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Za oknem tma, venku mlhavo, na hřbitovech blikají světýlka, ze stromu padá listí, z mraků 
déšť, z rádia se line nějaká reklama na výhodné předvánoční nákupy a do duše se tiše vkrádá 
podzimní deprese – taková vhodná chvíle k tomu, aby si člověk vzpomněl na vlastní smrt. 

„Smrt není zlá, těžké je umírání“ – tak nějak jsme se učili Wolkrovy verše; už je to dávno,  
a jak nesmazatelně to v hlavě utkví… A na náhrobcích celé životní osudy ve zkratkách: „choť 
zem. úř. pol. spr.“ a jaké ještě tituly a postavení nabízely našim předkům a jejich manželkám 
úřady končící c.-k. monarchie a raného Československa, a také celé životní touhy ve verších: 
„nežil ten, na něhož se v dobrém nevzpomene“, o odpočinku v pokoji nemluvě… Ale na smrti 
není nic krásného a skvělého a na vzkříšení se nečeká v rakvi (jak by k tomu přišly ubohé oběti 
atomové bomby v Hirošimě, po kterých zbyl jen stín na zdi; Hospodin jistě dokáže leccos, ale 
představa dvourozměrných černobílých postav v ráji mne poněkud vyvádí z míry). 

Ne, smrt nejspíš nebude krásná (ještě jsem to nezkusil, ale 
tak nějak se mi to tak jeví), jde přece o opuštění všeho, co člověk 
měl a měl rád, včetně vlastního života, a příroda v člověku se 
dovede pěkně vzpouzet i při menších problémech, třeba jen když 
nemohu popadnout dech… Přece jen je to v posledku následek 
hříchu (tady bych zájemce odkázal na knihu Genesis, zvláště pak 
na konec 3. kapitoly), tedy něco, co snad Bůh původně pro člově-
ka neplánoval, rozhodně ne v té stávající podobě. A tím spíše 
umírání… ani Wolker si ho nepřál, i když doufal, že smrt sama  
o sobě ho zbaví utrpení (ony ty souchotě taky nejsou nic moc…).  
I když: umírat v kruhu rodiny, se všemi se rozloučit, srovnat,  
pohladit staré jizvy, pokusit se ošetřit i ta nejskrytější zranění, na 
která celý život nebyl čas (nebo odvaha), to může být možná 
milosrdnější než tzv. dobrá smrt, která proběhne tak rychle, že si 
ji člověk ani neuvědomí… a pak to leknutí…! 

Ale tak, jako před smrtí je umírání, tak je před umíráním život. Nikde není řečeno, že ošetřo-
vání starých křivd a nezhojených zranění se má nechat až na smrtelné lože – jen Hospodin ví, 
kdy a jakým způsobem nás hodlá povolat tam, kam bychom se o své vůli nejspíš nikdy neodhod-
lali vypravit. Nikde není řečeno, že rodinný kruh se má sejít až kolem posledního lože. Nikde 
není řečeno, že až v hodině smrti je ta pravá chvíle na to, abychom všem svým blízkým sdělili 
onu tak toužebně očekávanou informaci, že je totiž milujeme. 

Na smrtelném loži to říci můžeme (je-li nám dána od Hospodina k tomu milost času, mož-
nosti, setkání a schopnosti ještě stále mluvit), ale už jen říci. Jenomže láska se řečmi nenasytí – 
možná ještě tak na tom smrtelném loži nebo na prvním rande. Obvykle se ke kytici, polibku či 
úsměvu hodí ještě něco dalšího: umýt nádobí, vzít na procházku, udělat řízky přes celý talíř, 
vykoupat, přebalit a nakrmit, zahrát si kopanou, vyřezat lodičku, ukázat parní lokomotivu, naučit 
štrikovat, půjčit rtěnku či kravatu… A to se v poslední hodině dohání opravdu jen obtížně. 

Za oknem tma, venku mlhavo, na hřbitovech blikají světýlka, ze stromu padá listí, z mraků 
déšť, z rádia se line nějaká reklama na výhodné předvánoční nákupy a do duše se tiše vkrádá 
podzimní deprese – taková vhodná chvíle k tomu, abychom někomu ukázali, že nám na něm 
opravdu záleží. Srdcem – tedy rukama. 

Vladimír Koronthály 

ZA OKNEM TMA 
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
jsem z toho trochu zmaten. Jakoby říjnový sníh zavál nejen severočeské či severomoravské 

silnice a železnice, jakoby přetrhal nejen vedení vysokého napětí… Je týden po uzávěrce Zpravoda-
je a já nemám ještě skoro nic. Já vím, vy za to nemůžete a já pláču na nepravém hrobě – a Marta 
mi právě napsala, že zítra něco pošle… (nakonec toho poslala docela hodně – pozn. sazeče.) 

Zítra půjdu na hřbitov. Mám rád to podzimní krátké světlo, vůni tlejícího listí, světýlka na 
náhrobcích – připadám si jaksi doma. Čtu si nápisy na pomnících a říkám si: jednou taky budu 
možná někde mít nějaký pomníček, třeba tam bude taky hořet svíčka – a já budu ve zcela jiném 
světě, ve zcela jiném světle (a nebudu si už muset čistit brýle a přece uvidím lépe než teď). 

Ale zatím si je co chvíli otírám, pokouším se je vyleštit a setřít z nich všechny ty nepříjemné 
čmouhy, prach, kapky deště, otisky prstů, pot a co je to ještě na nich, že co chvíli mám před očima 
něco úplně jiného, než na co hledím. A kráčeje domů ze hřbitova říkám si: tak, ještě vyluxovat a 
umýt nádobí, chtělo by to umýt také auto, ale však ono zaprší… a ještě úvodník, zítra do práce, 
v sobotu na výlet, jen aby nepršelo, snad bude hezky – a tak jde den za dnem a za chvíli budou 
vánoce – ne, nechci ještě vyhrožovat vánočními nákupy, i když v některých obchodech prý již straší 
vánoční výzdoba… a pomalu se do duše vkrádá advent. Přijď, Pane, říkali staří Izraelité … přijď, 
Pane, volali první křesťané den co den – tak snad abychom také začali volat. Protože to nevypadá, 
že bychom si s celým tím marastem, neklidem, se všemi strachy a obavami, s nespravedlnostmi 
tohoto světa, s nemocemi, hladem, nenávistí a jakým ještě zlem dokázali poradit sami. 

A před adventem je neděle Krista Krále – to abychom věděli, že on opravdu přijde. Už aby to bylo! 

VKor 

V RODINNÉM KRUHU 

A VENKU SE SETMĚLO 
 

Znavenou hlavu den k západu sklonil  

znavenou rukou si setřel déšť z tváří 

znavené oči zapadly se sluncem 

a venku se setmělo 
 

Umlkla slova a umlkly věty 

jen knihy šeptají do ztichlých oken 

odkudsi ze dveří plíží se otázky 

a venku se setmělo 
 

Nevstupuj nevcházej nemysli nemluv 

naslouchej dívej se otevři  

shrbené smyšlenky smějí se slídivé 

venku se setmělo prší 
 

Komu si do klína svou hlavu složíš 

koho si vyvolíš pro tichou chvíli 

jen jeden zemřel a přece je naživu 

venku se setmělo v duši se svítí…  
 

 

 Sa Ze-Č‘ 2009  
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MOUDŘÍ SEDMDESÁTNÍCI   
Doufám, že jste potkali takového člověka, který se stal jedním z oněch moudrých sedmdesát-

níků. Já jsem jich pár potkal, vlastně ne moc. Je to hanba, že si myslíme, že lidé musí být v sedm-
desáti podivíni, kteří se pohybují ve svých zajetých kolejích; mělo by tomu být právě naopak. 

Když někoho takového potkáš, uvědomíš si, žes potkal velkou osobnost. Je to skutečný obraz 
děda nebo moudrého muže, který dovede žít na okraji své rodiny a skýtat jí jistotu a bezpečí. 
Nedusí své okolí uzavřeností a strnulostí, dogmatickými politickými názory nebo zabedněným 
světovým názorem. Spíše nabízí pohled na svět, v němž se budeme cítit bezpečně i dobrodružně. 

Protože většina otců kolem sebe takový druh dědečků nemá, přejímá celé břemeno života sama. 
Ti pak nakonec končí tak, že se sami stanou podivínskými dědky a hledají si své lepší místo na slunci. 

Celý tento cyklus musíme změnit. Musí existovat ještě jiná cesta. Ještě žádná civilizace du-
chovně nepřežila, pokud staří nespatřovali svůj základní úkol v předávání moudrosti mladým.  

Z knihy Richarda Rohra „A Man’s Approach to God“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

DOPIS SYNA RODIČŮM 
Zdá se, že česká matka se ještě stále nedostala k psaní dopisů (člověk se ani nediví), a tak 

dopis z Anglie ještě stále nedorazil. Ale našel jsem ve svém archivu něco jiného: jedna naše věrná 
členka nám poslala k otištění dopis, který dostala od svého syna z ciziny: 

Jsme dlouholetými (pasivními) členy YMCA. Máme 8 dětí ve věkovém rozmezí 11 – 31 let, 
takže i vnoučátka. Některé děti žijí v cizině, a protože nemáme internet, píšeme si papírové do-
pisy. Jeden takový Vám posílám. Žijeme velmi skromně, někdy nám dělá starosti, že některé věci 
dětem dopřát nemůžeme, jistě nejsme sami a zdá se mi, že takové vyznání od syna by mohlo 
potěšit i jiné rodiče. Dopis přikládám jako přílohu, snad to bude čitelné, trochu mne ta technika 
neposlouchá. 

