvím zde o tom ze dvou důvodů. Tím prvním, a jistě méně důležitým, je důvod osobní.  
Pro mne osobně jako pro katolického kněze žijícího v celibátu byla má služba na Manželských se-
tkáních jedním z důležitých momentů, ve kterých jsem se učil rozlišovat mezi svými vlastními iluze-
mi a ideály o plnosti a hloubce svého vztahu s Bohem i s druhými lidmi, a jsem za to velmi vděčný. 

Druhý důvod – ten hlavní, a věřím, že všeobecně uchopitelný – s tím mým osobním však 
bezprostředně souvisí. 

Domnívám se, že křesťansky žitá manželství jsou právě v naší společnosti a zároveň ve spole-
čenství církve jedním ze základních prostředí, skrze která je možné o praktickém a plodném 
rozlišování mezí iluzí a ideálem svědčit tam, kde jde o nejzákladnější hodnoty lidských vztahů:  
o lásku, úctu a věrnost. A možnost tohoto účinného svědectví považuji za nesmírně důležitou. 

My přece nemůžeme říci, že svět kolem nás dnes nevěří na lásku, nemůžeme říci, že když 
dnes potkáváme zamilované dvojice, které se možná k sobě chovají s bezprostředností pro nás 
snad někdy až šokující a pohoršující, že potkáváme lidi, kteří nevěří lásce a na lásku. Já osobně 
to alespoň říci neumím a ani nechci. A bojím se, že někdy tak jednoznačné odsuzování většino-
vého stylu v partnerských vztazích, které zaznívá docela často ze strany uvědomělých křesťan-
ských moralistů a mravokárců, je mnohdy hodně nespravedlivé, a navíc stojí mimo skutečné 
pochopení intenzivního a zoufale poctivého hledání opravdové partnerské lásky dnešního 
mladého člověka. A také se bojím, že tato naše kritika je naprosto kontraproduktivní, protože 
neprávem odpírá těm, kterým je určena, něco zcela zásadního: jejich poctivé hledání. A tak ne-
může vůbec pomoci v tom podstatném: aby se toto hledání neutápělo v iluzi, která člověka mů-
že zcela zničit a zotročit – a také mnohdy zcela zničí a zotročí – a aby tak nekončilo v naprosté 
ztrátě ideálů, která nakonec vede ke vztahům, jež také tak dobře kolem sebe známe: 
k partnerským vztahům pouze formálním a egoisticky vypočítavým, založeným otevřeně na po-
hodlnosti a drsném výměnném obchodu. 

A já jsem osobně přesvědčen, že právě styl rozlišování mezi iluzí a ideálem, který je obsažen 
v jádru know-how Manželských setkání, je na rozdíl od teoretického přístupu různých přednášek 
a poučení jednou z nadějných a účinných forem široce přijatelného svědectví. 

Jakákoliv přednáška, ať je sebevíce pravdivá a fundovaná, totiž nemůže obsahovat jednu 
podstatnou charakteristiku, jež je vlastní namáhavému týdnu Manželských setkání: konkrétnost 
a jedinečnost tohoto rozlišování mezi iluzí a ideálem v reálném světě, rozlišování pro nás dva 
dnes a tady. Tato mnohdy dramatická autentičnost je totiž dle mého soudu jednou z mála mož-
ností, jak se snažit účinně bojovat proti obrovskému současnému pokušení: dát rovnítko mezi 
všeobecnou skepsi a lidskou zralost. A reakce mnoha pečounů na to, co se děje na manželáckém 
týdnu, jsou myslím tím nejlepším svědectvím, jak reálně tento příklad působí. 

Nicméně nejde jen o ty, kteří stojí teprve na začátku svého hledání. Stejně důležité je i svě-
dectví, které účastníci manželských setkání dávají svému okolí, párům, které jsou konfrontovány 
s rozjasněním vztahu u těch, kteří, jak dobře věděli, se prali a i nadále perou s obdobnými pro-
blémy jako oni a našli nové směřování právě skrze „manželáky“. 

I zde je svědectví znovuobjevení ideálů, které nejsou nepravdivou iluzí, ale zásadní nosnou 
hodnotou života, obrovsky cenné a myslím, že Vy sami byste dokázali mnohem lépe než já svěd-
čit o té požehnané multiplikační síle Vašeho osobního příkladu. 

Abych se však vrátil k nadpisu svého referátu: A církev Vaši lásku potřebuje. Tato věta je 
v katolickém obřadu přijetí svátosti manželství součástí textu, který oddávající buď může přímo 
přečíst, nebo se jím může nechat inspirovat při přivítání snoubenců na začátku, hned po jejich 
vstupu do kostela. Já se musím přiznat, že jsem tuto větu dlouhou dobu vůbec neměl rád, proto-
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že jsem ji chápal jako takovou docela nefér zištnost ze strany církve. Něco v tom smyslu: „Církev 
Vaši lásku potřebuje pro své fyzické zachování. Potřebuje, abyste vy, kteří nežijete v celibátu, 
plodili a rodili další děti, abychom my kněží měli nadále své ovečky, a nad to pak ještě společně 
potřebujeme, abychom jako církev nevymřeli“. 

A protože se mi toto mé vlastní vysvětlení, jež jsem tomuto textu podsunul, velmi příčilo, tak 
jsem ho vlastně vůbec nepoužíval. Vítal jsem snoubence svými vlastními slovy a důraz kladl  
na požehnání pro jejich lásku a jejich vzájemný vztah. Nicméně musím se přiznat, že jsem na 
tuto větu během své kněžské služby zásadně změnil názor. 

