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Stačí si otevřít vhodné tiskoviny či najít si vhodné internetové stránky 
a máme jasno: Za všechno může papež. Za AIDS v Africe, za upalování 
čarodějnic ve středověku, za rozčilení muslimů… prostě za všechno. A taky 
církev – to je přece to nejhorší zlo: samé tmářství, přetvářka, hrabání ma-
jetku, klamání lidí – a ještě by si chtěli odvézt katedrálu do Vatikánu. Ale 
my jim ji nedáme! 

Když se tak nad tím zamýšlím, tak asi jediné, za co papež opravdu mů-
že (a je v tom chudák nevinně jak ten Pilát v krédu), je zpoždění tohoto 
čísla Zpravodaje: nevím, jak vy ostatní, ale já se o víkendu málem nedostal ani na záchod. Ne, 
nejsem příznivcem masových shromáždění (již od dětství, kdy jsem chtě nechtě musel absolvo-
vat několik prvních májů) ani patetických slov (původ averze je myslím týž) a své vnitřní prožitky 
nejraději prožívám někde v tichu a v přírodě sám, obklopen nejvýše tak maliním, stromy nebo 
alespoň podzimní mlhou; tentokráte jsem ale neodolal. 

Na počátku byla potřeba vzít zase jednou v sobotu někam malého Šimona – vítání papeže na 
letišti zdálo se být dobrým nápadem. Bylo – v klíčovém okamžiku, kdy se očekávaná malá posta-
vička v bílé klerice objevila ve dveřích velkého letadla, sice na opačné straně letiště startovalo 
cosi úplně jiného, ale já se (na rozdíl od Šimona) nenechal odlákat ani tímto, ani jinými letadly  
a s úžasem jsem naslouchal člověku, jenž v rozporu se všemi tradovanými představami a zvyk-
lostmi promluvil sice velmi kultivovaně, ale velmi přímo a bez jakýchkoli obezliček… A pak už to 
padalo, proslov stíhal proslov (něco jsem zažil v katedrále, něco pak zcela zhroucen  
a s rozbouřenými zády i koleny alespoň v televizi) a překvapení stíhalo překvapení… a já jsem 
konečně zažil, co to znamená, když promluví ten, kdo má co říci, a řekne to stručně, jednoduše  
a naplno. 

Nemluvil o AIDS (tato nemoc jaksi nepochází z Vatikánu, ale z afrických pralesů, snad se pře-
nesla na lidi z opic, protože v Africe jsou jedním ze zdrojů bílkovin pro lidi i lidoopové) ani o čaro-
dějnicích (proč taky, nejen katolíci měli svou inkvizici a své ohně nesnášenlivosti), mluvil o naději, 
o životě v pravdě, o nevytahování se a nepřetvařování se – a ani slovo nepadlo o katedrále, 
smlouvě ČR-Vatikán či o restitucích… Zdá se, že ve světle poselství naděje, poselství života v lásce 
a pravdě jsou tyto politicko-ekonomické problémy jen jakýmisi drobnými lapáliemi. 

Rozuměl-li jsem mu dobře, pak Ježíš od nás opravdu chce něco jiného než jen být členy far-
nosti, sboru či církve, požaduje víc než jen účast na nedělní bohoslužbě a desetikorunu do kos-
telní sbírky, nabízí víc než jen vysezené místo pod kazatelnou a právo každou neděli spokojeně 
usnout s vědomím, že ten či onen to zase od pana faráře v kázání pěkně schytal. Skoro jako kdy-
by zaznělo, že ani padesát otčenášů nepomůže tam, kde chybí ochota umazat si své vlastní ruce 
troškou poctivé práce. 

A když si to tak všechno přehrávám v hlavě, tak se mi začíná zdát, že ti muslimové se na nás, 
Evropany, dívají skrz prsty docela právem. Mohu si myslet cokoli o povinném zahalování žen,  
o pouti do Mekky, o postním měsíci ramadánu a o amplionech na minaretech, které pětkrát 
denně tropí nesnesitelný hluk ve snaze upozornit celé město, že je právě čas k modlitbě – ale ty 
ženy se opravdu zahalují, poutníci opravdu putují, v ramadánu se opravdu přes den nejí a nepije 
(ani ve čtyřicetistupňových vedrech) a pětkrát denně se to město opravdu zastaví k modlitbě. 

Snad jsou to jen formální příkazy, snad islám neví nic o tom, že Ježíš je jediný Spasitel… Ale 
islámské země dosud neznají domovy důchodců (protože o své staré členy se rodina samozřej-

ZA VŠECHNO MŮŽE PAPEŽ 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
to zpoždění jsem už vysvětlil výše. Tak mi to, prosím, promiňte… navíc mám nové brýle 

k počítači (to byste koukali, co je najednou na tom monitoru vidět věcí) a teprve si na ně zvy-
kám. Ale papež odletěl, brýle drží a všechno se již vrací zpět k normálu. 

Všechno? Opravdu všechno? 

To by bylo škoda. To jsme mohli ty peníze, které stála papežská návštěva, raději poslat  
do Afriky na boj s malárií… To jsme mohli jet o víkendu raději někam na houby (a rostly vůbec 
letos někde?) nebo s dětmi hrát fotbal, a večer třeba do útulné vinárny na romantickou večeři 
pro dva… 

I když: já se tady rozvášňuji, ale co chudáci nekatolíci? Jak ti k tomu přijdou? Nebo přijel 
papež i pro ně? Tohle neumím posoudit, nikdy jsem nekatolíkem nebyl, takže do této kůže se 
neumím vžít. Třeba některý napíše do příštího čísla, jak to prožívali a prožívají (nebo taky třeba 

V RODINNÉM KRUHU 

PODZIM 
 

A země vydechuje 

jak rodička po porodu 
 

už ne pot 

už ne křik 

už ne bolest  

už ne krev 
 

už ne štěstí 

už ne slzy 

už ne blízkost 

už ne úleva 
 

jen únava až do morku skal 

jen mlhavé ticho jitra 

jen opožděné hejno labutí někde u oblohy 

jen pokoj, klid a mír 
 

a zachumlaná do hebkých peřin spadaného listí tiše usíná země 

protože vše, co se mělo stát, už se stalo 
 

 Sa Ze-Č‘ 2009  

mě stará doma) a nepovolují potraty (neboť lidský život mají za posvátný – alespoň život pravo-
věrného muslima ano). A křesťanská (spíše tedy postkřesťanská) Evropa? A my? 