(Bylo to čitelné – a stálo mi to za přečtení i přepsání – pozn. sazeče.) 
 

Milí rodičové, 

tohle Vám musím napsat. Čím déle žiji, tím více si uvědomuji, jak důležitou roli jste v mém 
životě sehráli. A nejenom sehráli, ale stále hrajete. Je pravda, že už se nevidíme tak často a neví-
te, co dělám, a už mě nemůžete přímo napomínat a radit mi, ale následky vašeho rodičovství se 
promítají do mého každodenního života. Při mytí nádobí, při uklízení, ale také ve vztazích 
s lidmi. A to je vlastně téma mého dopisu. 

Postupně, jak kráčím životem, nacházím dárky, rozvazuji mašle a otvírám je. Vevnitř nachá-
zím dárky… co dárky… dary, jaké se nacházejí jen v ráji, a v nich je vždycky lísteček „Od maminky 
a táty“. Je zajímavé… všechny mají něco společ-
ného… vždycky je objevuji při blízkém kontaktu 
s lidmi. A budu konkrétní. Teď mluvím o těch 
dárcích, které objevuji ve vztahu k ženám. Mož-
ná bych radši napsal „ve vztahu k ženě“, ale je 
pravda, že já jsem své dárky nalézal u více žen. 
Taky není od věci fakt, že jsem teď poznal jednu 
ženu a za tu krátkou dobu, co jsem s ní, jsem 
našel mnoho darů od vás, a dokonce i ten nej-
větší. A ten je vlastně důvodem, proč vám teď 
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píši. V tom balíčku je kouzlo lásky. Je v něm spousta humoru. Je v něm návod, jak se nebrat příliš 
vážně a v některých situacích si umět udělat legraci sám ze sebe. Je v něm taky napsáno, proč 
zrovna vy jste moji rodiče a jaký úkol vám Bůh dal při mém narození. A v tom úkolu jsem našel 
napsaný seznam všech dárků, které jste mi měli dát, všech lekcí lásky, které jsem se od vás měl 
naučit. Ten seznam nebyl ani malý, ani velký. On prostě byl. A jak jsem ho tak viděl, díval jsem se 
zpět do svého života na všechny ty situace, kdy jsem jeden po druhém nacházel vaše dárky. 
Všechny nepříjemné situace, všechny životní lekce, které se staly pouze proto, abych se z nich 
poučil a šel dál (a ne se s nimi trápil a říkalo si: proč zrovna já???). Ale také všechny příjemné 
situace… to byly ty dárky, které jste mi dávali nezabalené a přímo na ruku. Momenty úplné  
radosti a bezstarostného bytí. Viděl jsem sám sebe, jak stojím na chodbě, nakukuji do ložnice  
a vidím vás dva, jak sedíte v posteli vedle sebe, povídáte si a smějete se jak dva blázni. A nako-
nec přišel ten největší dárek. A jak si ho tak prohlížím a zjišťuji, co v něm je, vidím sám sebe, jak 
sedím na lavičce a povídám si se svou přítelkyní o tom, proč jsem přišel na svět zrovna u těchto 
rodičů a co mě měli naučit a co z toho pro mne vyplývá do dalšího života. A pak jsem tam najed-
nou seděl doopravdy. 

A teď už vím, jaký je nejdůležitější úkol rodičů… milovat sám sebe a milovat se navzájem. 
Praktickou cestou ukázat dítěti, co je to Láska, co je to bezpodmínečná Láska. A protože děti ve 
všem napodobují svoje rodiče, napodobují je i v způsobu milování. Tak, jak se otec chová 
k matce, tak se bude dítě jako dospělé chovat ke své životní partnerce a k ženám, a jak se matka 
chová k otci, tak se dítě bude chovat ve vztahu ke svému partnerovi a k mužům všeobecně. 

To, co jsem viděl a zažil u nás doma, u vás dvou, jsem dlouho považoval za samozřejmost. 
Vlastně jsem o tom ani nepřemýšlel. Jak jsem však zjistil z životní zkušenosti, samozřejmost to 
není. Není tomu vždycky tak a není tomu ani občas. Snažím se o naprostou objektivitu… a tuto 
informaci neberte jako lichotku ani jí nepřikládejte osobní význam. Je to fakt. Fakt velmi ohro-
mující a volající po změně. Dostali jsme se náhle do úplně jiné a celkem vážné atmosféry, že? 
Cítím to na srdci… jakousi odpovědnost. Ale každopádně je to radostná odpovědnost. Protože 
jejím jádrem je láska …mé jho netlačí, mé břemeno netíží. A o čem že to vlastně mluvím? 

O partnerském vztahu muže a ženy. O stavu jednoty dvou osobností bez ztráty osobní jedi-
nečnosti. O osobní svobodě. O naprosté rovnoprávnosti. O lásce. O zamilovanosti, která netrvá 
tři měsíce, ale která jako příliv a odliv přichází a odchází až do konce času. A konečně i o odříkání 
některých osobních prožitků za účelem posvěcení a zdůraznění jedinečnosti vašeho vztahu. Tím 
se však odříkání proměňuje ve volbu pro vyšší dobro, stává se projevem osobní svobody. 

Vím, že když jste se brali, neměli jste ani ponětí o těchto věcech. O to víc si ale vašeho spo-
lečného „úsilí“ vážím. To vašemu vztahu na hodnotě přidává. Já stojím na začátku. A všechny 
tyto věci mám ve svém batohu. Všechny důležité nástroje a náhradní díly pro zdravý partnerský 
vztah si nesu s sebou. Samozřejmě že ne úplně všechny, to by pak asi nebylo tak zajímavé, ale ty 
základní ano. 

Když bych vás měl přirovnat k zedníkům, dopadlo by to asi takhle: 

Vy jste vyšli základní školu, pak jste se vzali a společně se rozhodli, že se stanete zedníky. 
Vyučili jste se na zedníky a pak jste museli najít své nářadí. Po dlouhé, dlouhé době, když už jste 
všechno potřebné nářadí měli při ruce, jste se rozhodli, že spolu postavíte kouzelný zámek part-
nerského vztahu. Díky vašemu citu pro zodpovědnost jste většinu času věnovali výchově vašich 
osmi dětí, a tak na zednictví nezbylo moc času. Studovali jste tedy večerní školu a ta trvala mno-
hem déle než škola normální. Přibližně třicet tři let. A podle toho, co jsem slyšel, tak právě sklá-
dáte závěrečné zkoušky. 



 
8 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2009 

Chtě nechtě jsme se my, vaše děti, stali svědky vašich studií. A jak už to děti mají ve zvyku, 
napodobovali jsme vás ve všem, co jste jako rodiče dělali. Studie tedy máme za sebou, teď už jen 
složit závěrečné zkoušky. Ty ovšem musíme složit každý se svým partnerem, pokud se pro part-
nerský život rozhodneme. Nástroje pro stavbu mého zámku jsem našel v těch dárcích, které jste 
mi celý život průběžně dávali. A teď už je jen na mně, jak s nimi naložím a jak si jich budu vážit. 

Dovedete si tedy představit, v jaké jsme teď výhodě oproti vám dvěma před 33 lety. Moje 
volba partnerského vztahu se tedy stává krokem k uskutečnění mého snu. Krokem, kterým se 
rozhoduji ke stavbě našeho společného kouzelného zámku. Moje volba je vědomou a svobodnou 
volbou dospělého člověka, volbou mého nejvyššího dobra. A to stejné platí pro Inge. Společně 
kreslíme plány svého zámku a vzájemně si půjčujeme stavební nástroje. Protože ty nástroje, které 
jsem já nedostal, dostala od svých rodičů ona, a naopak. Pro zámek našich snů potřebujeme také 
nástroje, které ještě nikdo nikdy nevytvořil a které vyrábíme, a budeme vyrábět, společně. 

 

COPAK DNESKA BUDE V PYTLÍČKU? 
 

Milí přátelé, možná jste, alespoň někteří, zaregistrovali, že jsem se trochu odmlčela. A tak 
zase po nějaké době přináším jedno Bohunčino předvánoční podobenství. 

Proč ta odmlka, to Vám vysvětlím na jiném místě. Teď už nechám „mluvit“ Bohunku…  

Marta Tomsová 
 

Hereze nehereze, u nás máme adventní kalendář už od 24. listopadu – přesně měsíc  
před Štědrým dnem. Mám jednatřicet sáčků ušitých z pytloviny, které každý rok trochu jinak 
zdobím (jiná mašlička, obrázek, ozdoba…) a pak věším nad okno nebo na jiné příhodné místo. Je 
to jako každý jiný adventní kalendář – na každý den jeden sáček. Do pytlíčků ukládám po třech 
dobrůtkách – pro každou dceru jednu. Vůbec nevadí, že naše holky jsou už skoro všechny dospě-
lé (nejstarší je už pátým rokem na vysoké škole), pro překvapení do pytlíčku si každá ráda přijde. 
Snažím se, aby se náplň sáčků moc neopakovala, a tak už v říjnu začínám pořizovat různé drobné 
pozornosti, slabůstky a dobrůtky. Mám v Brně i jeden speciální obchod s různými vtipnými  
cukrovinkami ve tvaru myšek, zubů, autíček a podobně – ten je mým významným zdrojem. Už 
při pořizování malinkých dárečků mám radost a těším se, až holky budou pytlíčky otvírat. 