Církev skutečně moc a moc potřebuje manželskou lásku a to vůbec ne v první řadě pro bio-
logické rozmnožování svých členů a tím pro zachování své historické kontinuity. Ale církev Vaši 
lásku mnohem více, a v první řadě, potřebuje pro zachování své vlastní identity, pro zachování 
ideálů, ke kterým je, jak pevně věřím, Bohem pozvána. Církev příklad konkrétní partnersky žité 
lásky moc a moc potřebuje jako kriterium pro rozpoznání mnoha nepravdivých iluzí o podobě 
lásky, iluzí, které ji neustále ohrožují a nebezpečně deformují. 

Jestliže apoštol Pavel napsal v listě do Efezu v 5. kapitole, že tajemství vztahu mezi Kristem  
a Církví má církev ve vrcholné formě kontemplovat při pohledu na plně žitý intenzivní vztah 
mezi mužem a ženou, tedy při pohledu na vztah mezi manželem a manželkou, pak jsem pře-
svědčen, že tento text inspirovaný, jak věříme, Božím Duchem není jen pouhou vznešenou pro-
klamací, ale zcela konkrétní výzvou, kde má církev a její pastýři hledat inspiraci pro to, aby mno-
hé řeči o Boží lásce k člověku a o lásce člověka k Bohu nebyly tak infantilně naivní, tak nabubřelé 
či tak manipulativní. 

A znovu opakuji, že jsem přesvědčen, že příklad, který církvi nabízí konkrétní úsilí většiny 
účastníků Manželských setkání, a pohled na konkrétní plody tohoto úsilí mohou být skutečně 
velmi inspirativní právě pro pravdivé a účinné svědectví o Kristově lásce k jeho církvi i pro po-
chopení praktických cest, které vedou k posílení vztahu mezi člověkem a Bohem, mezi ženichem 
Kristem a církví jako jeho milující nevěstou. Pro rozlišení mezi iluzí o prožívání tohoto vztahu  
a mezi ideálem, ke kterému společně směřujeme jako k reálně dosažitelnému cíli. 

Moje povídání bych až do teď asi mohl zcela pravdivě nazvat ódou na Manželská setkání,  
a také jsem tuto část takto vědomě formuloval, protože jsem přesvědčen, že je to óda na hod-
noty nikoli pouze iluzorní. Nicméně nemohl bych mít za svého patrona pochybovačného Tomá-
še, abych nepřipojil i několik svých otazníků, týkajících se pokušení záměny iluze a ideálu 
v samotném hnutí Manželská setkání, která by mohla více či méně – a domnívám se, že mnohdy 
i více – tuto hodnotnou službu Manžel-
ských setkání pro společnost i církev zá-
sadně oslabit. Nicméně o mém patronu 
apoštolu Tomášovi se také právem říká, že 
byl i prvním existencionalistou, tedy že 
použitím slůvka „můj“ ve svém vyznání 
„Pán můj a Bůh můj“ položil jako první 
důraz na subjektivní rozměr víry. A tak 
prosím berte i mé otazníky s důrazem  
na slůvko „mé“, jako můj subjektivní názor 
a spíše jako podnět k diskusi. 

Tím prvním mým otazníkem je, jak 
úspěšně Manželská setkání bojují s iluzí 
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exkluzivity, a to jak ve vztahu k jedinečnosti své cesty při společném úsilí církve o obnovu hloub-
ky křesťanského manželského života, tak i ve vztahu k jednotlivým domácím církevním spole-
čenstvím, farnostem či sborům. Mám někdy dojem, že iluze o kvalitativně vyšší formě křesťan-
ského společenství v rámci Manželských setkání a v rámci iniciativ, které jsou s nimi spojeny, 
mohou vést právě k povýšené skepsi nad mnohým, co se děje tam, kde jsme skutečně doma.  
A tím i k malé ochotě nést právě doma horko a tíhu dne a k určitému uzavření se jednotlivých 
kursů manželských setkání navenek. 

Druhý můj otazník se týká iluze o jakési všemocnosti a vševědoucnosti doprovázejících kněží. 
Tento můj otazník míří jistě i do našich kněžských řad: nakolik tuto iluzi dostatečně vehementně 
potíráme, protože její nebezpečí vzniká jako naprosto nevyhnutelný rub obětavé a vstřícné 
kněžské služby pro druhé. 

A třetím mým otazníkem je otazník nad možnou iluzí jistoty, že věci v partnerském vztahu 
jsou řešitelné podle určitých šablon, které můžeme, když je známe, nasadit na druhé. Ptám se, 
zda různá v rámci Manželských setkání populární know-how někdy nezastiňují originalitu  
a neutlačují prostor pro poctivou modlitbu, pro vydání problémů Hospodinu a pro evangelijní 
obrácení a pokání. 

Název mého referátu, jak víte, zní: A církev Vaší lásku potřebuje. Moc bych si přál na závěr 
svého povídání tuto větu právě po příkladu svého patrona sv. Tomáše existenciálně podtrhnout 
a zdůraznit: Osobně vnímám jako ten, kterému nyní byla v církvi svěřena služba a podíl na vede-
ní Božího lidu, že Vaši vzájemnou lásku moc potřebuji pro pravdivost a reálnost své služby,  
a také vnímám, že mnohé, co ke své službě nyní potřebuji, jsem již získal díky Manželským setká-
ním. A za to Bohu i Vám díky. 

Tomáš Holub. Příspěvek přednesený na konferenci 20 let Manželských setkání,  

Kroměříž, 7. 2. 2009. 

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D. je generálním vikářem biskupství královehradeckého.  

Spolupracoval jako duchovní se sdružením YMCA-Živá rodina při pořádání kurzů MS.  