Benedikt XVI. nemluvil o nedůležitých věcech (na to obvykle papežové nemívají čas) – a tak 
se nezmínil ani o jednom z našich „tak ožehavých“ politických témat. Mluvil o životě v pravdě 
jako o tom jediném, co je důležité, opravdu má smysl. Protože Ježíš není katedrála, konkordát, 
restituce ani vymezení se proti muslimům. Ježíš je Cesta, Pravda a Život. 

Vladimír Koronthály 
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vůbec neprožívali a neprožívají) oni. I když – setkání s Ekumenickou radou církví jsem viděl 
v televizi a moc se mi líbilo. Ale je to jen můj dojem; třeba jste to viděli jinak… 

Ale co mne opravdu dostalo, byla návštěva v domově důchodců, kde jsou kněží, kteří už 
nemohou chodit, nevidí, neslyší a třeba si už ani nepamatují, že jsou kněžími… už odevzdali úpl-
ně všechno a teď jen čekají, obklopeni laskavou péčí několika řeholnic, na vysvobození, které 
přijde s posledním vydechnutím… A najednou je vzali, převezli na vozíčkách a postelích do kos-
tela a pán v bílém (někteří si dokonce ještě byli schopni uvědomit, že je to hlava církve) 
s každým z nich prohodil laskavé slovo, každému podal ruku, každému požehnal (i těm ošetřova-
telkám, které by v každém slušném filmu hrály statistky za 50 korun na hodinu), na každého se 
usmál. Ne sám za sebe: za nás všechny, za celou církev, za šestinu světa. Není to úžasné? 

Jako kdyby nám řekl: Jdi i ty a jednej podobně. Nakonec: každý máme kolem sebe někoho, 
na koho se zapomíná – a nemusí být ani na vozíčku. Všichni ti „samozřejmí“ lidé, bez nichž by 
nefungovaly výtahy, nejezdily tramvaje či autobusy, nešel proud, netáhly kamna… bez nichž 
bychom se brodili odpadky a zapadali do děr na silnicích… 

A stačí jen dobré slovo – a možná jen úsměv…  
VKor 

 

SABAT: BÝT NEBO „MAKAT“?   
Biblická tradice personalismu začíná sabatem – zákonem, který straší naši mysl. V kultuře 

orientované na pokrok nemůžeme přece klást takový důraz na „nicnedělání“. Význam sabatu je 
jasný z Bible: „Je to znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já 
Hospodin vás posvěcuji“ (Ex 31,13). 

Sabat nás posouvá k pravdivému vztahu s Bohem a velice zřetelně nám sděluje, kdo je naším 
Tvůrcem. „Sobotní“ odpočinek nám ze samé podstaty věci říká, že život je víc, než jsme do něj 
vložili. Budoucnost není prostě určována tím, co sami vytvoříme a čeho dosáhneme. Objevuje-
me svou budoucnost v objevování propastné povahy přítomnosti. 

Tato myšlenka se u Židů rozvinula v jejich konceptu obdělávání země. Byla tu tradice každé-
ho sedmého roku nechat pole ladem (viz Lv 25,2) a promíjet dluhy dvakrát za sto let při jubilej-
ním roce (jak už je mezi námi lidmi zvykem, nevím o tom, že by ve vyvoleném národě bylo zvy-
kem právě tento příkaz dodržovat – pozn. sazeče). Jak skvělým základem se to mohlo stát pro 
spiritualitu země: „Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. 
Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci“ (Lv 25,23). 

Sabat je Bohem stvořený prostor. Vynucuje si velikou distinkci – rozlišení mezi být a mít, 
totiž zda tu žijeme pro věci, nebo pro lidi. Bůh se ptá, zda jsme, anebo „makáme“. Sabat povolá-
vá židovský národ, aby předně byl – jako národ, který ví, jak naslouchat, čekat, doufat, záviset, 
důvěřovat. 

Pro mne je ohromující, jak snadno katolíci toto opustili v porovnání s jinými změnami. Kdo si 
na to stěžuje? Američané střední vrstvy nějaký čas bojovali za to, aby se smekaly klobouky  
v kostele. Musím si ale ještě počkat, až si katolíci budou stěžovat na to, že je jim dovoleno pra-
covat nebo nakupovat v neděli. Nejsme nakloněni bytí; jsme celí diví něčeho dosáhnout a mít 
úspěch. A tak jsme nespatřovali žádný problém v tom, změnit něco, co kdysi bylo základním 
přikázáním. 

Z knihy „Preparing for Christmas With Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 
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DOPIS Z ANGLIE 
 

Zdá se, že česká matka se pravděpodobně nakonec dočkala porodního sálu, a tak dopis 
z Anglie nedorazil. Snad až se z toho všeho vzpamatuje… Prozatím budete muset vzít zavděk 
chabou náhražkou – i když česká matka v Anglii tedy opravdu, ale opravdu nejsem…  

Sazeč 

 

ROZPÍNÁNÍ GALAXIÍ, SOUKROMÁ ODYSSEA A ROZESTAVĚNÉ LEGO 
Další dopis ze života českého dědečka v Praze 

 

Milí přátelé a příznivci, 

a všechno je zase jinak. Ne, nikdo se nám nenarodil ani neumřel, nevyhořeli jsme, nevyplavi-
la nás velká voda, vichřice nám nevzala střechu, televize nám nevzala iluze (ty už dlouho nemá-
me), inkaso platíme včas, poctivě chodíme do práce, každé ráno si dělám kafe (má žena čaj)  
a večer myjeme nádobí – život jde tak, jak vždy kráčel: krok vpřed, pak trochu na místě, dva 
kroky zpět, úkrok vpravo, dva kroky doleva, zastavit, vyrovnat, vypnout prsa, zatáhnout břicho 
(to mi teda dělá čím dál větší potíže) a zpět do výchozího bodu, který se zatím posunul o pár 
světelných let v prostoru mezi galaxiemi – ale to není naše zásluha ani vina, to jen země obíhá 
kolem slunce, slunce kolem středu Mléčné dráhy, a ta se řítí v neustálém rozpínavém pohybu od 
pomyslného středu velkého třesku k nedosažitelně se vzdalujícímu okraji prostoru a času. 