Když pak s Pepou v předvečer, no, spíše v noci, 24. listopadu natáhneme provaz a já nadšeně 
věším a zdobím sáčky, představuju si, jak budou holky říkat „jéééé“ a budou mít radost. Je to 
moje předvánoční potěšení, každé ráno předjímající přívětivou atmosféru Štědrého večera. Čas-
to se opakující, s nadšeným očekáváním vyřčená otázka „co asi dneska bude v pytlíčku“ je pro 
mě krásnou adventní hudbou (když byla dcera mladší, všechny sáčky hned první ráno prohmata-
la a hádala, co asi bude uvnitř – teď už se nechá překvapit). 

Jsem moc ráda, že naše holky mohu obdarovat a že se obdarovat nechají. Že si navzájem 
můžeme dávat radost a být spolu. Vím, že by to tak nemuselo být, že by moje počínání mohlo 
vyznít hluše nebo i trapně. 

A já si představuju našeho dobrého Otce, našeho tatínka v nebesích, jak nám chystá taky 
takové pytlíčky s dárky, s dárečky a nejrůznějším překvapením. Jak čeká na tu otázku: „Pane Bože, 
co jsi mi dneska připravil? Co asi bude v mém pytlíčku?“ A raduje se z naší radosti. A my? Najde-
me vždycky to, co nám připravil? Otevřeme si svůj sáček? Oceníme jeho péči a vnímavou lásku? 

Hmm, a ještě něco mi došlo. Já chystám svoje pytlíčky jenom před Vánocemi – a On?  
On každý den, po celý rok. Jenom je otevřít. 

Bohunka Horská 
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JAK JSME ZAČALI MALOVAT… ANEB DOPIS ČESKÉ MATKY Z BYTU NARUBY 
 

V roce 2001 jsme byli s Arnoštem poprvé na Manželských setkáních. To začínám zeširoka, 
co? Ale počkejte, ono to souvisí! Už v té době jsem se zabývala dost intenzivně myšlenkou, že 
bychom měli vymalovat náš obývák. Ten rok jsme se tam přestěhovali se spaním, aby v našem  
4-pokojovém bytě měly všechny naše děti, alespoň tedy po dvou, svoje pokoje. My zůstaneme 
dočasně na rozkládací pohovce v průchozím obýváku. Další léta – jedním slovem DĚS. Znáte ten 
vtip z doby okupace, jaká je jednotka dočasnosti? No přece 1 furt. Tak nějak se to u nás začalo 
vyvíjet. Prozatím ale malování zůstalo v pozadí, věnovali jsme se dětem – 6 školákům. Večer 
jsme se dostatečně vyčerpaní svalili kamkoliv, většinou jsme stihli pohovku rozložit… 

Postupně ale školáci dostudovali, odstěhovali se, v dětských pokojích nastával nevídaný 
komfort. (O tom, jak si Ondra zajistil samostatné bydlení ve svém pokoji, už jsem psala, když 
jsem představovala naši rodinu. Pomohla mu tenkrát jeho fretka. Opravdu nezapomenutelné 
zvířátko… Ještě ji máme.) 

Ale když už začaly být ve 3 pokojích jen 3 děti, říkala jsem si, že tu není něco v pořádku.  
I když tedy jim se to náramně líbilo. 

A už jsme zase u manželáků. Téma malování a škemrání, že vymalujeme, „tentokrát už ale 
opravdu!“ se mi vždycky moc hodilo jako téma na tzv. „kolečko“. Kdo jste byl na MS, víte, o co 
jde. Je to nácvik techniky, jak si osvojit správný způsob sdělení svého přání, prosby, problému, 
atd. A tak jsem každý rok vysvětlovala a sdělovala, co bych si přála a co pro to udělám já a tak… 
Každý rok jsme z manželáků odjížděli s odhodláním, ale najednou byl konec srpna, začala škola, 
nebo špatné počasí, nebo moc práce v zaměstnání, taneční kursy, stříbrná svatební cesta, zá-
chrana padající chalupy, atd. atd. Prostě pořád něco. Pár stesků, že jsme to zase neudělali. 
„Neboj, v létě se do toho pustíme…“ Hmm, hmmm, malba však čím dál tím horší. Málem k nám 
začali chodit památkáři. A to prosím v paneláku. 

Letos nám bohužel cestu na manželáky překřížily plány mých šéfů a já nemohla odjet. Mohla 
jsem úplně zapomenout i na prodej knih, a ten mne vždycky hrozně moc baví. Arnošt na mně 
viděl, že jsem z toho smutná a tak najednou povídá: „Hele, kdybys mi ty knížky připravila, tak já 
do Třešti zajedu třeba na dva dny a budu prodávat místo tebe!“ Už se u mne stejně začaly sbíhat 
objednávky, co kdo chtěl přivézt. Jediné, co jsem si k tomu mohla naplánovat já, byla cesta na 
poslední dva dny. A ono se to podařilo naštěstí s Tkáčovými i Hankou domluvit. Začala jsem se 
těšit! Sklep se začal plnit krabicemi knih, které jsem postupně navážela, až měl Arnošt strach, že 
se do auta nevejde. 

Nastal termín Třešti a Arnošt odjel. Jak mne tak nechal doma, měla jsem čas na přemýšlení  
a plány. Řekla jsem si: „Dobře! Každý rok jezdíme na manželáky, řešíme malování, a když na ně 
letos nejedeme, tak vymalujeme! Jak jednoduché! Prostě místo teorie přistoupíme k praxi!“ 
Navíc se odstěhovala už i Veronika a celý jeden pokoj zel prázdnotou. Bydlela tam jen želva, 
chápete to? Želva měla svůj vlastní pokoj a my stále na rozkládací sedačce! 

Ve čtvrtek odpoledne jsem sedla do autobusu směr Jihlava a těšila se, že mne Arnošt na nádra-
ží vyzvedne. Těsně před Jihlavou mi však volá někdo na mobil… Asi nějaký klient, říkám si. Jenže 
ona to byla Dita Kučerová! A ahoj Marto, my tě jedeme s Maruškou Čandovou vyzvednout, Arnošt 
si šel zahrát fotbal proti pečounům, chlapi ho přemluvili, aby šel do brány. Blesklo mi hlavou, jak si 
Arnošt šetří záda, tu ho píchá, na tohle si musí dát pozor, ale dobře, šel hrát, tak šel hrát. 

Dojeli jsme ke škole, popadli s Ondrou batohy, ani jsem neřekla, že jel také, těšil se na kama-
rády. Já si to namířila rovnou na hřiště. Ve vzdálenější brance se někdo kroutí, hroutí, opírá  
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o branku,… Kdo to je? Má Arnoštovo oblečení… Ale ne – blíží se akce, protivník útočí a Arnošt už 
je zase tak, jak ho znám. Vrhá se proti míči, zachraňuje čest družstva. Jen jsme na sebe po chvíli, 
kdy byl míč už na druhé polovině hřiště, na dálku zamávali. Ale už se zase hroutí… 

No, přiznám se, ani nevím, jak ten zápas dopadl. Pak bylo prase a pivo a smáli jsme se 
s ostatními, vyprávěli, i na doutník došlo. Arnošt po chvilce, drže se za pravou stranu hrudníku, 
vypráví historku ze začátku zápasu. Jak ho „mladej Večeřa“ hlavou nabral do žeber, – prostě do 
toho šli oba naplno, ale bohužel proti sobě. Dokonce se prý chvíli nehrálo, Arnošt byl K.O. (Jenže 
znáte, holky, mužskou zodpovědnost, když jsou v týmu? Všechno jde stranou!) 

Do večera ještě Arnošt mnohokrát heknul, ale statečně se držel. Naprosto otřesné bylo ráno. 
Ukázalo se, že se nepřevalí sám ani na bok. Vyl u toho jak raněný šakal, až jsem v jednu chvíli 
myslela, že raději vyběhnu na chodbu, a postavím se jen tak před dveře, aby bylo při těch zvu-
cích každému jasné, že tam fakt NEJSME SPOLU! Postupně se mi pod něj podařilo nasoukat oba 
polštáře a tak se konečně posadil. 

Dopoledne nestálo za nic. Tak jsem ho vystrkala k doktorovi na polikliniku v Třešti, ale vrátil 
se, že si nemohl na rentgenu ani lehnout, ale prý je to jen naražené. Odpoledne se pro něj raději 
zastavil náš Vojta, který se náhodou ten den vracel z dovolené po D1, odbočka do Třeště nebyla 
tak velká a odvezl Arnošta domů. V Třešti jsem s Ondrou osiřela a musím říct, že jsem si to před-
stavovala jinak. I tak jsme si to ale užili. 

S malováním byl konec, mohli jsme se s plány rozloučit. Blížil se školní rok, náročnější než 
ten poslední, chtěla jsem, aby měli kluci pokoje brzy hotové, jeden maturant a druhý v devítce. 
Nechtěla jsem se vzdát. Někdy jsem jak beran. Rozmluvit mi plán, který si vezmu jednou do hla-
vy, to by Vám mohl Arnošt vyprávět! Neustále jsem navíc musela odpovídat na dotazy, kdy se 
do toho pustíme, co mohou balit do krabic, jaký koupíme koberec, … Musím ještě upřesnit, že 
jsme udělali tak šílený plán, že se všichni měli přesunout v rámci bytu i s nábytkem do úplně 
jiného pokoje. Abychom mohli udělat naši novou ložnici, bylo potřeba přestěhovat všechny  
4 pokoje a také je rovnou vymalovat. 

A pak se jednu zářijovou neděli Arnošt vrátil z akce chlapů v Nesměři a s rozhodností napros-
to nečekanou oznámil, že v úterý bude rodinná porada, kde uděláme plán na malování! Skákala 
jsem radostí! Neuvěřitelné! Po tolika letech! Hurá! 