SMAŽENÝ SÝR „BEZ SMAŽENÍ“ 
Toto je tip na výbornou a rychlou večeři, přičemž odpadá obalování 

sýra v trojobale. Není to tak tučné a sýr nevytéká na pánev. Postup je velmi jednoduchý-… 

Potřebujeme: 150 g tvrdého sýra, 200 g šunky, 6 celých vajec, 6 čajových šálků, tuk a strou-
hanku na vymaštění hrnečků. 

Postup: Sýr nastrouháme a šunku najemno nasekáme na malé kousky. Hrnky řádně vymastí-
me, vysypeme strouhankou a jdeme plnit. Začínáme vrstvou strouhaného sýra, na sýr následuje 
nasekaná šunka, na šunku rozklepneme 1 vajíčko, na vajíčko opět navrstvíme šunku a nakonec 
opět vrstvu nastrouhaného sýra. 

Naplněné hrnky vložíme do vyššího plechu, nebo pekáčku, který zalijeme vroucí vodou, tak 
do ½ výšky hrnečků. Pak vložíme do rozpálené trouby a pečeme při vysoké teplotě – cca 230 Co 
po dobu cca 20 minut do zlatohnědé barvy. 

Podáváme s vařenými či opečenými bramborami a tatarskou omáčkou. 

Recept zaslala mé ženě Eva Petrusová. 

RECEPT NA ČERVEN 
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ZE SEKRETARIÁTU 
Nedávno, 13. května, proběhla v Paláci YMCA přednáška o Gaudím a jeho archi-
tektuře, kterou si pro nás připravil Tomáš Kučera. Báli jsme se, že když začalo 
hezké počasí, tak nikdo nepřijde. Ale naštěstí se naše předtuchy nevyplnily  
a bylo celkem plno. Přednáška byla skvělá díky Tomášovi Kučerovi a doufáme, 

že nebyla poslední. 

Na Tábory rodin na Pavlátově louce se 
můžete ještě přihlásit. Máme volno  
na všech turnusech. V druhém turnusu 
bude mít dospívající mládež svůj program, 
který povede Ing. Mgr. Marie Nováková. 
Nemáte-li ještě program na léto, neváhej-
te a pojeďte s námi, nudit se rozhodně 
nebudete! 

Radana Vášová, sekretář YMCA – Živá 
rodina 

NOVÉ ČLENSKÉ LEGITIMACE 
Milí členové Živé rodiny, 

díky ochotné a pilné paní Ludmile Rychtárové, jsou pro vás připravené nové členské legiti-
mace ŽR. Moc by nám pomohlo, kdyby si pražští členové legitimace vyzvedli v naší kanceláři. Ti, 
kdo s námi jedou na tábor a Manželská setkání, dostanou legitimace tam. Tím alespoň snížíme 
náklady na poštovné, které i tak nebude malé. Ostatním je samozřejmě pošleme. 

 Ještě jednou – velký dík paní Ludmile Rychtárové za její rychlou a kvalitní pomoc při vyplňo-
vání členských legitimací ŽR. 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

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  

15.6.2009 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 
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LETNÍ TÁBORY YMCA PRAHA 
 

TÁBOR NA VLČICI PRO RODINY S DĚTMI 
Kdy: 1. – 9. července 2009 

Kde: Tábořiště Vlčice v Jižních Čechách blízko Třeboně (v prostředí lesa na kraji velikého Staň-
kovského rybníka, kde je úžasné koupání a možnost plaveb na loďkách, dobré podmínky pro cyk-
listiku). Není tam elektřina ani tekoucí voda, záchody jsou dřevěné v lese, takže polní podmínky. 
Ty však budou zaručeně vykompenzovány krásou přírody. Ubytování v chatách nebo pokojích 
zděné budovy, vybavených pouze postelemi s matracemi. Vlastní spacák, prostěradlo, polštář  
s sebou. Jídlo také vlastní, k dispozici jsou plynové vařiče a klasická kamna v polní kuchyni. 

Cena ubytování: 2400 Kč za celý pobyt pro 1 rodinu, ať je jakkoli početná. 

Program bude volný, přizpůsobený zájmu účastníků, nebude chybět společné sezení u ohně 
s kytarou, výlety, hry, sporty. 

Hlavní vedoucí: Jan Vorlíček, zdravotník a programový vedoucí: Dana Vorlíčková 

Kontakt: Jan Vorlíček, tel. 606 951 216 nebo 774 951 216, e-mail jan.vorlicek@volny.cz 
 

KOSÍ POTOK U ČERNOŠÍNA 
Kdy: 18. července – 1. srpna 2009 

Kde: tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee 
 

Program pro teenagery ve věku 13 – 18 let: Ztraceni v pavučině záhad 

Pojeď s námi a prožij dva týdny uprostřed širých lesů. Každý den plný her, poznávání, kreati-
vity, vztahů, zábavy a akce. K tomu prožijeme tři dny společného putování západními Čechami  
s báglem na zádech, nad hlavou oblaka a hvězdnou oblohu… 

 

Program pro děti ve věku 7 – 12 let: Plavba Jitřního poutníka 

Vydejte se spolu s námi, králem Kaspianem, Ripčípem a Lucinkou na plavbu na samý konec 
světa. 

 

Cena: 2900,- Kč pro každého sourozence, pokud jedou na tábor alespoň dva 

 3000,- Kč pro členy YMCA a pro každého táborníka, který s námi jede na Kosák  
alespoň podruhé; 

 3200,- Kč pro ostatní účastníky. 

Slevy se nesčítají. Ceny platí pro oba tábory společně. 