Kdysi kdosi napsal, že jestliže se svět rozpíná a galaxie se od sebe vzdalují, tak se vlastně 
vzdalujeme jeden od druhého. Jistým způsobem je to pravda: pamatuji si doby, kdy mi mé děti 
byly tak blízko, že mi lezly po kolenou (má žena pamatuje dokonce ještě větší blízkost, ale to 
bylo na samém počátku jejich dějin). Pak si začaly sedat na vlastní zadnice do vlastních židlí, 
našly si svá vlastní místa u společné modlitby, stolu i televize, pak se vzdálily do svých vlastních 
škol, skautů, fotbalů, tanečních či hospod – a včera se poslední z nich odstěhovalo do vlastního 
bytu. Jistým způsobem nás ta vzdálenost sbližuje… dospělost pod jednou střechou se projevuje 
obvykle nezávislostí až sebeobranou proti společným aktivitám, povinnostem atd., zatímco do-
spělost na dálku se projevuje zájmem a komunikací u těch několika příležitostí, jimiž jsou třeba 
společné nedělní obědy… 

Hledáme byt – ten, v němž bydlíme posledních dvacet let, je najednou hrozně velký, prázd-
ný, nevytopitelný, neukliditelný a neuplatitelný. Až mne dojalo, když jsem zjistil, kolik z vás nám 
v této etapě naší životní Odyssey drží palce: zdá se, že i díky vaší dálkové podpoře jsme nakonec 
snad něco i našli a dá-li Hospodin a vývoj světové ekonomiky, tak bychom se mohli na jaře stě-
hovat – také sice do pronájmu, ale menšího, takového, který budeme s to naší pomalu, ale jistě 
chátrající přítomnosti zaplnit a zabydlet. 

Kromě toho hledáme sami sebe – již delší dobu pozoruji známky toho, jak se nutně musí 
měnit vzájemná komunikace dvou sobě nejbližších lidí, když mezi ně přestává vstupovat nepře-
tržitá přítomnost potomstva, dožadujícího se nejprve jídla a suchých plenek, později jídla a her, 
pak jídla a pomoci s úkoly, pak už jen jídla a jídla a nakonec vlastně už jen životního prostoru  
a práva na vlastní názor na mytí nádobí a úklid použitých ručníků (a ovšem jídla). Ve skutečnosti 
začínáme úplně znovu – no, možná se nám to jen zdá, že úplně, přece jen je na co navazovat  
a ty děti stejně nějakým způsobem do vzájemné komunikace vstupují, byť jen v podtextu, 
v myšlenkách, v povědomí o tom, že někde v prostoru jsou, něco dělají, něco prožívají, třeba 
něco i potřebují… jednou rodiče – na celý život rodiče… 
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A pak jsou zde ještě také vnoučata – jednou za několik dní se jako velká voda proženou by-
tem, zanechávajíce za sebou rozestavěné lego, popsané (tedy: hodně v uvozovkách „popsané“) 
a pokreslené (zatím také spíše v uvozovkách) papíry, roztahaná autíčka (byť nebohá matka se při 
odchodu pokouší přimět je k úklidu – a snahu rozhodně nelze upřít ani jí, ani těm dvěma neříze-
ným střelám), počůrané pleny (i když Klárka poslední dobou docela ochotně odnáší po sobě 
pleny do koše) a nakousaná jablka či co to obvykle dostávají ke svačině. 

Takže je o čem hovořit i tehdy, když se zdá, že témata mezi námi dvěma vyschla nebo jsou 
naopak příliš živá, než aby bylo možno beztrestně zapřádat o nich hovor… A tak se naše životy 
ubírají poklidným tempem dál… 

Poklidným – to se snadno napíše. Ale léto bylo plné hektických úvah typu „a tenhle inzerát 
vypadá taky dobře“ či „to je na moc hezkém místě, ale nezdá se ti, že je to pro nás přece jen 
malé?“, proložených dovolenou s vnoučaty ve výši 700 m nad mořem, s krásným výhledem na 
Krkonoše (vůbec nejhezčí byl z koupelny) a se zahradním grilem. A září se neslo ve velmi pracov-
ním duchu, navíc ještě s papežskou návštěvou, která byla krásná a dokonale vyplnila jediný vol-
ný prodloužený víkend, který byl k dispozici. A tak si od října slibujeme zklidnění, vydýchání se, 
pomalé strávení všeho toho, co jsme v létě viděli a prožili a na konci září slyšeli z úst tak vysoce 
postavených a přece tak srozumitelných… 

A těšíme se na další dopisy české matky v Anglii – a možná i jiné české matky či českého otce 
(a třeba babičky či dědečka nebo naopak osoby stěží plnoleté) – abychom stále věděli, že každý 
z nás prožíváme nějaký svůj život s jeho radostmi, starostmi, zádrhely i všední rutinou. A někde 
nad tím (a přesnější by bylo říci „uprostřed toho všeho“) Hospodin spřádá své vlastní plány na 
to, jak nás pokud možno všechny nakonec uvítat ve svém království, a hbitě staví nové a nové 
můstky a stezičky, po nichž by k sobě přivedl i ty ovečky (a berany), které se již zdánlivě bezna-
dějně zapletly někde do křoví, zabloudily do zcela jiných roklí, zapadly do močálů či ztratily  
z dohledu i poslední náznak schůdné cesty kdesi na poušti. 

Sazeč 

DĚDOVA ENERGIE   
Muž s hlubokou mužskou energií důvěřuje v život. Důvěřovat, to ne-

znamená být naivní; znamená to rozhodnout se na základě poznání, co je 
život a co je smrt. Jakmile si člověk ujasní, co je život a co smrt, bude 
schopen důvěřovat obojímu. Lidé, kteří nedovedou rozlišovat mezi smrtí 
a životem, nemohou důvěřovat realitě. 

Důvěra neznamená činit ctnostná rozhodnutí; není to skok víry bez jakéhokoli důkazu. Je to 
poznání, že každá lidská situace je směsicí života i smrti, a že velké pravdy jsou obvykle kompli-
kované. Jsme směsicí temnoty a světla, života a smrti. Vše, co konáme, má v sobě kvalitu života, 
ale i kvalitu strachu a sebeobrany. Jestliže dovedeme přijmout, že nic není dokonalé, můžeme  
v tomto světě nalézt pokoj. Jak říká Ježíš: „Nikdo není dobrý, jedině Bůh“ (Mk 10,18). 

Přijmout tento paradoxní svět vyžaduje kus odvahy a náramné pokory. Řekl bych, že tohle 
dokážou dědové kvality „velkých otců“ (i babičky formátu „velkých matek“!). K takto plné vyrov-
nanosti pravděpodobně před padesátým rokem života neproniknete. 

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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CITÁTY – KDO TO ŘEKL? 
 

