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Známe to všichni: jez špenát, je zdravý. Jez mrkev, potřebuješ ji pro oči. Mytí rukou se zdů-
vodňuje potřebou zbavit se bacilů, hubnutí je doporučováno, aby nám déle vydržely klouby,  
a sport má své okřídlené heslo: „v zdravém těle zdravý duch!“. Reklamní průmysl se tohoto zvy-
ku velmi rychle chopil a billboardy, reklamní klipy, inzeráty a bannery se předhánějí ve zdůvod-
ňování, proč právě toto zboží, tato dovolená, tento spořící účet. 

Nebylo tomu tak vždycky. Středověký člověk žil ve zcela obráceném světě. Nikdo se neptal, 
proč je dobré střídat pole: stačilo, že tomu tak vždycky bylo. Všichni (tedy všichni, kdo měli šanci 
něco vědět), věděli, že autoritou přes svobodu vůle je Bernard z Clairvaux nebo ještě lépe svatý 
Augustin, postavení žen je jasně definováno u sv. Pavla, jak léčit mor či chřipku, stanovil Ibn-Sina 
(neboli Avicenna, jak si jej překřtili latiníci, aby si na arabštině nezlomili jazyk), jak trefit do Egypta, 
se člověk dočte u Ptolemaia, a svět že vznikl přesně za sedm dní, neboť tak to stojí v knize Genesis. 
I takový génius jako Tomáš Aquinský se ve svých vývodech opíral o autority, které žily před ním. 

Jenomže lidská zvědavost se nedá zastavit (a je ostatně zakotvena v téže knize Genesis, ve 
které Hospodin ukládá člověku, aby se rozmnožil, naplnil zemi a podmanil si ji, což bez zvěda-
vosti dost dobře nejde) a lidé si postupně začali klást otázky, proč jsou věci právě takto a zda 
staří pánové měli opravdu vždy bezvýhradně pravdu. No, neměli… jak se ukázalo třeba u hygie-
ny, Jupiterových měsíců, placaté země či nedělitelnosti atomu – a jistě u řady dalších věcí. Je-
nomže (protože každá absolutizace má své jenomže): zdá se, jako kdybychom tak trochu vylili 
z vaničky i dítě… 

Díky neustálému pídění se po důvodech věcí, po jejich smyslu a účelu dospělo lidstvo až 
k mobilním telefonům, dálkovým vlakům a letadlům, atomovým ponorkám, konzervám se sar-
dinkami, lakům na vlasy, automatickým pračkám, šicím strojům, pohyblivým schodům, přehled-
ným automapám, nahrávacím studiím či třeba očkování proti tuberkulóze – a také k samo-
palům, bojovým chemickým plynům, padělání směnek, paklíčům, počítačovým virům a řadě 
dalších milých i nemilých, příjemných i nepříjemných myšlenek, věcí, skutků, slov… – zdá se, že 
schopnost o všem pochybovat, všechno si ověřovat, všechno testovat a kontrolovat sama 
o sobě nestačí k tomu, aby se země proměnila v rajskou zahradu, v níž si hraje beránek se lvem 
a šťastní lidé vodíce se za ruce po hebké trávě trhají si volně ze stromů právě dozrálé ovoce ne-
skutečně lahodné chuti a nádherné vůně… 

Kde je chyba? Co je tedy špatně? Kde „udělali soudruzi z NDR chybu?“ (kdo si první vzpome-
ne na jméno filmu, v němž zazněla tato roztomilá věta, má lepší paměť než já…) 

Kdysi, když ještě člověk chodil v podvečerním vánku rajské zahrady, zazněla ta lákavá věta: 
„Budete jako bohové, budete poznávat dobré a zlé.“ Poznávat… zkoumat, hledat důvody, posu-
zovat, stanovovat, rozlišovat, rozhodovat… Je myslím jedno, jak to nazveme, jak pojmenujeme 
to Boží právo být normou, vědět, co a proč a jak, určovat dráhy hvězdám, úkoly lidstvu (hlavně 
těm kolem nás), rozhodovat, co je láska a co nenávist, co je milost a co krutost, nařizovat, co se 
bude dít a co se stát nesmí – dějiny ukazují, jak často a s jakou rozkoší člověk řídí vše, na co do-
sáhne, a natahuje se, aby dosáhl na všechno, co je, a snad i na to, co ještě není, ale mohlo by 
být… Jen tvořit svět z ničeho jsme se nenaučili, neboť ani nejlepší, nejschopnější svůdce nemůže 
dát to, co nemá… 