Hlavní vedoucí: Lada Smejkalová, tel.: 603 505 042, e-mail: info@kosipotok.cz 

Zřizovatel: YMCA Praha o.s. , Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, praha@ymca.cz 

Navštivte náš kosácký web: http://www.kosipotok.cz 
 

ENGLISH CAMP 
 

Y – Open nabízí několik volných míst na English Camp s výukou angličtiny rodilými mluvčími 
v Zadově na Šumavě od 11. – 18. července, pro mládež od 14 let. 

Bližší informace: J. Běťáková, e-mail: y.open.os@gmail.com 
 

NABÍDKA I PRO VÁS…  
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CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

EXERCICIE PRO MANŽELSKÉ PÁRY V NEČTINÁCH 19. – 25. 7. 2009  
Centrum pro rodinu Plzeň ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském 

pořádá exercicie pro manžele na téma „Vím, komu jsem uvěřil“ (2 Tim 1,12). Účast s dětmi  
do 10 let bude tentokrát možná! Během společného programu manželů budou mít děti zajiště-
ný program. Exerciciemi bude manžele doprovázet Mons. Aleš Opatrný. Místo konání: Lovecký 
zámeček Nečtiny u Manětína (okr. Plzeň – sever) uprostřed hlubokých lesů. Ještě je několik vol-
ných míst! Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na http://cpr.apha.cz/nectiny/. 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM  
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s Občanským sdružením Rodin-

né centrum Praha pořádá osvědčený program pomoci s výchovou předškolních a mladších škol-
ních dětí. Celková délka programu je 24 hodin, které je možno rozložit do 3 nebo 4 sobotních 
bloků či jako náplň večerních setkání po dobu cca čtvrt roku. Centrum pro rodinu zajišťuje vyško-
lené lektory, materiály pro účastníky a další potřeby. Kapacita programu je 8 až 12 osob. Pokud si 
společenství (farnost, mateřské centrum atd.) zajistí vlastní vhodné prostory (místnost velikosti 
běžné učebny), je příspěvek účastníků 600 Kč na osobu, resp. 1000 Kč na manželský pár. 

Nejbližší kurz nabízíme o třech sobotách 19. září, 3. října a 17. října 2009 v domě dětí a mlá-
deže na Praze 5, Štefánkova 11. Program povede naše lektorka Mgr. Julie Žemlová. Bližší infor-
mace a přihlášky na aktuální kurzy na http://cpr.apha.cz/step/. 

Program též nabízíme farnostem, mateřským centrům a společenstvím rodin. Již třetím rokem 
tento projekt dotuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Z grantu je možný příspěvek na hlídá-
ní dětí během programu. Supervizi projektu v ČR zajišťuje Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 

LIDSKÁ SEXUALITA – PRVNÍ ŠKOLA NÁBOŽENSTVÍ 
Známý papežský kazatel P. Ranier Cantalamessa OFMCap. se ve své přednášce v rámci letoš-

ního Světového setkání rodin v Mexico City, nově zamýšlel nad tématem manželství a rodiny 
z pohledu Bible a ukázal na důležité výzvy pro současnost. Překlad textu nabízíme jako publikaci 
prostřednictvím Nabídky materiálů Pastoračního střediska http://ps.apha.cz/nabidka-
materialu/. Ukázky z textu naleznete i na stránkách http://manzelstvi.cz. 

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

v termínu 6. října – 1. prosince 2009. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenci, hlaste se co nejdříve 
telefonicky nebo mailem v Centru pro rodinu. 

Kromě této formy přípravy je možné absolvovat i přípravu v rodině pod vedením manželské-
ho páru, který má k této činnosti pověření biskupského vikáře pro pastoraci. 

O různých formách přípravy na manželství pořádaných Centrem pro rodinu nebo jinými 
subjekty se můžete informovat telefonicky nebo na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Tam 
naleznete i mnohé odpovědi na otázky, které souvisejí s uzavřením manželství v katolické církvi. 

 

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 
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Ahoj Václave, 

v příloze posílám parte naší maminky… Zemřela ve středu ráno, měla jsem možnost, čest, ji 
držet za ruku. Dokonce většinu celé předešlé noci. 

V těchto dnech prožíváme neobyčejný čas… 

Teď se cítím velmi zvláštně „volná“… Myšlenky, kdy pojedu za maminkou, že jí aspoň zavo-
lám, mám v podvědomí pořád, stačí zavadit pohledem o telefon v kuchyni, ze kterého jsem 
vždycky volala. Samozřejmě, že mi hned bleskne hlavou, že už volat nebudu, ani po tom sluchát-
ku samozřejmě nestihnu sáhnout… To je jasné, ale něco, co máš pod kůží (spíš bych řekla vryto 
do srdce), se hned tak neztratí… 

Naplánovala jsem si, že uklidím sklep, kam už se nedá ani vkročit. Také chci udělat objednáv-
ky knížek asi u 4 nakladatelství, na prodej v Seči. Neplánovala jsem, že bych jela, nehnula bych 
se z Prahy, kdyby tu maminka ještě byla… 

Pořád si říkám, že tak, jak je mi po mamince smutno, muselo být kdysi jí smutno po jejích 
rodičích, a teď se s nimi mohla setkat. Stejně tak se svým manželem, naším tátou, se kterým 
byla přes 50 let… Tohle bych jí samozřejmě nikdy nechtěla odepřít, a tak si říkám, že jí vlastně 
člověk jakoby z toho připoutání k tomuhle světu, ve kterém jsme zůstali my všichni, musí pustit. 
A přát jí, že už jí opravdu nic netrápí, že se může teď se svými ostatními radovat. Do poslední 
chvíle, kdy s námi mluvila, svědčila o takové statečnosti, takové víře, tak nás nabádala, abychom 
drželi spolu, nehněvali se na sebe, měli se rádi, děkovali za dar víry, který jsme dostali, abychom 
si víru udrželi. Modlila se s námi, zpívala s námi, dokonce zvládla i druhý hlas u mnohých písni-
ček z kostela. Zpívala s námi dokonce i latinsky Salve Regina. 