Žiju si na vysoké noze. (Baba Jaga) 

Melu pátou přes devátou. (Ludwig van Beethoven) 

Lže, jako když tiskne. (Johannes Gutenberg) 

Visí to ve vzduchu. (hrabě Ferdinand von Zeppelin) 

Na to se musí jít od lesa. (Robin Hood) 

Hlavně nešlápnout vedle. (Neil Armstrong) 

Nenechat se doběhnout. (Emil Zátopek) 

Kostky jsou vrženy. (Ernë Rubik) 

Lidé, bděte! (Šípková Růženka) 

Nemá to cenu. (Alfred Nobel) 

To není Ono. (John Lennon) 

Nedělej mrtvého Brouka! (Yoko Ono) 

Do smrti dobrý. (neznámý kamikadze) 

Nejen chlebem živ jest člověk. (Jan Becher) 

Nebudu se s tím párat. (Jack Rozparovač) 

Není malých rolí. (Harmasan) 

Slyšet trávu růst. (hippies) 

Dali mi za pravdu. (Jan Hus) 

Třeba nás jednou něco osvítí. (obyvatelé Temelína) 

Být zářivým příkladem. (přísloví v Černobylu) 

Království za koně. (Anatolij Karpov & Garri Kasparov) 

Všechno brát s rezervou. (Barum Continental) 

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. (Stevie Wonder) 

Když se dva perou, třetí se směje. (Procter & Gamble) 

Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. (Alfred Hitchcock) 

Neštěstí nechodí nikdy samo. (Karl Marx & Friedrich Engels) 

Říkám holou pravdu. (inspektor Kojak) 

Nemáte oheň? (Prometheus) 

To je tvrdý oříšek. (Popelka) 

Jsem z toho na větvi. (Tarzan) 

Hlavou zeď neprorazíš. (Ayrton Senna) 

Přijali nás chladně. (Roald Amundsen) 

Mám to v krvi. (Freddie Mercury) 

Nestavte se mi na odpor! (Georg Simon Ohm) 

Jsem v obraze. (Mona Lisa) 

Neznalost zákonů neomlouvá. (Murphy) 

Nikdy proti proudu! (Andre Marie Ampére) 

Zaslala Ludmila Vernerová 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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PROČ MILOVAT DŮCHOD 
(…vy se ptáte, my odpovídáme…) 
 

Kolik dní má důchodcův týden? 

6 sobot a 1 neděli. 

Kdy odchází důchodce do postele? 

3 hodiny po tom, co se probudí na gauči u televize…  

Kolik důchodců je potřeba na výměnu žárovky?  

Jen jeden jediný, ale může mu to trvat třeba celý týden. 

Proč důchodcům nevadí, že jim říkají senioři?  

Protože název senior znamená 10 – 50% slevy  

Co je to – být v důchodu společensky ustrojen? 

Mít zavázané boty a zapnutý poklopec.  

Proč důchodci počítají každou korunu? 

Protože jen oni na to mají čas. 

Proč důchodci neuklízejí ve své garáži?  

Protože ví, že když ji vyklidí a uklidí, hned si tam některé z dětí bude chtít uložit svoje přeby-
tečné věci.  

Jak lze nejlépe nazvat dobu důchodu?  

Časově neomezená přestávka na kávu…  

Jaká je největší výhoda studia v důchodu? 

Když chodíš občas „za školu“, nikdo nevolá tvoje rodiče do školy.  

Co je příjemného na skleróze?  

Člověk se dozvídá stále nové věci.  

Z e-mailové schránky Marie Kolářové 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

NEUSKUTEČNĚNÉ INTERVIEW  
 

Manželské setkání v Třešti 2009 skončilo. Byli jsme tu 
s manželkou Michaelou poprvé, a snad poprvé po třinácti letech 
sami bez dětí. Odjíždíme, a já mám hlavu k prasknutí nabitou nový-
mi zážitky, informacemi, zkušenostmi a otázkami. Cestou autem přemýšlím, jak se dá vůbec 
taková intenzivní týdenní zkušenost někomu dalšímu sdělit. Co řeknu třeba našemu nejstaršímu 
synovi Šimonovi, až se nás se svým blahosklonným úsměvem zeptá: „Tak co? Jaký to bylo?“ 
Hlavou se mi honí útržky všech odpřednášených témat. Krize, komunikace, odpuštění, pozornos-
ti, sexualita, naslouchání … Práce ve skupinkách. Nevím kde začít. Najednou mě napadá spásná 
myšlenka. Interview! Ano to je ono! Šimon bude jako reportér a bude s námi dělat rozhovor pro 
nějaký časopis. Hned jsem se do té představy tak vžil, že jsem se s nápadem svěřil Michaele 
s tím, že nám budu za Šimona dávat otázky a pak na ně budeme každý odpovídat. Cesta autem 
nám tak báječně uteče. Michaela kupodivu souhlasila, a tak to v našem autě následující hodinu 
vypadalo asi takhle: 
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Šimon (roli reportéra bere z pohledu svých šestnácti let): Proč jste tam vlastně jeli a co jste 
od toho čekali? 

M: Popravdě skoro nic. Snad jen konečně po třinácti letech 
poprvé týden klidu bez dětí, příjemné bydlení s koupelnou a bez 
vaření. Představovala jsem si, že kromě přednášek si budu konečně 
malovat, lenošit a jezdit s taťkou na výlety nebo na ryby. 

Já: Já si myslel, že by to mohlo nějak prospět našemu vztahu. 

Š: Koho z Vás to vlastně napadlo tam jet? (míněno na MS) 

M: Kupodivu první to navrhl Jožka. 

Já: Mlčím, ale příjemně mi to lechtá moje ego. 

Š: A jak to tam probíhalo? 

M: První dva dny jsem si myslela, že to nezvládnu. Dostavil se 
šok z poznání, že naše údajně skvělé a okolím chválené manželství, 
pravda trochu šedší než kdysi, je ve světle absolvovaných předná-
šek vlastně v hluboké a vážné krizi. 

Já: No jestli jsi chtěl vědět, jak to bylo zorganizovaný, tak skvěle. Samostatný pokoj 
s příslušenstvím, jídlo jak v interhotelu, dopoledne i odpoledne přednáška a pak práce ve sku-
pince. Večer volno. O nic jsme se nemuseli starat. Nádhera. 

Š: A dalo Vám to něco? 

M: Určitě! Počáteční šok kupodivu rychle přešel a letitou iluzi vystřídala úplně nová zkuše-
nost, že je jednak hodně věcí vidět očima toho druhého úplně jinak. Hlavně, že se dá o všem 
otevřeně mluvit. A taky poznání, že ten druhý, který je úplně jinak uspořádaný, nejen vidí věci 
jinak, ale taky slyší úplně něco jiného, než já říkám. 

Já: Víc než jsem čekal. Pro mě to byly druhé líbánky. 

Š: Co se Vám tam nejvíc líbilo? 