A tak s odvahou (nebo drzostí?) vlastní snad jen člověku vstupujeme do všeho dění kolem nás, 
a viníme Boha za všechno, co se nám nezdá dobré a správné – od kozy, která nám chcípla 
(a sousedovi ne a ne), přes počasí (jak k tomu přijdeme, že nám celá dovolená propršela) a politiku 

KONTROLOVAT HOSPODINA 
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(jak se Bůh na to může dívat) až ke skutečným problémům a tragédiím. Svět kolem nás je plný 
vyřčených i nevyslovených výčitek, kritizujeme Boha za holocaust a druhou světovou válku, za 
hladovějící děti v Somálsku, za sousedku, která je po uklouznutí na náledí trvale upoutána na lůžko 
(a jak k tomu přijdou její děti?!), ale i za to, že jsme zase nevyhráli v loterii. Kritizujeme s jedovatým 
pošklebkem, ale i s upřímnými slzami, popichujeme i nechápeme, vztekáme se a trpíme… jako 
malé děti se vztekáme i s pláčem ptáme, proč musíme na injekci, proč musíme jít spát, proč nám 
uletěl kanárek, proč se panence ulomila ruka a proč se tatínek nevrátil ze služební cesty… 

A přece: je správné ptát se, jak postavit dům, aby vydržel zemětřesení. Je správné ptát se, co 
mohu udělat pro chudé indické sirotky. Je dobré pokládat si tisíce otázek a hledat tisíce odpově-
dí na věci kolem nás, které jsou nám svěřeny, které máme ve svém dosahu, které můžeme změ-
nit, upravit, vylepšit, pochopit… k nimž jsme od Hospodina jednou provždy ustanoveni tím poky-
nem z knihy Genesis. Ale nejsme a nebudeme jako bohové – a nemáme právo kontrolovat Hos-
podina, zda dělá věci dobře, zda plní naše představy a přání, zda se řídí Listinou práv a svobod, 
Chartou OSN či Ústavou ČR – zda je tím správným Bohem na svém místě, zda se se svým koná-
ním vejde do našich představ o tom, co je to milovat. Neboť nikdo z nás nebyl u toho, když se 
Bůh rozhodl stvořit svět a všechny nás – a nikdo nebyl u toho, když se týž Bůh rozhodl poslat 
svého syna, aby nás vyvedl z toho beznadějného marastu, do něhož jsme se sami tak vydatně, 
horlivě, svobodně a dobrovolně zapletli. 

Snad víme, co je utrpení, co je neštěstí, co je bolest, co je zlé v našich očích. Ale já se nemo-
hu ubránit víře, že Bůh o tom všem ví ještě daleko víc než my všichni dohromady, o lásce 
i o bolesti, o radosti i o utrpení, o dobrém i o zlém. Neboť On ví (a kdo jiný by to měl a mohl 
vědět, ne-li On), koho a co stvořil (a viděl, že je to dobré) a za jakou cenu to vše vede k sobě, do 
věčného světla a do radosti, kterou „ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo…“  

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

Sněžil bych celý den 

peřinou ležet na chladném poli 

pršel bych celý den 

vláhou být obilí i divokým mákům 

mrzl bych celou noc 

zakovat studánky pro příští léto 

bouří bych bouřil v parném odpoledni 

hromobití a blesk 
 

Jak se bouří sněží prší mlží chladí hladí vlaží praží žhne 

Jak se vláhou na suchý písek polehne 
 

a ani vlas nespadne z hlavy tomu, komu to není určeno 

nevíš neznáš neřídíš neovládáš 

a bouře sníh mráz voda led slunce vánek přichází odchází neptá se na dovolení 
 

jen oko vidí ucho slyší ruce hmatají nohy přinesou 

že ani vlas nespadl na prochladlou zem  
 

Sa Ze-Č‘ 2010   
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MILÍ PŘÁTELÉ, 
rok 2009 nám vstoupil do učebnic dějepisu (no, že by se tam nějak moc vyjímal, to snad ani 

ne, byl takový celkem obyčejný, i když i on měl svá překvapení a své zážitky) a již několik dní 
píšeme na konci data číslo 2010. Dalo se to čekat… čas odmítá stát, dívat se na nás s rukama 
v kapsách a čekat, zda a k čemu se rozhoupeme. 