A tak jsem začala nasávat potřebné vědomosti od souseda malíře, který ale věčně nemá čas, 
tak jsem ho odchytla pokaždé jen na chodbě před bytem a zaplavila ho spoustou dotazů, jaký 
materiál obstarat a kde to koupit, kolik, jak se to přesně jmenuje. Nadšená jsem byla z toho, jak 
trpělivě odpovídal i na moje naprosto amatérské dotazy. 

V pondělí se Arnošt rozhodl, že si ještě jen tak pro jistotu skočí na kontrolu k doktorovi, že 
nechápe, „proč ho ty žebra furt tak bolej“! Do toho se nabídl Vojta, že má pár dní volna v práci, 
že bychom mohli udělat aspoň jeden pokoj. Na středu a čtvrtek jsem já i Veronika oznámily do-
volenou v práci, všechno se dalo do pohybu, ale čekali jsme všichni na úterní bojovou poradu. 

Arnošt se trochu zdržel, čekal na rentgen, pak teprve dorazil domů s diagnózou. Ta nám však 
vyrazila dech! Zlomená tři žebra, a to 5., 6. a 7.! Ale ne vepředu, kde se Arnošt snažil držet při 
každém kýchnutí či zakašlání – ale VZADU! Z malování se nedalo couvnout, všichni nažhavení, 
připraveni, materiál koupený! A tak se ze všech, kromě chudáka Arnošta, stali malíři, všichni 
statečně nosili, balili, stěhovali, škrabali, stěrkovali, brousili, štukovali, zase brousili, natírali to-
pení, myli okna, uklízeli, spali na zemi, bděli do noci. 

O celou naši partu se vzorně staral Arnošt, dělal nám svačináře, myl nám nářadí, prostíral, uklí-
zel, nosil pivo, vařil, vytíral, fotil, filmoval. Ve chvílích odpočinku, kdy nám schla barva, nám promítal 
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fotky a filmy z minulých malování a tak jsme se u toho moc  
a moc nasmáli. Pečoval o nás starostlivě, chválil naše dílo  
a bylo to super. Takhle jsme zvládli celé dva pokoje. U třetího 
se začal Arnošt postupně zapojovat. Zkoušel, co mu žebra 
dovolí. Plovoucí podlahu už jsem sledovala jen z povzdálí, 
když jsem nosila do pokoje pivo a volala všechny pracovníky 
do kuchyně na jídlo. Plynule jsme si předali veslo. 

Brzy, asi tento týden, nás 
čeká největší oříšek, a to ten 
vysněný obývák. Než jsme se 
k němu prokousali, tak to trvalo… Všechny věci u nás doma jsme vzali 
za ty poslední 2 měsíce asi tak 4x do ruky, jak postupně stěhujeme 
všechno sem – tam. 

Stali se z nás odborníci skoro na všechno, zatím jsme to zvládli jen 
s občasným stavebním dozorem souseda. Také nám moc pomohli 
přátelé! Irenko, Ondro, Mílo – velké díky! Honzo, Martine, díky za 
Vaše modlitby! Všechno jsme to cítili v zádech. 

Safra – jestli pojedeme za rok na manželáky, už bych měla pře-
mýšlet, jaké téma si vyberu na „kolečko“! Vždyť my budeme mít asi 
fakt vymalovaný obývák a dokonce po 18 letech zase ložnici! 

Marta Tomsová 

UMĚNÍ STÁRNOUT 
 

Člověk se narodí, ani neví, jak se to stalo, prostě je to jednou tady, a tak koukáš, vidíš všech-
no a nevíš o tom nic, a samou únavou usneš. 

Ale jsou věci, které ti nedají spát, a tak se budíš – a křičíš, protože ti ještě nikdo nevysvětlil, jak se 
to dělá, když se mluví – a taky: jak by ti to kdo asi vysvětloval, vždyť mu stejně nerozumíš. Ale jsou 
věci, kterým rozumíš už velmi dobře: tlukot srdce matky, chuť mléka, příjemný pocit suchého zadeč-
ku… a ty barevné skvrny jsou čím dál tím přehlednější a povědomější, k některým patří ten tlukot 
srdce nebo chuť mléka a k jiným takový hluboký zvuk a cosi, co píchá v obličeji, ale ne nepříjemně… 

A tak se člověk učí poznávat matku i otce, poznat, že se usmívají nebo mračí, rozumět, co 
říkají, chytat věci do rukou (ano, to podivné, co se ti stále míhá před očima, to se dá ovládat, tím 
se dá do jiných věcí strkat, ba i uchopit – a šup s tím do pusy, ale to sem už asi nepatří), lézt  
a chodit, kakat do nočníku, žvatlat, kousat do věcí (tak vida, přece jen to sem patřilo), jíst lžící, 
vidličkou i nožem (ale to až později, až ve školce), přecházet přes ulici, kopat do míče, stavět 
tunely, oblékat sebe, medvídka i panenku, mýt si ruce mýdlem, cákat vodou kolem sebe, číst, 
psát, počítat, hledat v mapě, dobíhat tramvaje, jezdit načerno v metru, poslouchat Pink Floydy, 
barvit si vlasy, malovat si ústa, tančit do noci, kupovat kytky, dostávat kytky – a najednou je zde 
dospělý člověk, který se rozhlíží kolem sebe a hledá toho druhého (anebo taky nehledá, ale 
přesto potká), s kým by spojil své kroky a později vstával noc co noc k takovému malému svraš-
tělému uzlíčku, který křičí, protože mu ještě nikdo nevysvětlil, jak se to dělá, když se mluví… 

A z člověka hledajícího, tápajícího a učícího se se stává člověk znalý, člověk, který má své místo, 
který ví, který umí, který zná, který dává jistotu, který vysvětluje a učí, který přikazuje a trestá, 
který radí, odměňuje i pohladí… dospělý člověk se všemi atributy pána tvorstva, který má kvalifika-
ci, postavení i plat, který bydlí, jezdí a chodí, který jí a pije, co a jak považuje za správné, dobré či 
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alespoň chutné… samostatný tvor obdařený rozumovým poznáním a svobodnou vůlí – dospělák. 

A léta běží, ten malý uzlíček je větší a větší, možná je jich víc a víc, možná chodí do školy a do 
kroužků, možná je zvídavý, možná se i ptá – a mezi neustálými „proto“ na neustálá „proč?“ na-
jednou vidíš, že hřeben si jaksi snadno proráží svou kdysi tak obtížnou cestu neposlušnými vlasy, 
i ta barva už není tak sytě hnědá či ještě sytěji černá, cosi se mění, ale není na to čas, protože ty 
rodičovské schůzky nejsou vždy jen zdrojem samých skvělých zpráv… „víte, on je chytrý, ale 
kdyby se víc snažil dávat pozor“ … „a stále jen mluví a mluví a vůbec jí nevadí, že je hodina“ …  
a taky jsou zde ty taneční a člověk aby kolem bytu obcházel s brokovnicí nebo alespoň vzdu-
chovkou, to my jsme byli do sedmi doma (nebo jsme alespoň řekli, kdy přijdeme), a ta paměť už 
není, co bývala, co jsem to vlastně chtěl napsat? 

A pak si vedeš syna nebo dceru uličkou svatebních hostů a ti druzí si taky vedou tu dceru 
nebo syna uličkou svatebních hostů, slyšíš jakési „ano“ a také „já, František, odevzdávám se 
tobě…“ a dál neslyšíš nic, protože polykat slzy dá tolik práce a je to tak krásné… jeden talíř 
s polévkou, ale dvě lžíce u něho, připijme ještě nevěstě i ženichovi… a z dětského pokoje je na-
jednou další ložnice, ale to takto nemůže trvat dlouho, my u nás dáváme vždycky lžíce do horní-
ho šuplete, naše maminka mne učila, že sýr se má dát na talířek a přiklopit mističkou, kdepak do 
mikrotenu, ani náhodou… 

…a pak přijede velké nákladní auto anebo taky malé nákladní autíčko či dokonce jen mikro-
bus a pár kombíků a cizí lidé chodí po schodech nahoru a dolu… 

…a najednou stojíš v poloprázdném bytě, cize se to tady rozléhá prázdnotou, opuštěný bot-
ník, poloprázdný věšák, v kuchyni ubylo pár barevných hrníčků (ten jsme mu tenkrát koupili na 
trhu v Bibione, moc se mu líbil), v koupelně se stydí opuštěný šampon a lak na vlasy (a všechny ty 
kelímky a sponky a hřebínky a co ještě to tady bylo, stále toho bylo plno, ani jsem si neměl poma-
lu kam dát kartáček na zuby) a o tebe se pokouší agorafobie, ještě že jsme na to dva, už zase jen 
dva, jak je to dlouho, co jsme byli jen dva, ale to nás ještě nebolela záda, nevrzala nám kolena při 
každém kroku, neusínali jsme u televize hned u úvodních titulků filmu, a taky jsem ještě dokázal 
z hlavy vyjmenovat všechna místa a města, která jsme spolu navštívili… 

A člověk pozná, že se zdaleka ještě nenaučil vše, co se naučit měl, naopak, je poslední zvoně-
ní a blíží se poslední maturita, a je zde takový velký kopec otázek, na které nikdy nebyl čas… jak 
vidět krásu v očích místo v hladké tváři, a jak vůbec vidět krásu, aniž bys předtím strávil dopo-
ledne čištěním brýlí na dálku, na čtení, na počítač, na vaření a proti slunci, co se jich jen člověk 
nahledá, a ten oblek se nějak srazil, ale tak divně, na délku je stále v pořádku… 