M: No, takhle si v klidu sedneš, dobře najedený popíjíš kávu obklopen skupinkou milých lidí. 
A najednou jsem slyšela jakoby něco známého, co jsem prožívala či řešila jaksi bezděčně snad už 
tisíckrát, jen jsem to nikdy neuměla pojmenovat. To poznání, že prožíváme to, co spousta man-
želství kolem nás. A hlavně, že vše má nějaké vysvětlení, nějakou příčinu. Že i pro nás existuje 
mnoho dobrých řešení. To bylo velice úlevné. 

Já: Ta bezchybně fungující armáda „pečounů“, která se rodičům starala o děti od kojenců po 
puberťáky. A taky to, jak k nám byli všichni milí, vstřícní a pozorní. 

Š: Tak dobrá, uděluji každému závěrečné slovo, ale pamatujte, vše co řeknete může být 
použito Vašimi dětmi proti Vám. 

M: Z počátku jsme nechápali, proč sem z našeho pohledu tak skvělé manželské páry, jezdí 
pravidelně už tolik let. Vždyť přeci hned napoprvé vše nastudujeme, pochopíme, naučíme se,  
a je to! Byli jsme naivní jak malé děti. 

Já: Díky manželskému setkání jsme uviděli naši celou rodinu novýma očima. Ukázalo nám 
cestu kudy jít dál. Mnohé věci nyní dokážeme správně pojmenovat. Dostali jsme novou chuť 
řešit věci, na které jsme již rezignovali. 

No co Vám budu povídat, cesta domů nám opravdu utekla ani nevím jak. Když se nás pak za 
několik dnů Šimon po návratu z tábora ptal: „Tak co, jaký to bylo?“, manželka na mě jen spikle-
necky mrkla se slovy Déja vu! 

Jožka a Míša Fibírovi  
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PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
Prosím všechny naše členy, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na tento 
rok, nechť tak učiní. Letos činí 400,- Kč na rodinu a rok, VS je začátek vašeho 
rodného čísla. Platit můžete složenkou nebo na účet č. 193506832/0300. 

Pokud si není někdo jistý, zda zaplatil nebo nezaplatil, volejte a pište, já Vám 
ráda odpovím. 

Radana Vášová 

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ SCHŮZE 
V pondělí 14. 9. 2009 v Paláci YMCA proběhla mimořádná Valná schůze. Byla zde schválena 

Žádost o udělení titulu/statusu „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost 
v oblasti prorodinných aktivit“ a jedna z příloh – Plán rozvoje organizace. 

Pokud nám MPSV „titul“ uzná, zjednoduší se nám podstatně administrativa při podání žá-
dosti o dotaci na MPSV. 

Velké poděkování patří Jirkovi Ludvíkovi a Evě Šiprové, kteří skvěle vypracovali Plán rozvoje 
organizace. 

Radana Vášová 

PIZZA TĚSTO Z PIZZERIE 
Potřebujeme: 0,5 kg hladké mouky, 1 lžíci olivového oleje, 1 lžíci 

soli, 1 kostku droždí, 2,5 dcl studené vody. 

Postup přípravy: Ingredience smícháme a necháme těsto vykynout asi 40 minut na teplém 
místě. Těsto rozdělíme na dvě poloviny a z každé vyválíme tenkou pizzu (okraje vyvýšíme), kte-
rou potřeme kečupem, nebo rajským protlakem, který posypeme oreganem a dle chuti na pizzu 
naložíme, co máme rádi – šunku, salám, anglickou slaninu, žampiony, hermelín, nivu atd. Pizzu 
pečeme v dobře rozehřáté plynové troubě asi 10-15 min. (v horkovzdušné asi 5-8 min.). 

Těsto je fakt výborné a vystačí Vám na dva velké plechy. 

Radana Vášová 

RECEPT NA ŘÍJEN 

ATHÉNSKÁ AKROPOLIS 
Po velkém loňském úspěchu pořádá-

me další přednášku Tomáše Kučery z dějin 
umění, tentokráte na téma Athénská 
Akropolis. Akce se koná ve středu 4. listo-
padu v 19.00 hod. v paláci YMCA, Na Poří-
čí 12, Praha 1. 

H. Pištorová 
 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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SOBOTA PRO NEZADANÉ NEMLÁDEŽNÍKY JIŽ POTŘETÍ 
Farnost svaté Terezičky v Praze 8 – Kobylisích pořádá dne  

21. listopadu 2009 již potřetí setkání „nezadaných nemládežníků“ 
všeho věku, pohlaví i místa bydliště. Minulá setkání byla opravdu 
plodná, proto neváhejte, přijďte nebo upozorněte všechny poten-
cionální zájemce na tuto možnost! 

Oč se jedná? Jde o setkání těch, kterým již není -náct, chtěli by 
žít v manželství, ale života běh jim v tom z nejrůznějších důvodů 
brání. Je těžké se někam zařadit – ale nic se nemá vzdávat!!!! Ne-
bude to žádná seznamka (i když seznámení se meze klást nebu-
dou), ale spíše společné zamyšlení se nad životem ve světle víry 
v Boha, setkání těch, které něco spojuje. Přijďte a nebojte se. Za-
hoďte výhrady a udělejte si výlet do kostela sv. Terezičky. Setkání bude od 9.00 do 16.00 hod., 
jeho součástí bude i jednoduchý oběd a na konci slavení eucharistie. Něco moudrého si vyslech-
neme a podiskutujeme ve skupinkách. Prosím, přihlašte sebe nebo další vážné zájemce o setkání 
na adrese nemladeznici@email.cz nebo na telefonu farní kanceláře 283 029 141, abychom 
s Vámi mohli počítat na oběd a abychom Vám mohli dát vědět další podrobnosti. 

Za přípravný tým se na Vás těší Marie Kotrbová 

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
Během celého října bude Y – Open pořádat bazar dětského oblečení z Německa. Je možné 

přijít po osobní domluvě dopoledne i večer. Další informace na e-mailové adre-
se Y.open.os@gmail.com 

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  

5.10.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

10.10.2009 Sobota pro manželky H. Pištorová  606 745 048 

4.11.2009 Athénská Akropolis  – přednáška  H. Pištorová  606 745 048 

9.11.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

13.—15.11.2009 Podzimní obnova MS – Seč H. Pištorová  606 745 048 

27.11.2009 Hudební večer sekretariát  224 872 421 

7.12.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

11.12. – 15.12.2009 Zimní pobyt Albeřice sekretariát  224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ŽEN 
Stejně jako v předchozích letech, zveme vás i letos na Podzimní ekume-

nickou bohoslužbu žen na poděkování za úrodu a dary země. 