Letos mne konec roku poněkud zaskočil – tak dlouho jsem se nechat okouzlovat vánočním 
klidem a mírem (nakonec se dostavil, tak jak jsem si přál), že tady teď sedím před nedodělaným 
Zpravodajem. Nikdo nejsme dokonalí… 

Ale Hospodin snad ani od nás nechce, abychom byli dokonalí – i když v Janově evangeliu se 
i tento požadavek vyskytuje… Ne že bych tomu rozuměl: Hospodin přece musí vědět, že na do-
konalost jaksi nemáme. Jsou tací, kteří říkají, že to znamená, že máme usilovat o dokonalost – to 
jsme si ovšem příliš nepomohli. Usilovat o dokonalost s vědomím, že na to stejně nemáme, není 
nic pro slabší povahy – a dlouhodobě možná ani pro ty silné… Jsou i jiní, kteří říkají, že to není 
potřeba brát doslova – to mne také příliš nepřesvědčuje. A tak čekám, až najdu někoho, kdo mi 
vysvětlí, jak tomu mám rozumět. Snad ho potkám teď, v roce 2010 – zatím mám na to ještě 
skoro celý rok. A za 52 týdnů si možná řekneme, jak to dopadlo… 

Přeji Vám, aby i pro Vás měl tento nastupující rok něco v talonu. Snad eso, snad jiné trumfy, 
snad žolíka… a možná jen zcela obyčejné karty, s kterými se dá uhrát alespoň pár štychů… Hos-
podin moc dobře ví, co nám může dát do ruky a naopak: s čím bychom si neporadili. A tak mi 
nezbývá, než smířit se s tím, co je mi dáno, nést to trpělivě dál do celého nového roku a možná 
ještě déle… a věřit Tomu, jenž rozdává jen dobré karty (i když to na první pohled vůbec tak ne-
musí vypadat). 

Šťastný nový rok všem lidem dobré vůle – tedy i vám! 

VKor 
 

DÍRA V DUŠI 
Dovedete si představit, s jakou obtíží přijímá praktická, cílevědomá mentalita neúspěch? 

V takové psyché není nic připraveno k pochopení spirituální moudrosti neúspěchu. Všechna 
velká světová náboženství učí přijímat neúspěch. A přece většina z nás, dokud nepronikne dírou 
ve své duši – slabým místem v našem středu, si nemyslí, že neúspěch by byl zapotřebí. Přinej-
menším to platí pro nás, kteří jsme ze zemí prvního světa. Naproti tomu se zdá, že chudí chápou 
svá omezení již od útlého věku. 

Třetí svět čelí svým omezením v podobě kolapsu sociálně-ekonomického systému. Zdá se 
však, že naším úkolem je čelit svým omezením ve světě našeho nitra. V tom je naše teologie 
osvobození. Musíme sami v sobě rozpoznat ubohého muže, zneužívanou ženu, utiskovanou část 
sebe sama, kterou nenávidíme a popíráme, které se obáváme. To je díra v naší duši. Zde je cesta 
ven, možná ta jediná cesta – říká ukřižovaný Ježíš. 

Z knihy Richarda Rohra „Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“. 

 

NEČEKANÁ VÁNOČNÍ AKCE 
Po skončení mše se u nás v kostele konají ještě různá oznámení, týkající se programu na 

následující týden. A protože se jednalo o adventní neděli, bylo toho tolik, že jsem tomu nevěno-
val příliš pozornosti. Po mši se mě máma hned ptala: „Tak co, nepomůžeme jim toho pětadvacá-
tého?“ Po krátkém vysvětlování jsem se dozvěděl, že se o Božím hodu Vánočním bude v Arci-
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biskupském paláci konat oběd pro chudé a opuště-
né lidi z okraje společnosti (čti: pro bezdomovce, 
pro osamělé důchodce a pro postižené lidi), a že to 
pořádá nějaká komunita Sant´Egidio. Nejdříve se mi 
do toho moc nechtělo. Navíc vždy o Štědrém dnu 
chodíme na půlnoční mši a následující den nemí-
vám ve zvyku kamkoliv brzy ráno vstávat. Nakonec 
jsem si vše rozmyslel a ve čtyřech jsme vyrazili au-
tem do paláce, spolu s další hromadou dobrovolní-
ků od dopoledne připravovat realizaci tohoto plánu. 

V sále i přilehlých prostorech vše už běželo 
v plném proudu. Kolem nás se zabalovaly dárky, většinou teplé oblečení a deky od sponzora, 
nosily se židle, připravovaly se stoly, prostíralo se jako na svatbu. I my všichni jsme po příchodu 
dostali přidělenou práci. V mém případě jsem měl dělat jakéhosi číšníka. „No super, aspoň budu 
konečně vědět, jak se cítí můj bratr, který se tím povoláním živí!“ 