Stojíš v poloprázdném bytě, sám ve dvou se učíš být ve dvou i o samotě, slyšet nevyřčené, 
vidět nespatřené, chápat neuchopitelné, milovat po stotisící znova, učíš se, že když si dva  
(ne)pamatují totéž, není to totéž, ale právě proto je to totéž, znovu shledáváš něžná slova, las-
kavé pohledy, rozpomínáš se, kam to ona chodila tak ráda na procházky, co to on měl nejraději 
k obědu… a najednou je čas i na svíčku u večeře… 

A tak se člověk učí stárnout, opouštět to, na co již stejně nedosáhne, neželet toho, co už 
stejně neuvidí, neprožije, neokusí, nesní, nevypije, nenavštíví, a znovu nalézat to, co se dá jíst 
bez zubů, pít bez sklenice, vidět bez bifokálních brýlí, slyšet bez naslouchátka … protože jen 
láska člověka nikdy neopouští, lásku můžeme jen opustit, ale nedokážeme udělat to, aby ona 
opustila nás… a tak se k stáru učíme do hloubky prožívat to, co nás lehce nahozeno provázelo 
celým životem: lásku, kterou jsme si kdysi slíbili, kterou jsme kdysi vyvolali k životu nové lidské 
bytosti, tu lásku, do které jsme pozvali Hospodina, tu lásku, kterou je on sám – Bůh… 

Vladimír Koronthály 
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KAM MNE ZAVEDLY MYŠLENKY PŘI ZPÍVÁNÍ NA KARLOVĚ 
 

Před dvěma lety jsem zvala na stránkách Zpravodaje případné zájemce na zpívanou Marián-
skou pobožnost do pražského kostela Na Karlově. Není to, jak se mnozí domnívají, na Karlově 
náměstí (ba ani u Karlova mostu – pozn. sazeče), ale o kousek dál a výš, v těsném sousedství 
Nuselského mostu. 

Letos je Devítník samozřejmě zase, vždycky v 16.30 hod. Ten první byl 24. října, pak každou 
sobotu, a až ten poslední bude na 4. neděli adventní. Prostě devětkrát za sebou. Odtud ten název. 

Minule jsme po zpívání zůstaly s Marunkou, mojí sestrou, i na mši svatou, při které mne 
zaujalo kázání patera Svobody. Krátce připomněl historii obrazu na bočním oltáři, kde je znázor-
něna Panna Maria, ale těhotná, to je to neobvyklé! Připomněl také důvod konání Devítníku – 
jako připomínky devíti měsíců, kdy Maria nosila Ježíše pod srdcem, a proto se koná v době před 
svátkem Narození Páně. 

V kázání se pater zmínil o dětech, které se kvůli potratům bohužel vůbec nenarodí. A začal 
se zamýšlet nad tím, jak to tenkrát bylo, když přišel archanděl Gabriel k Panně Marii a řekl: „Buď 
zdráva, milostiplná! Pán s tebou“. Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav 
znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna 
a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího….“ 

A jaké by to bylo, kdyby tenkrát Panna Maria řekla: „Ne, ne, tak to ne! Já TO dám pryč!“ 

No, asi to nebudeme domýšlet teď v článku, trochu přeskočím a budu vyprávět dál. Pater 
zdůraznil, jak důležité bylo Mariino rozhodnutí spolupracovat s Bohem! Maria řekla: „Jsem slu-
žebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ 

A co to znamená pro nás? Kolikrát nás Bůh zve ke spolupráci? A co my odpovíme? Jsme při-
praveni? Jak dlouho váháme? Považujeme všechno, co nám přijde do cesty, jen za zbytečné 
nepříjemnosti? Hledáme Boží vůli? 

Nemohla jsem si nevzpomenout na životopis Ladislava Kubíčka „Až k prolití krve“ od Marie 
Svatošové, knížku, kterou jsem si moc oblíbila. V tuto chvíli bych ji měla ráda v ruce, jenže všech-
ny naše věci včetně knih jsou kvůli malování obýváku zabalené v banánových krabicích… 

Uprostřed vyprávění o zavražděném knězi je soubor zápisků jisté Magdaleny, která si po 
několik let zaznamenávala, co jí otec Ladislav při rozhovorech i zpovědi radil. Tuhle část jsem 
tenkrát přečetla jedním dechem, dokonce jsem dvakrát při cestě do práce přejela o několik sta-
nic autobusem, knížku na klíně a četla jsem a četla a četla. Na jednom místě si Magdalena stěžu-
je na nějakého kolegu … 

 

– omlouvám se za pauzu, musela jsem tu knížku jít vyhrabat z krabic! –  
 

… tak, kde jsme to skončili. Na jednom místě si Magdalena stěžuje na nějakého kolegu  
a Ladislav jí připomíná: „Každé ráno si znovu silně uvědom, že jsi svědkem Kristovým, a to je 
zodpovědnost. Když panuje nějaká rajská pohoda, není to žádný velký výkon být přívětivým. Bůh 
ale možná naplánuje jinou zkoušku. A jestli ten nepříjemný bližní je v takové situaci dokonce 
nástrojem plánů Režisérových, tak se na něj nemůžeme zlobit, a dokonce mu budeme vděční, že 
na sebe tu úlohu vzal a pomáhal nám tak ke svatosti. … A nějaké výsledky už přece máš, vzpo-
meň si, co všechno se už podařilo, nenech se odradit, že to jde pomalu. Jestli má Bůh něco roz-
vrženo na celý život, tak to neuspěcháš! … Na každý negativní projev toho dotyčného reagovat 
mlčením a střelnou modlitbou – a důsledně! A na každý jeho kladný projev hned reagovat po-
chvalou. Žije daleko od Boha, tudíž není v pořádku, není zdravý. A žádný strach, Pán Bůh má už 
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teď i s ním své plány. Nemusíš se toho dožít, ale může z něho jednou třeba být i kněz. Tak ne-
breč! Jestli mi pak povolí primiční kázání, všechno to tam řeknu: ‚Tři a půl kýble slzí za něj tady 
prolila…’ ale teď se za něj společně pomodlíme.“ 

Tak – tolik ukázka z knížky, kde na mnoha místech narazíte na Ladislavovo povzbuzování, že 
máme sice ve svém životě mnoho starostí, trápení, ale že se máme učit to snášet opravdu jako 
Boží plán s námi. Přijmout to jako Maria, když řekla: Jsem služebnice Páně… 

Marta Tomsová 

„Jakpak se učí váš syn, paní Nováková?“ zajímá se sousedka. 

„Ale ani se neptejte. Na rodičovské sdružení chodím pod pseu-
donymem.“ 

 

Lékař říká pacientovi: „Pane Pokorný, nějak se mi nelíbíte.“ 

„Já tu taky nejsem na námluvách.“ 
 

Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé dítě San-
ta Clausovi na klín a on se zeptal, jako všech dětí: „Tak co bys chtěl k Vánocům, maličký?“ 

Dítě vyvalilo oči, poklesla mu brada a po pěti vteřinách povídá: „Cože? Tys nečetl můj e-mail?“ 
 

Jednoho dne se dcerka ptá maminky: „Mami, proč máš některé vlasy bílé?“ 

„To je z tvého zlobení. Pokaždé, když provedeš něco špatného, zbělá mi jeden vlas.“ 

„A mami, proč má babička bílou celou hlavu?“ 
 

„„Prosím vás, stihnu ten vlak o půl třetí, když si to zkrátím přes vaše pole?“ ptá se turista. 

„Ano, a když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve dvě.“ 
 

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

BŮH JE UBOHÝ 
Doufám, že jste se někde na své cestě odvážili někomu říct: „Miluji 

tě.“ Míváme z toho strach, protože si nejsme jisti, zda to bude přijato, 
nebo odmítnuto. Když řekneme „miluji tě“ a neslyšíme odezvu, je to, jako 
by nám spadly kalhoty a my jsme byli vystaveni pohledu druhých. 

Používám tento šokující obraz, neboť přesně vystihuje nahotu Boha na kříži. Bůh světu řekl: 
„Miluji tě.“ Bůh vzal na sebe veliké riziko, že bude vypadat jako hlupák, a my to neopětovali. Bůh 
tu visí nahý a zranitelný – před svými nepřáteli, kteří nechtějí věřit v Boží lásku. 

Zdá se, že osudem Boha je být ubohý, vydaný a nepřijatý, selhat. Jako křesťané máme podíl 
na věčném osudu Boha: nemít úspěch, být ubohý a často vypadat pošetile a bezbranně. Jakmile 
řekneš „miluji tě“, stojíš tu jako pošetilec vystavený na milost i nemilost, dokud ten druhý neřek-
ne „i já tě miluji“. Takový je osud Boha. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 

RODINA JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA CÍRKVE A SPOLEČNOSTI  
 

Začnu od konce – přípravou snoubenců – a zároveň „od Adama“, to 

je od toho, jak jsem já sám k tomu osobně přišel. Když jsem se vrátil z vojny, to už je hodně dávno – 

v minulém století a dokonce tisíciletí, ženil se předčasně, protože dítě bylo na cestě, jeden z mých 

spolužáků ze základní školy. A po roce manželství se chtěl rozvádět. Nějak to na čas ustáli a rozvedli 

se až po deseti letech. Pro mne to byl první silný podnět k přemýšlení: co dělat, aby tomu tak neby-

lo. V téže době probíhal v mé rodné farnosti cyklus májových čtení od výborného kněze, pastoralis-

ty Ladislava Simajchla s názvem Láska pod lupou. Byla to příprava na manželství ve dvaadvaceti 

zamyšleních v lidovém a velmi srozumitelném podání. Tehdy ve mně také zesíleněji vyvstala otázka: 

Nechtěl by ses stát knězem a také v tomto směru pomáhat mladým lidem? Ve třiceti letech jsem se 

jím stal a na svém prvním místě v Jihlavě jsem během dvouletého kaplanování připravoval 32 párů 

snoubenců do manželství. Byla to důkladná průprava. Měl jsem přísného šéfa, který mi nařídil, že 

s každým párem musím mít dvanáct hodinových setkání s hlavním důrazem na náboženskou forma-

ci. Bylo to velmi náročné, ale užitečné. Velmi rychle jsem poznal, s jak malou vybaveností nábožen-

skou i lidskou mladí lidé, tehdy většinou kolem dvaceti roků svého věku, přicházejí. 