Ke společné bohoslužbě slova, děkovným modlitbám a krátkému společ-
nému posezení se sejdeme v sobotu 24. října 2009 v 15 hodin ve far-
ním  klubu u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 
(vchod z Františkánské zahrady). 

Těšíme se na setkání s vámi! 
 

PŘEDNÁŠKY CYKLU ŽENSKÁ SPIRITUALITA 2009/2010 
Unie katolických žen zve všechny zájemce na další přednášku z cyklu „Ženská spiritualita“. 

Tématem přednášky, která se koná v pondělí 19. 10. 2009 od 18.00 hod. v učebně P1 v I. patře 
budovy Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6, je Biblická mariologie II., předná-
šet bude prof. Ctirad V. Pospíšil Th.D. 

Těšíme se na Vás! 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

ADVENTNÍ REKOLEKCE PRO MANŽELSKÉ PÁRY 
Předběžně oznamujeme, že v sobotu 28. listopadu se uskuteční v Pastoračním středisku 

Arcibiskupství pražského (sv. Vojtěch, Kolejní 4, Praha 6) adventní duchovní obnova pro manžel-
ské páry. Vedení programu přislíbil Mons. ThDr. Michael Slavík. Předběžný časový rozvrh je 9 až 
16 hodin. Již nyní se mohou manželé přihlašovat telefonicky či mailem nebo formulářem na 
stránkách Centra http://cpr.apha.cz. 

 

SPOLEČENSTVÍ OSAMĚLÝCH MAMINEK 
Pravidelná setkání osamělých maminek probíhají v prostorách Dívčí katolické střední školy, 

Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská). Termíny jednotlivých setkání a bližší informace 
naleznete na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

Pravidelné poprázdninové setkání se uskuteční tentokrát na svátek svaté Ludmily ve středu 
16. září v prostorách Dívčí katolické střední školy, Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměst-
ská) od 18.00 do cca 20.00 hodin. 

Maminky ze společenství mají možnost zúčastnit se programů, které nabízejí pomocnou 
ruku, jako jsou besedy s odborníky, duchovní obnovy, letní pobyty maminek s dětmi, společné 
výlety a další. Tyto programy si maminky organizují za pomoci Občanského sdružení Rodinné 
centrum Praha. Projekt podporuje hl. m. Praha. Více na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

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 

INZERCE 

Hledáme zkušenou a spolehlivou účetní/ho na částečný úvazek s praxí v neziskovém 
sektoru. Nabídky zasílejte na: marie.kotrbova@partnersczech.cz  
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SUMMER CAMP S ANGLIČTINOU 
V červenci pořádalo občanské sdružení Y – Open čtvrtý ročník týdenního letního tábora 

s angličtinou v Zadově na Šumavě v chatě Mládí. Jeden běh byl pro mládež, druhý pro rodiny 
s dětmi. Učit přijeli jak rodilí mluvčí, tak učitelé angličtiny, kteří pobývají v Čechách. V programu 
nechyběly pěší výlety a cyklovýlety po Šumavě, jeden den byla také mládež se svými učiteli na 
návštěvě v blízkém Německu. Večerní programy nabízel tzv. Teahouse při svíčkách s povídáním, 
vydařený karneval s divadlem, opékalo se sele… 

Největší hodnotou, kterou si mnozí z akce odváželi, byla nová přátelství a chuť pokračovat 
v angličtině. Pro příští rok máme příslib posílení „učitelského sboru“ o nové učitele, a také by-
chom rádi rozšířili účast o nové zahraniční účastníky, kteří by s námi sdíleli mezinárodní atmo-
sféru a mezináboženský dialog. Poděkování patří nejen organizačnímu týmu, ale také trpělivému 
a vstřícnému personálu ubytovacího střediska, který se postaral o vydatnou stravu a umožnil 
nám volnost zábavného programu i ve večerních hodinách. 

Jana Běťáková  

OHLASY 

DOKÁŽEME REAGOVAT NA DOPAD RADIKÁLNÍCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN  
NA SOUČASNOU RODINU? 
 

Rodina byla ještě v nedávné minulosti založená na kvalitě fungování a naplňování společen-

ských norem, rodina v současnosti je založena na kvalitě vztahů. Čím byla tato změna způsobena? 

Zásadním rozdílem oproti minulosti je nové postavení ženy v manželství, v rodině a ve společnosti. 

Idea rovnoprávnosti, podložená realitou stejného vzdělání žen a mužů a uznáním plnohodnotnosti 

ženského myšlení, ženského prožívání a ženského vnímání světa, přinesla nové nároky prostě 

v tom, že zatímco dříve existoval na většinu událostí jeden pohled, mužský, dnes existují dva. 

Téměř automaticky vzniká mezi nimi soutěž o to, který z nich je platnější, užitečnější, rozumnější, 

křesťanštější atd. Tato soutěž zatěžuje vztahy, zároveň je však může zkvalitňovat, pokud to dvojice 

zvládne. Sami však dobře víme, jak často se to zvládnout nedaří. 

Občas slýcháme, že je to naopak. Že dříve panovaly v rodinách lepší vztahy a proto bylo méně 

konfliktů. Nechci tento názor popírat, nemohu však nevidět jeho omezenou použitelnost pro sou-

časnost. Fungoval dobře pouze v podmínkách faktické podřízenosti ženy vůči muži, která byla daná 

její všestrannou závislostí. Fyzicky náročná práce v domácnosti a koloběh těhotenství, porodů  

a péče o malé děti vyřazovaly vdané ženy z většiny forem mimorodinného společenského života, 

což bylo nespravedlivě interpretováno jako nedostatek ženského myšlení a z něho plynoucí ne-

schopnost se k podstatným otázkám vyjadřovat. Dobré vztahy byly podmíněny bezpodmínečným 

přijetím tohoto stavu. 

A ještě jednu skutečnost vidím jako podstatnou. Na rozdíl od dneška, manželství v minulosti 

nevznikala na základě kvality vztahu. Výběr partnerů podléhal silné společenské kontrole. Za horší 

předpoklady pro manželství se však ani tolik nepovažovaly nepříznivé osobnostní rysy mladých lidí, 

ale na prvním místě jejich nerovnost majetková, společenská a náboženská. Šlo tedy o akcent 

na dobrou ekonomickou, výchovnou a společenskou funkci rodiny. Dobrý vztah mezi manžely byl 

z tohoto pohledu vedlejším produktem. Samozřejmě, že žádoucím, nikoli však nezbytným. Pokud se 

ŘEKLI… 
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nedařil, byla k dispozici řada nástrojů, které donutily dvojici ve vztahově problematickém manžel-

ství setrvat. 