Před polednem se před vchodem začaly tvořit objemné skupinky lidí, mezi kterými se začali 
motat i různí turisté. Chtěli vědět, co se to tu děje a proč tu čeká tolik lidí! Po tom, co jsem se 
s Francouzi domluvil, že francouzsky mluvit neumím a že jediná možná komunikace je v anglič-
tině, lehce jsem jim nastínil, že tohle asi nebude nic pro ně. Tím pro mě práce venku skončila, 
a tak ve chvíli, když se sál začal plnit, musel jsem jakožto zmiňovaný číšník stihnout obsloužit 
hned několik lidí. Nejprve bylo ale nutné zkontrolovat pozvánky a zapsat každého příchozího. To 
měli na starost ti, co měli službu u vchodu. I kdyby bylo míst víc, určitě by žádná židle nezůstala 
volná, spousta lidí musela bohužel odejít… 

Vánoční oběd, jak se celá akce nazývala, zahájil pan kardinál krátkým proslovem, všechny 
přítomné přivítal. Protože se všichni do konírny nevešli, ještě byl v paláci otevřen jeden prostor, 
hovorna, kde bylo všechno v bleděmodrém, jako u nás. Tam to měla s ostatními na starost moje 
sestra Veronika. Pořád se běhalo sem-tam, běhalo se přes dvůr se sběračkami, kafem, cukrem, 
atd. Ale o nic v tom druhém sále nepřišli. I koledy jim tam šli zazpívat jako těm našim. 

I přesto, že jsem při obsluhování mnohé u stolu zklamal předem danými nekompromisními 
pravidly, která se týkala alkoholu (pouze jedna lahev piva nebo jedna sklenička vína), o to víc 
jsme je překvapili jídlem. Kdo z nás by si také nedal polévku s játrovými knedlíčky, skoro čtvrtku 
kachny se zelím nebo tradiční svíčkovou se 6 knedlíky, k tomu džus, cukroví, čerstvé ovoce, kávu 
nebo čaj?! Do toho jim hrála živá hudba, zpívaly se koledy a u každého stolu dokonce seděl 
i animátor, který si se svými hosty – svěřenci, hezky popovídal. Mnozí si prý takovou péči užijí 
jen ten jediný den v roce a pak na to dlouho vzpomínají… Všichni „hosté“ se začali kolem třetí 
hodiny rozcházet. Pro nás všechny začala další náročná etapa akce. Všechno, ale opravdu úplně 
všechno nádobí se muselo umýt. 

Kdyby se vám příští rok chtělo připojit se k ostatním, třeba vás to oslovilo, podívejte se na 
http://www.ct24.cz/vanoce/vanoce-v-cesku/40025-arcibiskupsky-palac-hostil-chude-a-osamele-lidi/ 

Myslím, že jsme pro tyto lidi připravili hezký program (já se na něm podílel teda jenom 
z velmi malé části), ale už se těším na příští rok. Potkal jsem tam spoustu známých, tedy jen 
mezi organizátory, ale příště už budu zkušenější a budu vědět, čím mohu takovým potřebným 
lidem udělat radost, co vzít z domova, čím vylepšit výzdobu a vůbec, jak lépe přiložit ruku k dílu. 
Hlavně jsem ale dozvěděl, že se vůbec něco takového o Vánocích pro opuštěné lidi koná. 

Ondřej T.  
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VÁNOCE, BĚLINKA A NEZADANÉ SRDCE 
Další dopis ze života české matky v Anglii 

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Děkuji vám za všechny zprávy z domova a srdečně vás zdravím. Josef mi uspal Bělin-
ku, tak budu honem psát, než ji chlapci probudí válečným rykem. 

Počasí máme vánoční – v noci ze čtvrtka na pátek nasněžilo asi 20 cm sněhu a od té doby je 
jasno a mrzne. Úplná vánoční pohádka. Kluci provádějí na zahradě zimní činnosti, koulují se 
a staví pevnosti. Větve se ohýbají pod tíží sněhu, obzvlášť palmy s bílými čepičkami jsou legrační. 
V pátek byly děti radostí bez sebe – kvůli sněhové kalamitě byla zavřená škola. Silnice byly také 
uzavřeny, takže Josef se nedostal do práce. Kdyby tu měl lyže, byla by to jiná. A abych nezapo-
mněla – kromě černého tlustého kocoura k nám na zahradu začala chodit liška, rezavá, jako 
z pohádky O Budulínkovi. Dává mi dobrou noc. 