Tříměsíční příprava měla – a doposud má – zhruba toto schéma: První setkání bylo hlubší vzá-

jemné představení se v širším kontextu života s cílem navázat osobní vztah, aby vznikla možnost 

otevřeného dialogu v následujících setkáních. Při tom jsem udělal také snubní zápis. Pak jsme 

v dalším setkání pokračovali úvahou o smyslu života a existenci Boha v jednoduchém filosoficko-

psychologickém pohledu. Dále následovalo poznávání zjevujícího se Boha v dějinách Izraele a pak 

hlavně v osobě Ježíše Krista (viz Žid 1, 1–4). Potom o církvi a jejím poslání, o svátosti manželství,  

o duchovním životě v manželství a rodině s nabídkou a výzvou k utváření malých manželských  

a rodinných společenství. K tomu mě hodně inspirovalo moje druhé působiště v Boskovicích 

v Moravském krasu. Jeden ze spolubratří salesiánů mě uvedl do společenství pěti rodin, kam jsem 

tři roky dojížděl, a z jejich inspirace potom podobná společenství v dalších farnostech spoluvytvářel. 

Dalším silným podnětem pro práci se snoubenci bylo mé působení ve Šlapanicích u Brna na začátku 

90. let. Tam jsem se poprvé setkal s účastníky Manželských setkání a přijal další impulsy pro práci 

s manželskými páry. A také jsem pro velké množství snoubenců a možnosti „svobodného podnikání“ 

v církevně náboženském směru zatoužil do přípravy snoubenců zapojit manželské páry z farnosti. Vy-

bral jsem pět párů a poslal je na víkendový kurz pořádaný celonárodním centrem pro rodinu vedeným 

PhDr. Josefem Zemanem. Byla to velká pomoc i škola života jak pro ty konkrétní manželské páry, tak 

pro snoubence. V Brně-Žabovřeskách, kde jsem následně působil sedm roků, se podařilo s velkým podí-

lem služby dlouholetých aktivních účastníků MS v Kroměříži, manželů Šlachtových a dalších, tyto služby 

pro snoubence, manžele a rodiny s dětmi intenzivněji rozvinout. A jsem velmi rád, že stále trvají. 

Nyní působím sedmý rok v Praze, v salesiánské farnosti sv. Terezie v Kobylisích, která je početně 

největší pražskou farností. Jako priority naší pastorační služby máme mládež a mladé rodiny 

s dětmi. Stručně popíši příklady konkrétních aktivit pro snoubence a rodiny. 

Všem snoubencům mimo výše popsanou přípravu nabízím možnost přípravy ve třech konkrét-

ních rodinách naší farnosti ve snoubeneckém společenství. Nebo snoubence posílám k dalším man-

želským párům v Praze, např. k manželům Imlaufovým, kteří v rámci apoštolátního poslání salesiá-

nů spolupracovníků konají přípravu ve snoubeneckém společenství v rodinách s desítkami dalších 

rodin po celé republice již nejméně patnáct roků. Také některé směřuji do Pastoračního střediska 
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v Praze-Dejvicích, kde v centru pro rodinu probíhají podobné přípravy pro větší počet lidí několikrát 

během roku. Výše zmíněných nabídek využijí více než dvě třetiny snoubenců. 

Ve farnosti pro rodiny s dětmi předškolního a nižšího školního věku konáme pravidelné týdenní 

bohoslužby pro děti. Rodičům dvakrát za rok – v adventu a postní době – nabízíme celodenní du-

chovní obnovu a také zveme na několikadenní duchovní cvičení. Ve farnosti je asi 10 manželských 

společenství, kterým poskytujeme – nabízíme – duchovní doprovázení. Také pořádáme pro tato 

společenství rodin s dětmi týdenní společné prázdninové dovolené s přítomností kněze. 

Ve fázi zrodu je pastorační skupinka několika manželských párů, které se budou věnovat indivi-

duální přípravě snoubenců na manželství a mladých rodičů na křest jejich dětí ve svém domácím 

prostředí. Hlavním smyslem je slovem a sdílenou zkušeností formovat ke křesťanskému způsobu 

života v rodině, a také snadněji vstoupit do farnosti a začlenit se. (Za posledních osm roků se do 

naší farnosti přistěhovalo nebo dojíždí minimálně 50 nových rodin). Převážná část rodičů jsou smí-

šená manželství – pokřtěný, nepokřtěný. Ze snoubenců, které jsem loni připravoval, takto byli 

všichni. Proto ještě mnohem silněji vnímám potřebu základní evangelizace a náboženské formace. 

Samozřejmě s velkou citlivostí a pokorou. 

Ideovým podkladem k práci s rodinami je jeden ze stěžejních dokumentů II. vatikánského koncilu, 

pastorální konstituce o církvi Gaudium et spes s kapitolou o rodině (GS 47-52). Dále posynodální ency-

klika Jana Pavla II. Familiaris Consortio z roku 1981 a jeho list rodinám k světovému roku rodiny z roku 

1994. Velký důraz klademe na vznikání a doprovázení malých společenství mladých manželů a rodin, 

ve kterých mohou snáze vyzrávat lidsky i křesťansky a být si vzájemně oporou jak v rovině praktického, 

tak duchovního života. Rodina je v předešlých dokumentech nazývána „Eclessia domestica“ – domácí 

církev. A ta potřebuje podporu církve větší – farnosti, diecéze a celé univerzální církve. A tak aby moh-

la rodina být tím, čím má být, je potřebné vším, co je dobré a možné, ji podpořit. Jsem velmi rád, že 

každá diecéze má centrum pro rodinu s poměrně velkou nabídkou aktivit pro rodiny. 

Moc děkuji, že už deset let mohu být účastníkem Manželských setkání v Kroměříži ve službě 

kněze. Manželská setkání považuji za velké dílo Boží pro dobro manželství a rodiny v dnešní době. 

Proto je všude propaguji a účast na nich všem doporučuji. Bůh ať žehná všem, kdo se podílejí na 

jejich přípravě, organizování a vlastním uskutečňování, i všem, kdo je spoluutvářejí svou účastí 

s velkou upřímností a otevřeností srdcí. 

P. Josef Brtník SDB. Příspěvek přednesený na konferenci 20 let Manželských setkání,  Kroměříž 2009 
 

P. Josef Brtník SDB je farář farnosti sv. Terezičky v Praze-Kobylisích. Dlouhodobě se věnuje 

přípravě snoubenců na manželství a účastní se jako duchovní kurzů MS v Kroměříži.  

BRAZILSKÉ BRIGADEIRO 
Potřebujeme: 1 plechovku slazeného kondenzovaného mléka („Salko“), 

3 – 4 vrchovaté lžíce (pravého) kakaa, 1 lžičku másla. 

Postup: vše smíchat. 

varianta A – vaříme v mikrovlnné troubě na max. výkon 3 – 5 minut, několikrát v průběhu zamíchat. 

varianta B – v kastrolku vaříme do zhoustnutí, stále mícháme (odhaduji asi 10 – 15 minut). 

Po vychladnutí podáváme jako desert s ovocem, šlehačkou, nebo jen tak. Můžeme použít  
i jako polevu na dort, také lze z vychládající hmoty tvořit kuličky a obalovat v čokoládových vloč-
kách, nebo strouhaných oříškách. Fantazii se meze nekladou. Případně doporučuji před přípra-

RECEPT NA LISTOPAD 
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vou zkusit http://www.youtube.com – brigadeiro. Tam můžete shlédnout celý návod. 

Tento recept mi poradila a také dala ochutnat Johanka Annoni. 

Veselé kuchtění Vám přeje Marta Tomsová! 

ZE SEKRETARIÁTU 
Co se dělo na výboru 19. 10. 2009: Byl zrušen Hudební večer a plánovaná dotace na 

tuto akci byla přerozdělena na dvě krátkodobé akce (víkend ve Fryštáku – Bernardovi, 

víkend v Praze – lanové centrum – M. Cúth). Hudební večer se bude pořádat na jaře. 

V. Pištora navrhl aktualizaci informačního letáčku YMCA – Živá rodina. Každý člen 

výboru by se měl vyjádřit a navrhnout, co se dá zlepšit. Pokud máte chuť a zájem se podílet na nové 

podobě letáčku i Vy, dejte vědět a já Vám letáček pošlu. 

Také se diskutovalo o grantech. Grant na MPSV a MŠMT byl již podán, grant na MV budeme 

podávat do 15. 11. 2009. 

Další termíny výborů: 9. 11. 2009, 7. 12. 2009. 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

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  

9.11.2009 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

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

5.12.2009 Den rodin – Poděbrady 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 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

SLAVNOST SVĚTLA 
Srdečně zveme na modlitbu Slavnost světla v pátek 20. listopadu ve 20.00 hod. 

v komunitním centru sv. Prokopa (V Hůrkách 1292/8, Praha-Nové Butovice). Tato modlitba je 
přípravou na Evropské setkání mladých v Poznani, na které zvou bratři z Taizé. 