Bohužel dodnes neumíme s faktickou rovnoprávností mužů a žen uspokojivě zacházet. Tušíme, že 

větší náročnost rovnoprávného manželství je přínosem pro osobnost obou partnerů a že i společnost, 

která respektuje ženský pohled na svět, může být lidštější. My muži však prožíváme nejistotu, jak 

vlastně nová mužská a otcovská role vypadá, a ženy si často neví rady s novými příležitostmi, které se 

týkají mimorodinné angažovanosti, profese, nových nároků mateřství atd. Výsledkem je labilita man-

želství a rodin, rezignace na nároky výchovy dětí, různé formy útěku od nezdařených plánů. 

Většinová společnost se ve snaze zmenšit problém zaměřila na co nejdůkladnější odstranění 

formální nerovnosti a pomocnou ruku státu. Zpochybňuje rozdíly mezi muži a ženami, některým se 

vysloveně nelíbí pojem mužský a ženský pohled na svět. Snaží se o budování společnosti nezávis-

lých jedinců, kteří nalézají svoji oporu v systému občanských práv, nikoli v systému vztahů. Vztahy 

jsou tedy na jedné straně žádoucí a rozhodující pro setrvání v dnešním manželství, na druhé straně 

se jim nedůvěřuje a člověk se zabezpečuje jinak. Individuální svoboda dostává přednost před rodi-

čovskou, rodinnou a společenskou odpovědností. Člověk v tomto pojetí má na prvním místě právo 

na svobodu a potom záleží jen na něm, zda si zvolí život ve vztahu a jak dlouho v něm setrvá. 

Křesťanská antropologie naproti tomu klade vztah na první místo. Člověk byl stvořen z lásky  

a k lásce, a je tedy k životu ve vztahu povolán. Dnes víme, že je pro toto povolání též důležité být  

i vychováván s láskou a ve stabilním vztahovém prostředí. Nevěřící nám v tomto pojetí v zásadě 

neodporují, cítí se však být svobodnými autory vztahu, jeho tvůrci, zatímco my připouštíme, že 

jsme jenom (hříšnými a nedokonalými) vykonavateli Boží vůle, že plníme lépe nebo hůře svoji po-

vinnost. Víme totiž, že jsme si nezvolili Boha, on si zvolil nás. Proto může mít požadavky. 

A jak je to s manželským partnerem? Zvolili jsme si ho? Většina zkušenějších manželů připustí, 

že žije s někým jiným, než koho si pro život vybrali. Jednak v zamilovanosti viděli druhého jinak, 

jednak nemohli předpokládat, jaké změny nastanou. Někteří tuto skutečnost přijímají, jíní se cítí 

podvedeni. Nevěřící se cítí oprávněni z neuspokojivého manželství odejít, věřící volí dnes, s větším 

váháním, avšak nečekaně často, stejnou cestu. 

Kořen problému vidím v jisté nedůslednosti, s jakou o současném křesťanském manželství uva-

žujeme. Jsme samozřejmě ovlivněni občanským pojetím, které si vysoce cení dobrého manželství 

jako něčeho, co obohacuje život. Souhlasíme, máme pro to oporu i v Písmu: „Ženu statečnou kdo 

nalezne…“ (Př 31.10). Ale co s tím, kdo nenalezne? Máme tendenci říkat „musíš“. Musíš se naučit 

lépe komunikovat, musíš se více o druhého zajímat, musíš lépe pochopit rozdíly mezi mužem  

a ženou, musíš, musíš, musíš… A až to všechno dokážeš, budeš mít krásné manželství. Nedokázals? 

Tak nemáš!! Nechceme být přece jen více tvůrci vztahu, který se nám líbí, než pokornými vykonava-

teli vztahu, který po nás asi Bůh chce? 

Někteří manželé to mají spolu určitě těžší než jiní. Jistá trvalá míra nedorozumění a nepochopení 

může v některých vztazích odolávat všem snahám o odstranění a osud takového manželství bude 

záležet jen na rozhodnutí, zda jej přijmeme, nebo odmítneme. Jsme postaveni nejen před velmi 

zrádnou otázku: „kdo to zavinil?“, ale především před otázku, jaký smysl má setrvání v méně uspoko-

jivém, nebo přímo neuspokojivém manželství. Obvyklá odpověď – „kvůli dětem“ – je sporná. Dlouhé 

setrvání v konfliktním vztahu vede téměř vždy ke stupňování nespokojenosti a končí destruktivním 

rozchodem po dvaceti a více letech manželství, jak nás o tom současné statistiky přesvědčují. 

Manželství a rodina založená na kvalitě vztahů tedy čelí zcela novým výzvám. Jak na ně odpovídá-

me jako křesťané? Není pro nás kvalita vztahu něco jiného než pro nevěřící? Podle mého názoru jsme 

se dosud nedostatečně snažili vytvořit přijatelnou psychologickou teorii a proveditelnou pomáhající 
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praxi, která odpoví na otázku: proč a jak setrvat v náročném manželství a kde na to vzít sílu. Jak šířeji 

chápat kvalitu vztahu, aby nároky vztahu manželství nelabilizovaly? Jaksi se nám to nechce vyslovit, 

ale nemůže být alespoň v některých případech život v náročném manželství pro věčnost záslužnější 

než pohodlí dobrého vztahu na základě nezaslouženě šťastné volby? Tuto tezi nepopíráme, občas se  

o určité ženě nebo určitém muži neváháme vyjádřit, že půjdou rovnou do nebe. Častější jsou však 

méně radostné konce. Neříkáme totiž, jak to udělat, aby neodstranitelně konfliktní manželství nevy-

čerpalo postupně všechny síly a neuvrhlo člověka buď do zhoubné samoty, nebo do problematického 

vztahu. Zjednodušující tvrzení, že každou chybu lze napravit, je prostě v tomto případě nepravdivé. 