Prosincové radovánky začaly Mikulášskou besídkou v Londýně. Už jsem vám psala vloni, že se 
tradičně přidáváme k pospolitosti Čechů v Londýně, kteří besídku organizují. Letos to bylo báječ-
né – děti se dozvěděly o mnoha vánočních lidových zvycích, vyráběly lampičky, zdobily perníčky, 
krájela se jablíčka… Nakonec přišel Mikuláš, anděl a čert. Bylo to prima, Josef prokázal opět mi-
mořádnou schopnost improvizace a z násady od smetáku, novin a drátu si vyrobil berlu. To byla 
v ten den již druhá – jednu vyrobil ráno před odjezdem do Londýna, ta ovšem zůstala opřená 
o pult v kuchyni. Čert Tom měl letos naposledy moje černé boty, je hrozně velikej. Myška a Mod-
roočko seděli způsobně s ostatními dětmi a zpívali písničky, zatímco Eliáš terorizoval, koho viděl, 
a Běla usedavě plakala. Osvěžením besídky bylo vystoupení folklorního tanečního souboru. Ta-
nečnice byly Britky, které, oblečeny v krojích, předvedly české národní tance. Bylo to fantastické. 
Zakončili jsme tradiční procházkou do parku, s lampičkami, a zazpívali si tam koledy. Déšť nikomu 
nevadil, někteří jedinci se dokonce pokoušeli propašovat rozsvícené lampičky do autobusu. 

Ve škole dětičky nacvičily vánoční hru. Bylo to moc hezké, všichni mluvili nahlas, takže jsem 
rozuměla, i když jsem stála skoro venku. Eliáš vydržel být hodný více než polovinu hry (pokoušel 
se rozmontovat kamarádčin kočárek). Pak ovšem zjistil, že v malé místnosti hned vedle nás je 
paní, která ovládá hudbu ke hře, a chtěl jí pomáhat. Rozladilo ho, že nesmí, a zbytek hry jsme 
strávili venku na dešti. Je to pokrok proti loňsku, kdy si nedal vysvětlit, že on na scénu prostě 
nemůže. Modroočko hrálo oslíka a šlo mu to dobře. Jeho spolužačka (v roli Ovečky) ho zkušeně 
mustrovala, kontrolovala mu soustavně kostým, postrkovala ho po scéně a hlídala, jestli zpívá, 
kdy má. A k tomu všemu se na něj hezky usmívala. 

Tom měl psát sloh o vánočních zvycích nějaké cizokrajné země. Zpovídal mne, jaké znám 
české lidové zvyky. Vybavily se mi verše: Hoj, já mladá dívčina, srdce nezadané… a kluci na mne 
po zbytek cesty ze školy domů valili oči – opravdu v Čechách dívky na Štědrý večer vyrážejí se 
sekerami prosekávat ledy? Báseň jsem si nepomatovala celou, ale k mé radosti na internetu je, 
jakož i ostatní verše z Kytice. Tak se teď občas, když už nevím kudy kam, osvěžujeme recitací 
Erbenových veršů. Zejména Svatební košile měla úspěch. Je to moje nejmilejší. 

V kostele jsme taky nacvičovali vánoční hru. Letos to byla pantomima s vypravěčem. Hra 
byla vtipná a přitom opravdu vánoční. Tomáš měl hlavní roli – Innkeeper čili Hostinský. Prakticky 
ze scény neslezl, a dobře se uplatnilo, že je – legrační. Myška a Modroočko hráli krále. Šila jsem 
kostýmy a vyráběla korunu a orientální čepec. Vše bylo připraveno na dnešní ráno, kdy jsme se 
museli prodrat závějemi do kostela. Pět minut před odchodem se mne Tomáš zeptal, kde jako je 
jeho kostým. Pokusily se o mne mrákoty – myslela jsem, že má kostým v kostele? Ne. No, byla to 
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improvizace v mém modrém pyžamu a kuchyňské zástěře. Ale vše dopadlo dobře, do kostela 
jsme se s vypětím všech sil dostali a hra se báječně podařila. 

I jinak se snažím vytvořit atmosféru vánoc. Skoro každý den vyrábíme nějaké ozdobičky, 
kluky to baví a než se něco semele, bývají chvilku hodní. Peču cukroví, ale nemá to moc cenu. 
Okamžitě to snědí, nacházím pak poloprázdné krabičky. Abych nepodrývala autoritu otce, radši 
moc nevyšetřuju, kdo to zase sněd. 

Velice se už těšíme na babičku a dědu, kteří se za námi chystají na vánoce. Doufám, že doje-
dou v pořádku, když teď máme takovou zimu. 

Tak – Bělinka se probudila a volá na mne, že má hlad. 

Přeju vám za sebe i za Josefa krásné vánoce a v novém roce hodně zdraví a štěstí! 