Omlouvala se nám, za všechno, co udělala ona špatně, nebo čeho se dopustili nedobrého společ-
ně s tátou v naší výchově, že to nemysleli špatně, že se nás snažili vychovat nejlépe, jak mohli a uměli. 

Všem nám, svým dětem, jmenovitě požehnala a rozloučila se s každým z nás. (Už na tu klá-
vesnici pro slzy skoro nevidím…) 

Při posledním požehnání byla shodou okolností i naše Veronika, takže přebírala výslovně 
požehnání pro všechny vnuky, vnučky a pravnuky a měla jim to předat. Také to postupně dělá… 

Dělalo nám radost, kolik dospělých vnuků a vnuček se zapojilo do péče o babičku, jak všichni 
nasadili síly, neváhali tam trávit čas, který by mohli strávit jinak. Jsme rádi, že maminka mohla 
do posledního okamžiku zůstat ve svém pokoji, doslova ve své posteli, a tam pokojně obklopena 
téměř všemi dětmi vydechnout opravdu naposled. Celých 11 dní jsme jí měli doma poté, co 

INZERCE 

Hledáme byt (2-3 + 1) u slušného majitele v Praze k pronájmu na dožití. Ne přízemí,  
ne panel, velikost 70 – 90 m2, plyn, dobrá dostupnost do centra, u vyššího patra výtah.  
Klidné prostředí (ne nad hospodou, ne hluční sousedé – pracujeme též doma), nájem  

(bez služeb) do 12 – 14 000 Kč (platíme včas a spolehlivě a dovedeme si vážit slušného  
prostředí i sousedství). Nezařízený, s vyřešeným topením, připojení na internet  

přes kabel vítané, i když není podmínkou. Rádi bychom se stěhovali někdy mezi listopadem 
2009 – dubnem 2010, kdy nám náš stávající byt již definitivně bude příliš velký. 

Nabídky, tipy, doporučení na slušného majitele či majitelku prosím zaslat  
na e-mail vkoronthaly@centrum.cz nebo  732 534 219. Děkuji. Sazeč. 

SVĚDECTVÍ 
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jsme jí na revers vzali domů z nemocnice. S velmi nemocným srdcem. Nechtěli jsme ale, aby jí 
do poslední chvíle trápili s nějakými vyšetřeními, nebo případnou resuscitací… Říkala nám, že to 
nemá ráda, když ležela v IKEMu, kde jsme také strávili noc z 26. na 27. února a vypadalo to, že 
už se odtamtud nedostane… Vypadala jako hromádka neštěstí, ale nesla to stejně statečně. 
Posílala nás domů, ať se vyspíme a odpočineme si. 

V IKEMu byla ve finále jen jedinou noc, pak jí převezli do Krčské nemocnice, na internu. Naše 
výslovné přání bylo, aby měla nadstandardní pokoj, abychom nebyli omezeni návštěvními hodi-
nami, a jak se to vyvíjelo dál, to se nedá tady napsat. Naprosto neetický přístup, chování perso-
nálu naprosto nevhodné, pomoci se zvláště o víkendu nedovoláš, tak jsme se v neděli 1. 3. při 
návštěvách rozhodli to skončit. 

Nadstandardní pokoj stál za noc přes 900,- Kč, ale to pro nás problém nebyl… Představa perso-
nálu, proč ho chceme, byla ale úplně mimo. Zřejmě měli dojem, že maminka, upoutaná na lůžko, si 
večer v klidu vyleze z postele, dá si horkou sprchu (na vlastním soc. zařízení se sprchou), pak si 
sedne do křesla, pustí si televizi, z ledničky si vyndá pivo, pak si dá nohy na stůl a stráví příjemný 
večer. Takhle si tam dovedeme představit někoho téměř zdravého. Ale ne maminku, které bylo 85 
let, a 24 hod. před tím nám řekli, že je její stav velmi vážný a srdce že je velmi, velmi slabé… 

My chtěli takový samostatný pokoj hlavně kvůli tomu, že jsme u maminky chtěli být alespoň 
přes den nepřetržitě, rozepsali jsme si hodiny a všichni jsme se tam chtěli střídat. Jenže tahle 
idyla skončila dost brzy. Nepustili tam nikoho ani v neděli dopoledne, že bychom rušili ostatní 
pacienty… Že oni si pak stěžují. Po pravdě řečeno, pokud jsme byli u maminky, nemuseli jsme 
vůbec opouštět její pokoj a nikdo o nás nevěděl. Jenže oni si přece nenechají takhle koukat pod 
pokličku. Stačilo, že Honza zjistil, že se na maminku za celé sobotní dopoledne nepřišel nikdo ani 
podívat!!! Odpoledne jí přetekl pytlík na sběr moči a zapomněli na ní s obědem… Pytlík řešil 
Arnošt a oběd pro maminku urgoval bratr Honza v 13.00 hod, kdy už mu to bylo divné… 

Všechno v nemocnici skončilo avizovanou stížností. Do té se ale pustím, až se mi bude aspoň 
trochu chtít. 