Potřebná psychologická teorie by měla podle mého názoru překročit obtížně uchopitelnou šíři 

pojmu láska a zpřístupnit přijatelnost a užitečnost dosud velmi nejasně chápaných dalších dílčích 

pojmů, které mají svůj původ v biblickém a obecně křesťanském myšlení. Jde podle mě hlavně  

o pojmy: služba v manželství, oběť v manželství, autorita v manželství, a další spíše popisný pojem: 

těsnost manželského vztahu. Předpokládám, že lepší pochopení těchto pojmů umožní např. odlišit 

skutečnou a žádoucí oběť od oběti umělé a manipulační a nabídne možnost uvidět smysl tam, kde 

dosud panovala bezradnost a nespokojenost. Obrovský prostor vytvoří i lepší pochopení pojmu 

služba v manželství, protože ukáže, jak musí reálná služba v manželství vypadat, aby byla společně  

i individuálně obohacující. Obohacující, i když jejím výsledkem nebude uniformě nazíraný „krásný 

vztah“. Jsem hluboce přesvědčen, že kvalita manželského vztahu není jen v jeho nekonfliktnosti  

a harmonii, ale i ve schopnosti ohleduplně, statečně a pokorně nést obtíže a připouštět, že se chci 

stále snažit o jejich zmírňování, i když jsou dosavadní výsledky nevalné. Je-li stabilita dnešní rodiny 

zajišťována více kvalitou vztahů než represivními společenskými mechanismy, pak je nezbytné 

dobře pochopit, v čem všem kvalita manželského vztahu spočívá. Možná jsme dokonce jako křesťa-

né povoláni, abychom to objevili i pro většinovou společnost! 

Dosavadní úspěšná cesta, kterou manželská setkání zvolila, není jediná potřebná. Programy, jak 

si lépe v manželství porozumět, jsou jen jedna kategorie nástrojů pomoci. Druhá kategorie by moh-

la jít cestou takříkajíc „odzbrojení“ neodstranitelných těžkostí: zmírňování jejich dopadu, ale přede-

vším zabránění jejich eskalaci. V individuálních případech se opakovaně podařilo, že jiná interpreta-

ce trvalého neporozumění mezi manželi podstatně snížila osobní utrpení a zvýšila schopnost zůstat 

a nehroutit se. Prakticky by asi bylo potřebné, aby těm, kteří opakovaně žádají účast na letním tý-

denním kurzu MS, byla nabídnuta možnost zvážit, jestli chtějí absolvovat to, co již absolvovali, nebo 

zkusit alternativu ve výše uvedeném smyslu. Dvacet let vaší úspěšné práce dává naději, že jste 

schopni takovýto alternativní program vytvořit. Děkuji za pozornost! 

Josef Zeman. Příspěvek přednesený na konferenci 20 let Manželských setkání,  
Kroměříž, 7. 2. 2009 

PhDr. Josef Zeman, CSc. je dlouholetý ředitel Národního centra pro rodinu a psychologické 
poradny Bethesda v Brně. 

Magdalena Soldánová se narodila  
10. 7. 2009 (3,09 kg, 49 cm). Je to první 
dítě Filipa a Jany Soldánových a první 
vnouče Mariety a Ládi Soldánových. 

Blahopřejeme!!! 

NOVÉ MIMINKO 
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Křesťanství má už dva tisíce let v rukou bombu. Není to však ledajaká bomba, nemusíme se jí 
bát, nevybuchne jen tak snadno. Ani na ulici ani v metru ani v letadle. Jediným místem, kde může 
vybuchnout, je srdce člověka. Tou bombou je evangelium, plné třaskavé směsi, kterou namíchal 
sám Ježíš svou vlastní podivnou Boholidskou existencí, svými často nepochopitelnými podoben-
stvími, výzvami, uzdraveními, svým utrpením a pak zmrtvýchvstáním, i ostrými slovy jako ta, 
která jsme dnes slyšeli: „Pokrytci!“. 

Jenže je tady problém. Modernímu křesťanovi za ta léta evangelium už moc výbušné nepři-
padá. Spíše je pro něj příběhem o Ježíšovi, v něhož sice věří, v něhož sice byl pokřtěn, ale nic moc 
víc to s ním nedělá. Tento křesťan v neděli v kostele vyslechne zase ta čtení z evangelia, která už 
slyšel stokrát, a tudíž jej nemohou už ničím překvapit, a jeho život pak plyne dál zase v tom ryt-
mu světského, moderního, uspěchaného života. 

Ano, stokrát už slyšel: „Pokrytci!“, ale vždy to pro něj byla slova adresovaná někomu jinému, 
farizeům, tedy příběh dávno minulý. A sotva jej napadlo, že ta slova jsou pro něj, pro mne, 
pro tebe… 

Co je pro západního křesťana dneška snad nejvíc charakteristické, je to, že Boha vlastně ne-
potřebuje, a v tom spočívá ono největší pokrytectví. Chodí sice na mši a ke zpovědi, snad se 
i pomodlí, ale v zásadě je Bůh pro něj skutečností, se kterou moc nepočítá. Teprve když přijde 
nějaký problém, nemoc, neštěstí, tak se zastaví a vzpomene si: Aha, vždyť já vlastně ještě mám 
tebe, Bože, já ti chodím do kostela, zpovídám se ti, tak teď je řada na tobě, abys pro mě něco 
udělal. Kristus a víra se stala jakousi berličkou, pojistkou, co kdyby, co když ho budu jednou po-
třebovat. Aniž si to uvědomuje, jedná tento křesťan s Bohem skutečně jako pokrytec, jako ten, 
který něco dělá navenek, ale jeho srdcem hýbe ve skutečnosti něco úplně jiného. 

Před časem jsem viděl v televizi pořad o životě východních pravoslavných křesťanů kdesi na 
dálné Rusi, v zapadlých vesničkách. Křesťanů, o nichž jsem byl zvyklý uvažovat spíše s jakýmsi 
shovívavým úsměvem jako o těch zaostalcích, kteří jen pořád 
mávají kadidlem, líbají ikony a pořád dokola se křižují. Jenže 
díky tomu pořadu mi došlo, jak velice jsme proti nim duchov-
ně chudí. Ti lidé tam nemají takřka nic, dopěstují sotva pár 
jablek, brambor, ořechů, ale v tom všem pořád vidí Boží dar, 
za to všechno, nám by se zdálo, za to nic, pořád Bohu děkují. 
Žijí v sepětí s přírodou, se stvořením, žijí v Boží přítomnosti. 

O to všechno nás naše moderní civilizace připravuje. 
Všechno si můžeme koupit za své poctivě vydělané peníze,  
a tak nás ani nenapadne, že bychom to dostali od Boha. Bůh 
se někde ztratil. Člověk dokázal velmi mnoho, vyléčit kdeja-
kou nemoc a prodloužit pozemský život. O to větší má často 
strach ze smrti. 

Jak zase nechat evangelium v našich srdcích explodovat? 
Ví to někdo? Je to úkol pro každého z nás. Kristus totiž není 
terorista, nevnucuje se, nepřelstívá, neznásilňuje, neničí. Jeho 
moc, moc Boží lásky pocítí jen ten, kdo mu to skrze svou živou víru dovolí. 

Kázání P. Matúše Kociana převzato z webových stránek farnosti Český Brod  
(a dokonce se souhlasem autora – pozn. sazeče) 

NA OKRAJ 