Blanka 
 

E-MAILOVÁ PONAUČENÍ 
Pokud jste také jako já majitelem či majitelkou mailové adresy, dostáváte určitě různou poš-

tu. Hlavně SPAMy, reklamy, nabídky apod., a to nepočítám všechno to, co dostáváme do práce… 
To je někdy hrůza! Čistit schránku nevyžádané pošty patří ke každodenním činnostem. Už podle 
předmětu mailu se snadno pozná, co asi tak tvoří obsah toho »pokladu«, a raději to vůbec neot-
vírám, natož abych to četla! Pár cizích slov, všeobecně známých i v cizích jazycích… O zaručeném 
úspěchu té nebo oné pomůcky nepochybujte! Dosáhnete úplného štěstí! 

Od pár lidí také dostávám maily, které snad celé dny jen přeposílají a přeposílají a i seznam 
všech těch adres je nekonečný, delší, než samotný mail. V některých mailech jsou tak neuvěři-
telné hrubky a slovní spojení: Kdyby jste, kdyby jsme, kdyby jsi… Prostě se snaží být všichni velmi 
spisovní a přitom je to špatně. Do kanceláře dostáváme »obědnávky oběktu na pobit« – no jo, 
asi nedávali ve škole pozor! 

Některé maily mne však ale vysloveně dráždí. Třeba tohoto typu: 

Jeden človek dostal tento mail a okamžite přeposlal kopie; ke svému velkému překvapení 
vyhrál v loterii. Alberto Martinez dostal tento obrázek a dal ho svojí sekretářce, aby ho nako-
pírovala, ale zapomněl je rozeslat; ona ztratila svoje zaměstnání a on svou rodinu.  

Nebo: Tento obrázek je skutečně zázračný a svatý, nezapomeňte ho poslat dál do 13 dní 
nejméně 20 lidem. Atd., atd. 

Jednou jsem ale dostala pěkný mail! Hned v úvodu bylo tučně napsáno: Pozor! Pokud ne-
přepošlete tento mail ani jednomu člověku, vůbec nic, ale opravdu vůbec nic se nestane! 

A v některých mailech najdu leccos, co možná stojí za zamyšlení, a tak jsem pro sebe, a mož-
ná i pro Vás, jen vzorek při čištění své schránky těsně před smazáním »vyzobala«. :o) 

Nauč se smát se slzami v očích… Pomalu jít, když pospícháš… Nauč se, pohladit se zaťa-
tou pěstí. Jedině tak poznáš, jak krásný je život! 

Nevěř všemu, co slyšíš… Neříkej všechno, co víš… Nechtěj všechno, co vidíš!  

Život sestává z mnoha malých mincí; kdo je umí sbírat, má bohatství.  

Říkejte mi pravdu, ačkoliv mě bolí, rozvazujete mi tím ruce i mysl…  

Když se zavře jedna brána ke štěstí, další se otevírá, ale my se často tak dlouho díváme 
na tu zavřenou, že si nevšimneme té, která se pro nás už otevřela.  

Nejvíce nedorozumění vzniká tím, že si jeden myslí, že ví, co si myslí ten druhý. V hor-
ším případě nemyslí, ale domnívá se.  

Marta Tomsová 
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NÁVŠTĚVA 
 

Přišlo na mne stáří. Zdvořile zaklepalo na dveře a čekalo, až mu otevřu. Jenomže já jsem 
nebyl doma. Stáří znovu zaklepalo a čekalo – ale já jsem stále ještě nebyl doma. Stáří tak nějak 
neklidně přešláplo z nohy na nohu a nějakou chvíli čekalo – ale já jsem stále nepřicházel. 

A protože pršelo a foukal takový nepříjemný vítr a vůbec bylo tak nějak lezavo a já jsem stále 
nešel, tak se nakonec otočilo a pomalu se šouralo do Městské knihovny. A pokud nezemřelo, tak 
tam ještě stále sedí ve studovně a čte si Ottův slovník naučný. Už je u písmene »J«. 

Sazeč  

KDYŽ JDE ŽENA SPÁT 
 

Rodiče se dívali na televizi a matka řekla: „Je už pozdě, jsem unavená, půjdu spát! 

Odešla do kuchyně udělat svačinu na zítřejší výlet dětem, 
vytáhla maso z mrazáku na zítřejší večeři, 
zkontrolovala, kolik müsli je v zásobníku, 
dosypala pepř a sůl do solničky, 
připravila kávu do kávovaru na ráno, 
pak dala vyprané prádlo do sušičky, 
do pračky dala další várku prádla, 
vyžehlila manželovu košili a přišila knoflík, 
uklidila ze stolu hru, kterou děti dohrály, 
dala na místo telefonní seznam, 
zalila kytky a vynesla odpadkový koš, 
pověsila mokrý ručník na sušák. 