Pak následovalo nádherné období, dá-li se to tak nazvat. Pro všechny sice bolestné, ale bo-
haté… Starali jsme se o maminku nepřetržitě, rozepisovali jsme si „služby“ podle hodin, podle 
toho, jak kdo mohl, vlastně nás vždy bylo tolik, že jsme mohli být u ní v pokoji vždy dva až tři… 

Za to období 11 dnů, od reversu v nemocnici, jsme se u ní 3 x všichni – myslím nás 6 dětí – 
sešli… Dvakrát se ale ještě vrátila do života, potřetí následovala neklidná noc možná plná vnitřní-
ho boje, to možná smíme usuzovat podle toho, o čem všem maminka asi do 5 ráno mluvila… 
Když jsme ji hladili a drželi za ruku, převlékali, přebalovali, dávali pít brčkem, zvedali, obraceli, 
atd. obdivovala, jaké máme horké ruce… Vůbec si neuvědomovala, že ona je již naprosto celá 
studená, protože jí selhávala postupně termoregulace. 

Pak se na cca 3 hodiny navždy odmlčela, vnímali jsme jen její namáhavý dech. V 8.40 ráno se 
najednou dech změnil a netrvalo dlouho, maminka uprostřed 5 ze svých 6 dětí zemřela. Bratr 
Jan, který u ní byl ještě tu noc po půlnoci, dorazil, když už byla umytá, převlečená, se znamením 
křížku vodou z Lurd na těle, na čele… Shodou okolností, jak je ten Pán Bůh opravdu šikovnej!  
a spravedlivej … Tenhle bratr byl jediný, kdo z nás všech byl u našeho tatínka, když umíral… A 
dokonce tentokrát i k mamince při poslední výdechu jako poslední doběhla Lída, která byla zase 
tenkrát u něho po bratrovi nejrychleji z nás ostatních… Chápeš to? Úplně se obrátilo pořadí. 

No, psát a vyprávět by se dalo víc… Ještě je to velmi čerstvé a pořád ještě hodně bolestné… 

Jsem ráda, že jsem Ti mohla napsat aspoň střípek z posledních dnů. 

Marta 
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HODNOTA ÚSMĚVU 
 

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho, 

obohacuje toho, kdo přijímá, 

a přece neochuzuje toho, kdo jej dává, 

trvá jenom chvilku, 

ale vzpomínka na něj je někdy věčná; 

nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, 

nikdo není tak chudý, aby jej nemohl darovat. 

Úsměv vytváří štěstí domova, 

je oporou ve starosti 

a je citlivým znakem přátelství; 

v únavě přináší odpočinek, 

ve slabosti vrací odvahu, 

je potěchou ve smutku, 

pro každou bolest je lékem. 

Je dobře, že ho nemůžeme koupit, 

ani půjčit, ani ukradnout, 

protože má hodnotu od chvíle, kdy se dává; 

a kdybys potkal někoho a on neměl úsměv pro tebe, 

třebaže jsi ho čekal, 

buď velkodušný a daruj mu úsměv ty, 

protože nikdo nepotřebuje úsměv tolik jako ten, 

kdo ho nemá pro druhé. 

Autor neznámý. Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
 

JAK SI VYBRAT PARTNERA?  
Soužití s nejbližšími je největším uměním. Manželství je nejtěsnějším vztahem. Naše společ-

nost o něj ale mnoho nepečuje. Zedník se učí tři roky, k získání řidičského průkazu je třeba asi 80 
hodin výuky, ale kdo a kde připravuje lidi do manželství? 

Kolik jste viděli pěkných filmů o manželství? Já jeden. V mnoha filmech, jak se někdo zamilu-
je, už toho druhého táhne za roh. Kolik znáte manželství, o kterém byste řekli, takové manželství 
bych chtěl? 

Před čtyřiceti lety se u nás rozvádělo každé čtvrté manželství. Dostaly se mi do rukou nějaké 
informace o velikém průzkumu obyvatel v USA ze 70. let. I tam byla tenkráte stejná rozvodovost. 
Někoho zajímala rozvodovost věřících lidí. V rubrice o věřících ale nebyla otázka: „Chodíte do kos-
tela?“ (Do kostela chodí kdekdo. I ďábel je pravidelným návštěvníkem bohoslužeb a má tam svoje 
lidi.) Ale otázka zněla: „Modlíte se denně? Čtete si denně Bibli?“ To znamená – konzultujete si svůj 
život s Bohem? I tito lidé se rozváděli, ale ne jedno ze čtyř manželství, nýbrž jedno ze čtyř tisíc. 

Rozvodovost narůstala, před dvaceti lety jsem už snoubencům říkal: „Třetina manželských 
párů se rozpadne a druhá třetina manželství nestojí za mnoho, takové manželství bych vám 

NAPSALI… 
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nepřál. Pokud chcete mít dobré manželství, potřebujete si vybrat nadprůměrného partnera, 
sami být nadprůměrní a oba se nadprůměrně snažit v budování svého vztahu.“ Dnes už rozvo-
dovost dosáhla 50 % (a to statistika nepočítá ty, kteří spolu žili na hromádce a pak se rozešli). 

Manželství je větším a hlubším vztahem než vztah rodičů a dětí. Proto vyžaduje větší úsilí, 
než jaké věnují rodiče dětem. Vztah rodičů k dětem je nerovnoměrný (jako vztah Boha k nám). 
Manželství je ale rovnoměrným vztahem. Nemůže být „sociálním zařízením“. Nelze si vzít druhé-
ho ze soucitu. Nemyslete si, že druhého předěláte. Manželství se nepovede, pokud někdo 
upřednostňuje peníze, kariéru v zaměstnání, sport, kamarády nebo hospodu. 

Partner je nejbližším bližním. Při svatbě slibujeme druhému: „Chci tě mít rád víc než tvoji 
rodiče“. To bývá vysoká laťka. Ale Ježíš nás zve ještě výš: „Chceš-li, naučím tě mít rád partnera, 
jako já mám rád tebe“. 

Podstatné je vybrat si dobrého partnera. Nejdůležitější je dobré srdce a charakter. 