Více informací o setkání v Poznani najdete na http://www.taize.fr 

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
Pro velký zájem občanské sdružení Y – Open prodlužuje bazárek dětského oblečení a bot 

v Praze 4. Návštěvu je možné si předem domluvit na tel. 241 760 985. 

Jana Běťáková 

NABÍDKA I PRO VÁS... 



 
18 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2009 

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

Tématem přednášky, která se koná ve středu 11. listopadu 2009 od 18.00 hod. v prostorách 
Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, Praha 6, je Otcové a děti,  
synové a matky, přednášet bude PhDr. Jaroslav Šturma. 

Těšíme se na Vás! 

Unie katolických žen 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Jako každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se přišly (tentokrát na za-

čátku adventu) zastavit, odpočinout si a nabrat duchovní posilu. Obnova se 
koná v sobotu 28. listopadu 2009 od 10.00 do 16.00 hod., tentokrát mimo-
řádně v klubovně a kapli Komunitního centra Matky Terezy z Kalkaty, Praha 11 – Jižní Město, 
ulice U modré školy (u stanice metra C Háje). 

 Průvodcem nám při této obnově bude P. Timotej 
Vácha O.Præm. V programu se jako obvykle budou 
střídat promluvy a ztišení, odpoledne zakončíme v 15 
hodin mší svatou. 

Poněvadž v Komunitním centru není možnost 
oběda, uspořádáme si, stejně jako při minulé duchov-
ní obnově, hostinu Agapé. Prosíme Vás proto, abyste, 
pokud se na ní chcete podílet, přinesly něco dobrého z vlastní kuchyně, o co se můžete 
s ostatními rozdělit. Bude zde i možnost uvařit si kávu nebo čaj, přineste si ale, prosím, každá 
vlastní hrneček a lžičku, ty tentokrát k dispozici nemáme. 

Abychom měly alespoň přibližný přehled o vašem zájmu, přihlašujte se na telefonní číslo 
UKŽ 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte záznamník) nejpozději do úterý 24. listo-
padu. Pokud se ale rozhodnete na poslední chvíli, jste samozřejmě vítány i bez přihlášení. 

Unie katolických žen 

RODIČI SE NERODÍME, RODIČI SE STÁVÁME 
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha Vás zve na přednášky Ing. Mgr. Marie Novákové 

z cyklu o rodičovských kompetencích „Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme“. 
 

25. listopadu 2009 v 10.15 hod.: Vychováváme k povinnosti 

Obsah:  Povinnost, hra – jaké mají místo v životě dítěte? 

 Kdy začínáme vést dítě k tomu, aby plnilo své povinnosti? 

 Jak dítě vychovávat k plnění povinností? 

16. prosince 2009 v 10.00 hod.: Slavnosti v rodině 

Obsah:  Slavnosti a jejich místo v životě rodiny. 

 Jak se může dítě zapojit? 

 Rozvíjíme tvořivost dítěte. 

Doplněno vánočním příběhem pro děti i rodiče a zpíváním koled. 
 

Přednášky se konají v Mateřském centru Klubíčko YMCA Praha, Vlčkova 1067, Černý Most 
(vstup zahradou). Na závěr přednášky je prostor pro diskusi. 
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SEMINÁŘE „POZITIVNÍ RODIČOVSTVÍ“ 
Nadace Naše dítě Vás zve na semináře Pozitivní rodičovství, které jsou určeny pro odbornou 

a laickou veřejnost. 

Nadace Naše dítě zahájila osvětovou kampaň zaměřenou na pozitivní přístup dospělých k jejich 

rodičovskému poslání. Kampaň zahrnuje také osvětové semináře s odborníky věnované problema-

tice dětské psychologie a výchovy. Semináři chce nadace ve spolupráci s renomovanými odborníky 

přispět k větší informovanosti o aktuálních otázkách, které s sebou nese současné rodičovství. 

Na seminářích vystoupí odborníci např. s těmito tématy: 

Jaké jsou zásady pozitivního rodičovství a jak si je osvojit? 

Jaké místo ve výchově mají odměny a tresty? 

Je správný úplný zákaz fyzických trestů? 

Jak při výchově pomáhá tzv. terapie pevným objetím? 

Kde hledat nápravu, když přijdou problémy s výchovou dětí? 

Přednášející: 

PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Jiřina Prekopová, PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., Mgr. Ing. Marie 

Nováková, Mgr. Jeroným Klimeš, PhD., PhDr. Eva Labusová a řada dalších odborníků. 

První seminář: 

Kdy: čtvrtek 21. ledna 2010 od 9.30 hodin (registrace účastníků od 9 hodin). 

Kde: Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Praha 1. 

Cena celodenního semináře včetně občerstvení a oběda: 500,- Kč/osoba (částku uhraďte do  

8. 1. 2010 na účet číslo 2388483/0300, VS 012010, KS 0558). 

Přihlášku na první seminář spolu s kopií dokladu o zaplacení zašlete na adresu: Nadace Naše 

dítě, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8, nejpozději do 15. 1. 2010. Do textu přihlášky uveďte datum  

a místo konání semináře, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. 

Přihlásit se lze také elektronicky na nadace@nasedite.cz. Přiložte oskenovaný doklad o zaplacení. 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 

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

v termínu 12. ledna – 2. března 2010. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají infor-

mační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený 

manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem.  

Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem telefonicky nebo přes formuláře na strán-

kách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

ŠKOLENÍ LEKTORŮ PŘÍPRAV NA MANŽELSTVÍ 
Občanské sdružení Rodinné centrum Praha a Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s Asocia-

cí center pro rodinu pořádají ve dnech 16. a 17. listopadu v Praze 9, Kardašovská 671/13, školení 

lektorů příprav na život v manželství pod názvem PRÁCE SE SNOUBENCI. Seminář je určen jak pro ty, 

kteří se podílejí na přípravách na manželství, tak pro ty, kteří o zapojení do této práce teprve uvažují. 

Program tvoří přednášky s následnou diskuzí (P. Michael Martinek Ph.D. a MUDr. Maria Fridri-

chová) i praktické ukázky práce lektora příprav na život v manželství (připravují pracovníci Rodinné-

ho centra Praha). Podrobné informace včetně programu s časovým rozvrhem a kontakty k zasílání 

přihlášek najdete na http://cpr.apha.cz/skoleni/. 
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SPOLEČENSTVÍ OSAMĚLÝCH MAMINEK 
Pravidelná setkání osamělých maminek probíhají v prostorách Dívčí katolické střední školy, 

Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská). Příští setkání bude 11. listopadu (host P. Antonín 

Krasucki OP) a 16. prosince (host Dr. Kateřina Lachmanová). Termíny jednotlivých setkání a bližší 

informace najdete na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
Má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3, a v Nymburce, Bedřicha Smetany 541/20. Nabízí jednorázo-

vou psychologickou intervenci s případnou možností následných konzultací nebo s odkazem na speciali-

zované pracoviště. Zaměřuje se především na osobní nebo manželské poradenství, pobočka 

v Nymburce též na výchovné poradenství. Své služby poskytuje zdarma. Klienti se předem přihlašují 

telefonicky. Kontakty http://cpr.apha.cz/poradna/, telefon Praha 220 181 777, Nymburk 603 859 626. 

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 

SOBOTA PRO MANŽELKY ANEB NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK 
Díky vám všem z Centra pro rodinu při AP a z občanského sdružení YMCA – Živá Rodina, kteří 

jste se podíleli na přípravě této úžasné akce, která se konala minulou sobotu (10. 10. 2009)  
v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích. Je to jedinečná možnost, která nabízí 
nám ženám zastavit se v běhu celého týdne a uvědomit si sebe samu. Zajímavé pohledy nám  
k tomu poskytla MUDr. Lída Bartůšková ve své přednášce na téma „KONFLIKTY“. Po dobré kávě 
jsme se mohly vzájemně sdílet v menších skupinkách se svými názory, zkušenostmi, prožitky… 

Se svou odpolední přednáškou „ODPUŠTĚNÍ“ nám P. Vojtěch Kodet nabídl, jak nahlédnout 
do svého srdce, a po mši svaté na závěr našeho setkání jsme se mohly plny naděje v Boží milosr-
denství rozejít do svých domovů. 

Jana Voplakalová 

OHLASY 

SVĚDECTVÍ 

PROČ NÁS, VY KŘESŤANÉ, CHCETE MĚNIT? 
Vyrůstala jsem v Čechách a netoužila jsem ani po exotických krajích ani po západě, natož po 

Izraeli. Ale v šestnácti letech jsem odevzdala na základě osobního zvěstování evangelia svůj život 

Bohu. To bude asi hlavní důvod, proč dnes žiji s německým (dříve západoněmeckým) manželem  

v Izraeli. Našich pět dětí vyrůstá mezi Izraelci. Gila, paní ze sousedství je na nás přímo hrdá: „To je 

rodina, která by mohla žít v Německu nebo Čechách, ale jsou tady s námi.“ Abigail oproti tomu se 

rozrušuje: „Proč vy křesťané se sem stěhujete a chcete nás měnit? My jsme sem přišli, abychom 

vybudovali židovský stát, a nestojíme o cizí vlivy.“ 

Jedno snad z nejužitečnějších a nejzásadnějších poznání pro mě bylo, jak se Židé dívají na křes-

ťany. Pravověrný Žid je přesvědčen, že nemůže věřit v křesťanského Ježíše Krista. Zato mají ale 

vytříbený smysl pro to, co je pravé. Naše děti mají možnost chodit do školy, kde se na počátku vyu-

čování modlí ze Siduru, židovské modlitební knížky. „Děkuji Ti…,“ začínají každé ráno školní den. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11/2009 21 

Liora, učitelka jedné z mých dcer, mi řekla: „Každé ráno čekám na modlitbu tvé dcery. Čekám, že 

uslyším její hlas, jak se opravdově a v Duchu modlí.“ 

Teď jsou ovšem prázdniny, je víc času, a tak mohu předčítat i nějakou dlouhou napínavou kníž-

ku. Děti přinesly titul „Henrik v nebezpečí“. Ukázalo se, že jde o příběh dánských dětí, jedním z nich 

je Žid z doby během 2. světové války. Při předčítání jsem musela udělat přestávku, protože se mi 

začaly drát do očí slzy: „Představte si své kamarády ze třídy a ze školky, že je chtějí zavraždit jen 

proto, že jsou Židé.“ Mé šestileté něco takového nejde do hlavy. Můj devítiletý ví, že to už se nesta-

ne, protože teď Židé mají svůj stát a jsou schopni se bránit. Uvědomuji si, že malé to musím vysvět-

lit víc. „Země našeho táty?“, ptá se? 