Pak zívla, protáhla se a odcházela do ložnice. 

Cestou se zastavila u psacího stolu a napsala na lístek vzkaz pro učitele, 
odpočítala nějaké peníze dětem na výlet a vytáhla učebnici schovanou pod křeslem, 
také ještě napsala blahopřání k narozeninám pro svoji kamarádku, 
nadepsala adresu na obálku, nalepila známku 
a zároveň napsala na lístek seznam, co se má zítra nakoupit v potravinách, 
oba lístečky si položila vedle kabelky. 

Pak se odlíčila pleťovým mlékem tři v jednom, 
natřela se výživným nočním krémem a krémem proti vráskám a vyčistila si zuby. 
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Otec zavolal: „Myslel jsem si, že jsi šla do postele!?“ 
 

„Právě jdu!“ odpověděla. 

Nalila psovi do misky vodu, pustila kočku ven 
a zkontrolovala dveře, jestli jsou zamčené a jestli svítí venkovní světlo, 
nahlédla do pokoje každého dítěte a pozhasínala jejich noční lampičky a televize, 
poklidila jejich na zemi poházené oblečení, špinavé ponožky odnesla do koše, 
promluvila s dětmi, které byly ještě vzhůru, a políbila je na dobrou noc. 

V ložnici si nastavila budík, nachystala si oblečení na zítřek, 
dopsala na lístek šest nejdůležitějších věcí, které musí zítra zařídit, 
pomodlila se a vzpomínala, jestli splnila vše, co měla na dnešek naplánované. 
 

Ve stejné chvíli otec vypnul televizi a řekl, že jde spát. 

To taky bezmyšlenkovitě provedl. 
 

Tak si říkám, proč mi asi moje žena poslala právě tento příspěvek … 

Sazeč 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

STROM SVATÉ KATEŘINY  
 

Svatá Kateřina Sienská popisuje ve svých Dialozích duchovní život jako 
velký strom. Kmenem stromu je láska. Křesťan nemá na tomto světě jiný 
cíl než růst v lásce – podstatou spirituality je vždycky láska. Svatá Kateřina 
říká, že jádro stromu, ona centrální část, která musí být živá, aby zbývající část stromu žila, je 
trpělivost. Žádná ctnost se neuskutečňuje, dokud nemáte trpělivost sami se sebou. Kořeny stro-
mu tvoří sebepoznání. V lásce nelze růst bez sebepoznání. Větve sahající do prostoru představují 
rozlišování, tedy umění naslouchat, posuzovat hlasy, hluboce naslouchat tomu, co se děje. 

Jinými slovy, Kateřina říká, že láska se neděje bez sebepoznání, trpělivosti a rozlišování. 

V uplynulém desetiletí se přišlo na to, že veliká 
část toho, čemu říkáme láska, je pouhá vzájem-
ná závislost. A máte-li nějaké pochybnosti, zda 
jsme či nejsme rozlišujícími lidmi, postačí podí-
vat se na výsledky veřejného mínění, když šlo 
o válku v Zálivu. Jeden den před začátkem války 
bylo osmdesát procent Američanů proti válce. 
Den poté, když se zdálo, že Američané zřejmě 
zvítězí, bylo osmdesát procent pro válku. Když 
se vynoří skutečné problémy, je duchovní rozli-
šování to tam, sebepoznání je poskrovnu a té-
měř žádná trpělivost. Ať je masové vědomí ja-

kékoli, my do něho prostě sklouzneme a znovu tak ztrácíme šanci prokázat svou lásku. Potřebu-
jeme zkrátka strom sv. Kateřiny. 

Z knihy Richarda Rohra „Enneagram II: Tool for Conversion“. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2010 

Průserům Fstříc! 

Do své e-mailové schránky si poslal sazeč sám (co si člověk neudělá, to nemá…) 
 

ČESKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2010 
 

„Ať se Vám daří, sousede. Ale ne zas moc, to byste mě nas*al !!!“ 

Sazeči do jeho e-mailové schránky poslal jeden jeho dobrý přítel  
(přece jen si na člověka občas někdo vzpomene…) 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Předpokládám, že se ještě někde u Vás na stole či ve špajzce najde 
krabička nebo aspoň mistička se zbylým vánočním cukrovím. Proto Vám 
přináším jeden recept od své sestry Helenky, která ho zrovna letos, a to 
ještě před Vánocemi musela použít. Nepovedly se jí totiž vůbec pracny. 
Čtěte a pochopíte. Nenechte se odradit hned na začátku drahými surovinami! Jen čtěte dál! 