Děvčata, nejděte pod svou cenu, potřebujete spolehlivého mužského, který je schopen se 
postarat o rodinu, drží slovo, zastane se své ženy a dětí, dokáže hájit svobodu ve společnosti  
a důstojnost člověka. Všímejte si, jak ten, který se vám líbí, jedná se svou maminkou a kolik času 
věnuje babičce. Kolik přispívá na domácnost vlastní rodiny nebo kolik doma pomáhá. Znám mla-
díky, kteří doma myjí nádobí, perou a žehlí – a to mají dům se zahradou a lesem – většinou to 
viděli u táty. 

Chlapi, neberte si ženu na parádu, ale do nepohody. Vybírejte dobrou mámu, dobrého tátu 
pro své děti. 

Psychologové říkají, že 63 % lidí u nás nepřekročí úroveň 13letých dětí. Mají sice mozek  
v pořádku, jsou schopni zaměstnání, ale nejsou dospělí – nejsou odpovědní za sebe, za své jed-
nání a za svá slova, natož aby přijali odpovědnost za druhého – nejsou schopni trvalého vztahu. 

Ještě před sto lety vybírali partnera dětem rodiče, většinou otec. Nemuselo to být špatné, 
rodiče mají se soužitím zkušenosti. Jenže nám už to nefunguje. Já bych si nenechal vybrat man-
želku od táty, přestože jsem ho měl rád. 

Říkali nám, hlavně si vezmi někoho z kostela. Jenže pouze chodit do kostela nestačí. Najděte 
si hledajícího člověka ochotného stále budovat manželství. V čase známosti si máte porovnat, zda 
máte stejně srovnané životní hodnoty, na čem postavíte život, čemu budete dávat přednost  
a nakolik se budete věnovat dětem. Zkuste si, zda jste spolu schopni pracovat, domlouvat se a 
trávit volný čas. 

Pro nás křesťany je samozřejmě důležitý vztah s Bohem. Křesťanský životní styl (křesťanská 
kultura) je velikou hodnotou. Neznám větší zdroj k životu. (Humanismus, lidská práva a demo-
kracie jsou ovocem naší západní kultury, ale nejsou samotným zdrojem.) Dostalo se nám bytost-
ného poznání: jsme chtěnými, přijatými a milovanými dětmi božími. To mnoho lidí ještě neví  
a potřebují vidět – i na nás – že milovaný člověk „jinak roste“. Potkal jsem v životě mnoho smut-

ných lidí, které tato „informace“ povzbudila k hledání 
smyslu života. Víte, že Ježíš říká: „Buďte světlem ve tmě, 
aby se alespoň někdo v náročných situacích zachoval 
dobře, buďte jako sůl, která dodává pokrmu chuť a brání 
hnilobě (sůl je nestarším konzervačním prostředkem). 
Proto si máme brát člověka stejného životního stylu. Po-
kud by si hasič vzal manželku, která by jej nepodporovala 
nebo by se mu, když uslyší sirénu, pověsila na krk 
s brekem, že ho nepustí k ohni, takový hasič skončí. 
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Je možné, že se seznámíte s někým, kdo se s křesťanstvím nesetkal. Zkuste s ním společně 
hledat odpovědi na základní otázky života. Uvidíte, zda hledá, utíká nebo si myslí, že všechno ví. 
Možná mu pomůžete objevit nabídku božího přátelství. Ale samo se nic neudělá. Nezačněte tím, 
že ho přivedete na bohoslužbu. Důležité otázky, včetně křesťanského způsobu života, je třeba si 
vyříkat s kýmkoliv, i s „kostelovým“ člověkem. O každém z nás platí, že pokud neobjevíme Boha 
jako přítele a nebudeme přátelství s Bohem pěstovat, náš vztah k Bohu nevydrží. Je to stejné 
jako ve vztahu mezi lidmi. Ke křesťanskému manželství nestačí, aby byli oba pokřtění a měli 
svatbu v kostele. Křesťanské manželství nastává tehdy, když oba přijmou Ježíše za rodinného 
přítele, s kterým si konzultují své životní kroky. 

Chceme-li si koupit nový oblek, většina z nás si vezmeme někoho s sebou, aby nám to okoukl.  

Chcete-li, požádejte podobně Boha o pomoc, aby vám toho druhého okoukl. Rád to udělá. 
Požádejte jej, ať vám hodí „kládu do cesty“, když to nebude ten pravý. 

Chcete vědět, jak se to dělá? Přečtěte si ve Skutcích apoštolských, jak se apoštol Pavel vydal 
na druhou misijní cestu (Sk 15,36 – 16,10). Nechal si schválit cestu od Boha. Šli a šli, „ale Duch 
svatý jim zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii“. A „když se pokoušeli dostat do Bithynie, Duch 
Ježíšův jim to nedovolil …“ 

Co může být tou kládou? Špatná charakterová vlastnost druhého nebo nepřekročitelná pře-
kážka. Manželství není schopen sobec, alkoholik, člověk závislý na rodičích nebo na čemkoliv, 
chorobný žárlivec a ten, kdo neumí přiznat chybu a omluvit se. Těžké to je s tím, kdo nemá  
smysl pro humor. 

Ovšem, dát na Boha víc, než na sebe, dokáže jen ten, který už má zkušenost, že mu Bůh ne-
smírně přeje. 

Manželství není zaopatřovacím zařízením. Nelze si vzít druhého ze soucitu. Také si nemysle-
te, že druhého předěláte. 

Do svatby máte čas se rozmyslet. I před oltářem lze ještě říci: „Ne“. Taková jsou pravidla. Už se 
to stalo; potkal jsem více lidí, kteří později litovali, že před svatbou už neměli odvahu k rozejití. 