Těsně než došlo na deportaci Židů, zachránili Dánové ve spolupráci se Švédy mnohé z nich pře-

vozem na rybářských lodích kontrolovaným územím do Švédska. Jedna taková loď je vystavena  

v Jad va-Šem, muzeu holocaustu v Jeruzalémě. Tam je možné dozvědět se také, že v polské obci 

Kielce oproti tomu ještě rok po válce v pogromu zavraždili Poláci 40 Židů z 200, kteří se vrátili  

z koncentračních táborů a míst, kde se během války skrývali. 

Křesťané, kteří se angažují pro sociální práci, s oblibou citují oddíl o posledním osudu z 25. kapi-

toly Matoušova evangelia. Před Syna člověka tu budou shromážděny všechny národy a budou sou-

zeny podle toho, jestli dali najíst hladovým, napít žíznivým, oděli nahé atd. Většinou se toto místo 

vztahuje na lidi v nouzi obecně, a to určitě odpovídá božímu milosrdnému srdci. Ale co když Ježíš 

myslel svými nejmenšími bratry Židy? Co kdyby tady šlo o vztah národů k židovskému lidu? Není to 

dlouho, co jeden Němec vyslovil názor mnohých: „Proč si musíme připomínat holocaust. To už je za 

námi, už se k tomu nemusíme vracet.“ 

Život v Izraeli mě učí něco jiného. I když holocaust leží v minulosti, za námi to není. Nejen, že 

oběti holocaustu ještě žijí. „Holocaust je přítomen mezi námi… Jsme posttraumatická společnost… 

Více než padesát procent pacientů na uzavřeném psychiatrickém oddělení jsou lidé poznamenaní 

holocaustem…“ Takové a podobné věty padaly v pořadu prvního programu izraelské televize při 

vzpomínkovém večeru na oběti holocaustu. „Druhá“ a „třetí generace“ jsou v Izraeli pojmy, které 

nemusí nikdo vysvětlovat. Druhá generace jsou lidé, jejichž rodiče byli tak zaměstnáni svými trau-

matickými prožitky, že neměli smysl pro každodenní trable svých dětí. Druhá generace se cítila 

opuštěná. V pohledu otce, který prožil všechny hrůzy koncentráku, se ony hrůzy zrcadlily, když se 

podíval do očí svému synu. 

Holocaust a celé dějiny pronásledování Židů křesťanským světem, které jsou v Jad va-Šem  

dokumentovány, přešly Židům do krve. Má přítelkyně byla překvapena, že hned u vchodu jsou  

v krátkosti nastíněny dějiny křesťanského antisemitizmu počínaje citáty církevních otců z prvních 

století po Kristu. Nečekala, že Židé uvedou holocaust v této souvislosti. V muzeu se také vyskytuje 

citát z 25. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy: „Pamatuj (neboli nezapomeň), co ti učinil Amálek, když jste 

táhli z Egypta. Střetl se s Tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl 

ochablý a unavený; a nebál se Boha.“ (Dt 25,17) Pokud stojí Ježíš na straně lidí, kteří takové věci 

dělali nebo jim i mlčky přihlíželi, tak nemůže být židovským Mesiášem. To je logická úvaha. 

Cvi nás vítá ve svém domově a hned na úvod, aby nebylo pochybností, říká: „V Ježíše nevěřím, 

tak to téma nechme stranou, ale chci být vaším přítelem.“ Jako snad všechny Židy ho zaměstnává 

téma holocaustu a pokračující nenávist vůči Židům i přání zlikvidovat židovský stát. Začneme ho 

přesto přesvědčováním evangelizovat nebo se staneme jeho přáteli? Kéž by se skrze naše přátelství 

mohl setkat s jiným Ježíšem než s tím, kterého reprezentovali křesťané po tisíciletí. Kéž by se mohl 

setkat se Ježíšem, který nejen, že má Židy rád, ale dokonce byl jedním z nich. 

Krista Gerloffová. Psáno pro Křesťanský časopis Brána, říjen 2009. Převzato se souhlasem autorky.   
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Tak si říkám, jaký má asi tady a teď smysl uvažování o tzv. politických událostech. „Tzv. poli-
tických“ – to znamená: o událostech, které se dějí někde daleko, kam já nedosáhnu – a je celkem 
jedno, zda jde o hlad v Bangladéši, pumový atentát v Iráku, podpora bank ve Spojených státech, 
Klausova podmínka k podpisu Lisabonské dohody či Rathovy pokusy jednou o vystěhování dět-
ského domova z Pyšel, jindy o výstavbu nového, středočeského silničního okruhu. 

Možná vám ten výčet ani nic neřekl, možná jste se s ním už někde setkali (třeba v novinách, 
v televizních zprávách či dokonce na internetu)… a co my s tím? 

Někdy si říkám, že v pozadí akce s římskou mincí bylo něco podobného. Však víte, co myslím: 
před Ježíše předstoupili lidé a ukázali mu daňový peníz s obrazem císaře. Na tom by asi nebylo 
nic divného (pro nás, pochopitelně, a ani pro Římany), ale starozákonní židé měli přísný zákaz 
zobrazovat člověka (ani postavu, ani bustu, ba ani jen reliéf na minci) – a teď se po nich chtělo, 
aby vzali takovouto hříšnou věc do ruky a něco s ní dělali, manipulovali s ní – vždyť se mohli po-
skvrnit (i když v Talmudu tato causa asi ještě nebyla tou dobou dost detailně rozpracovaná). 

Vždy mne fascinuje, jak si s tím Ježíš poradil. Nebudu citovat (je to v bibli) – prostě se ptá, čí 
to je. Neřeší, jak to vypadá, ale komu to patří. Snad si židé měli mimo jiné uvědomit, že Starý 
Zákon platil pro ně, ale nikoli pro Římany (v řadě jiných caus silně trvali na tom, že Hospodin je 
jejich Bohem, nikoli kdejakého obejdy z nějakého toho pronároda, jehož praotci ani nebyli Abra-
hám, Izák a Jákob). Ale zejména si měli uvědomit, že Ježíš tady není proto, aby nás vytrhl 
z tohoto světa, aby nám stvořil nějaké křesťanské ghetto, v němž bychom mohli spokojeně proží-
vat blahé vědomí vlastní vyvolenosti – a zbytek ať jde třeba k šípku. 

Nikoli: jsme postaveni tady do tohoto světa a neseme za něj spoluodpovědnost – každý podle 
svých hřiven. Kdo je prezidentem, tak podle prezidentských hřiven, kdo je počišťovačem – no, 
těch politických hřiven tam asi bude přece jen o poznání méně…, ale najdou se jiné… 

A existuje jedna úžasná hřivna, která je dána i malým dětem, i slabým tohoto světa (na druhu 
slabosti nesejde), i starým a nemocným, i malým všeho druhu, uklizečkami počínaje a pastoračními 
asistenty či sazeči konče: modlitba. O cokoli požádáte… a najednou je tady důvod, proč vnímat 
průsery této tak těžce zkoušené zeměkoule, maléry této tak nesourodé a haštěřivé globalizované 
lidské společnosti, stopy svévole mocných tohoto světa (oni nevědí, jak málo jsou mocní), utrpení 
velkých i malých… katolická církev ve svém středu zrodila dokonce některé řády, mužské i ženské, 
jejichž členové či členky po celý svůj život nedělají nic jiného (teda kromě občas trochu toho jídla, 
práce na zahrádce nebo na poli či spánku), než že se modlí. Za Klause, za Obamu, za mrtvé Iráčany, 
za utonulé Thajce, za zmrzačené Tutsie, za mrzačící – vidíte, ani si nevzpomenu, jak se jmenovali ti, 
kdo s mačetami v ruce vraždili celý jeden rwandský kmen, aby jim neubíral místo na slunci… a při-
tom by tak strašně moc potřebovali, abychom se za ně modlili… dovedete si představit, s jakými 
pocity předstupují před Hospodina? ... a taky za Ratha, Paroubka, Topolánka… a všechny ty velké  
a malé, kdo ubližují a kdo trpí, kdo kradou a kdo jsou okrádáni, kdo umírají na silnici a kdo za to 
mohou… a ještě delší by ten seznam měl být, ale to bychom museli Zpravodaj vydávat ve dvou dí-
lech jako pražský telefonní seznam a ještě by nestačilo… 

A třeba si někdo vzpomene a bude se modlit i za nás – protože i já vyrývám svým životem 
stopu (a někdy hlubokou) v srdcích a myslích těch druhých… a kdoví, jak se budu cítit, až všechny 
ty stopy spatřím před Hospodinovou tváří (a pěkně zřetelně, ani si nebudu muset vyčistit brýle)… 

VKor 

NA OKRAJ 