Ani těhotenství není důvodem k svatbě! Manželství neudrží ani deset dětí. (A dítěti máme 
dát život, až když se na něj manželé těší.) 

Všímejte si těch, kteří mají dobré manželství. Ptejte se jich, na čem své manželství postavili, 
co pokládají za nejdůležitější. Máte-li dobré rodiče, vybírejte si nevěstu podle maminky, ženicha 
podle táty. Kdo neměl štěstí s rodiči, ať hledá, co si má doplnit a v čem se má případně uzdravit. 
Znám lidi, kteří neměli šťastné dětství, ale jsou dobrými partnery v manželství a dobrými rodiči. 
Ale opět platí: samo se nic neudělá. Láska není jen cit, ale vytrvalé úsilí být pro druhého, usilo-
vat, aby druhému bylo se mnou dobře. 

Využijte všeho, co je vám k pomoci, včetně manželských poraden. 

Manželství může být krásné. Víte, co řekl za války Winston Churchill Angličanům: „Nemohu 
vám slíbit nic jiného než pot, slzy a krev.“ Manželství není válka, krev se nesmí v manželství ob-
jevit, ale pěkné manželství vás bude stát pot a zřejmě i nějakou slzu. Nebojte se, Bůh přeje od-
vážným. 

Ježíš v podobenství o stavbě mluví o nárožním kameni v základech domu. Na něm můžeme 
postavit stavbu svého manželství. Začátek je důležitý. 

Přeji Vám dobrý výběr i zdařilou stavbu, ve které se bude Vám a Vašim dětem dobře žít. 

Václav Vacek, farář letohradský. Pro Zpravodaj zaslal (s autorovým svolením) Vláďa Pištora. 
 

 



 
22 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2009 

GAUDÍ 
V průběhu dubna jsem stejně jako většina z vás obdržel od Hanky Pištorové pozvánku na před-

nášku Tomáše Kučery na téma Gaudí. Tomáše znám z kurzů manželských setkání jako výborného 

řečníka, který dovede zaujmout i pobavit, architektura bývala mým koníčkem, a tak jsem se rozhodl 

jeden večer, který jsem mohl strávit s vlastní rodinou, obětovat sebevzdělávání. 

Nelitoval jsem. Kromě životopisu Gaudího, skutečných zajímavostí a paradoxů z jeho života  

a vlastně i smrti jsem spolu s ostatními účastníky přednášky prošel katedrálu Sagrada Familia 

v Barceloně – tedy její dostavěnou část – lépe, než kdybych se na ni jel podívat osobně. Nechyběly 

ani informace o dalších Gaudího stavbách, ani zasazení do časové souvztažnosti s ostatními archi-

tektonickými směry. 

Ještě jednou děkuji organizátorům i přednášejícímu za skvěle strávený večer. 

Jan Nový 

Znovu a znovu zaznívají různé hlasy, nejen v mém okolí, ale i ve veřejném mínění, vyjadřující 
se nejen ke křesťanským demokratům, ale i ke katedrále, církvi a jejím představitelům, a nako-
nec i k nám, křesťanům… A k tomu přece jen musím ještě něco dodat. 

My křesťané (nebo alespoň mnozí z nás), máme tendenci myslet si, že jsme něco lepšího než 
ten nepokřtěný zbytek světa. No, možná ne lepšího, ale přece jen cosi víc, cosi blíž Bohu… 

Možná si to ani nemyslíme, možná jen tak jednáme. Každopádně nás tak ale vidí velká část 
zbytku světa. Ne jako ty, kdo jsou něco lepšího než ten zbytek světa, ale rozhodně jako ty, kdo si 
to o sobě myslí. Snad to čtou z našeho jednání… 

Jenomže ono tomu tak není. Ježíš přece jasně řekl, že nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšní-
ky. Takže tím, že jsem pokřtěn, tím, že přijímám svátosti, tím, že se účastním života své křesťan-
ské obce, farnosti, společenství, církve, tím veřejně vyznávám, že jsem hříšník a že (možná na 
rozdíl od zbytku světa) jsem si toho vědom. 

No, možná to ani tak nevyznávám, možná mi to ani nikdy nenapadlo, ale ve skutečnosti by 
tomu tak mělo být – protože ve skutečnosti tomu tak je – jinak jsem na špatné adrese (viz výše 
Ježíšův výrok). 

Ve skutečnosti to znamená, že ten zbytek světa o sobě tvrdí, že není hříšný (protože nepotře-
buje křest, nepotřebuje Ježíše)… 

Možná tomu není úplně tak doslova. Možná si to někteří, kdo Ježíše odmítají, vůbec neuvě-
domují, třeba jim to ani nenapadlo – ale jejich postoj to jasně signalizuje. A možná jsou jiní, kdo 
jen nevědí, netuší, nevěří, že je to právě Ježíš, kdo je může jako jediný osvobodit z hříchu, a tak to 
osvobození hledají u Krišny, Buddhy, Mohameda, Freuda, Junga, světové revoluce, postavení 
hvězd, vlády čistého rozumu, příspěvků na charitu, chození k volbám či dobrovolného zalévání 
zahrádky před společným panelákem. A možná to s nimi děláme kolikrát i my. 

Ale skutečnost je taková, že jediný, kdo nás osvobodí od hříchu, je Ježíš (ať už k němu přijde-
me vědomě či nevědomě). A skutečnost je taková, že ten, kdo se vědomě a dobrovolně hlásí 
k Ježíšovi, se tímto (možná i vědomě a dobrovolně) prohlašuje za hříšníka.  

A mám za to, že jen díky tomu mu Ježíš může odpustit a přivést ho do svého království… 

VKor  

NA OKRAJ 

OHLASY 