CITRÓNOVÝ KOLÁČ S MASCARPONE 
(množství do kulaté formy – 26 cm ) 

Dno koláče: 4 lžíce másla, 150 g rozdrcených sušenek. 

Náplň: 500 g Mascarpone, nastrouhaná kůra a šťáva ze 2 citrónů, 100 g cukru, 2 velká vejce 
(oddělit bílek a žloutek). 

Postup: Máslo necháme rozpustit v pánvi, přidáme drobky. Nějakou dobu mícháme, aby se 
ingredience spojily. Směs vysypeme do kulaté formy, a na krajích trochu navýšíme.  

Mascarpone, cukr, žloutky a šťávu i kůru z citrónů smícháme do hladkého krému. Ušleháme 
sníh z bílků a lehce zamícháme do krému. Nalijeme na dno z drobků a pečeme při teplotě 180°C 
asi 35 – 45 minut. Po upečení oddělíme připečený kraj od stěny formy a necháme vystydnout. 

Tak to byl originální recept. 

MOJE VERZE STEJNÉHO KOLÁČE 
Já na dno koláče používám různé sušenky, nemilované 

a nepodařené vánoční cukroví, nebo klidně všechno dohroma-
dy. Množství také určuje spíš to, co všechno mám. 

Místo mascarpone (moc drahé, moc tučné) používám  
riccotu, různé kysané smetany, ale určitě i nějaký tužší krém 
(Philadelphia,….), nebo něco jako pomazánkové máslo, pokud 
není slané (to už nevím, jak to je, v nejhorším Lučinu nebo 
tvaroh) v tom udaném množství. Při pečení se povrch nejdříve nafoukne a pak se propadne, 
nebo se povrch potrhá, ale to není na závadu. 

Takhle vypadají moje (doufám jen letos!) nepovedené pracny po recyklaci. 

Marta Tomsová 

A ještě něco pro slavnostní stůl (nejenom o Vánocích se slaví): 

RECEPTY NA LEDEN 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2010 13 

KRÁLÍK SE SUŠENÝM OVOCEM 
Potřebujeme: 1 králíka rozděleného na 4 – 6 porcí, 200 g sušených meruněk, 250 g sušených 

švestek (stačí i jeden druh sušeného ovoce v dvojnásobném množství), 5 lžic ušlechtilé lihoviny 
(koňaku, slivovice, brandy, rumu apod.), 200 g uzeného bůčku nebo slaniny, 12 malých cibulek, 20 g 
tuku, sůl, čerstvě mletý pepř, 1/4 l masového vývaru (může být z kostky), 1/8 l červeného vína. 

Postup: Sušené ovoce přes noc namočíme do 1/8 l vody, do níž jsme přidali lihovinu, a při-
klopené pokličkou necháme nabobtnat. Druhý den pokrájíme uzený bůček nebo slaninu na 
proužky a společně s oloupanými celými cibulkami na rozpuštěném tuku po všech stranách do 
zlatova opečeme. Po opečení vyjmeme slaninu i cibuli z pánve a odložíme je stranou. Do pánve 
vložíme osolené a opepřené porce králíka a maso po všech stranách důkladně opečeme. Ke 
králíku přidáme polovinu změklého ovoce (švestky vypeckujeme) a po částech vývar a víno. Při-
klopíme pokličkou a necháme asi hodinu na malém ohni dusit. (Dobře se osvědčuje péci maso 
v mírné troubě.) Po této době přidáme do kastrolu zbylé ovoce (i s tekutinou), cibulky, slaninu 
a vše na mírném ohni ještě asi 20 minut dusíme. Pak šťávu slijeme a podáváme zvlášť. Králíka 
podáváme na předehřáté míse obloženého ovocem, slaninou a cibulkami. 

Zkusila a doporučuje Tereza Vrbová 

ZE SEKRETARIÁTU 
Sekretariát žije vyúčtováním dotací z roku 2009 na MPSV a MV. To je teď hlav-
ní náplní pracovní doby. Také již začínáme pomalu myslet na další rok a s  ním 
spojené akce, zvláště Pavlátovy louky. Jelikož již známe termíny konání Pavlá-
tek, můžete se také pomalu zamýšlet, který se Vám hodí: 

 I. turnus: 7. – 14. srpna 2010 

 II. turnus: 14. – 21. srpna 2010 

Radana Vášová 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

TERMÍNOVNÍK 2010 

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  

9.1.2010 Vycházka po Malé Straně sekretariát  224 872 421 

13.1.2010 Přednáška – Tomáš Kučera sekretariát  224 872 421 

18.1.2010 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

6.2.2010 ples Manželských setkání H. Pištorová  606 745 048 

15.2.2010 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

12.3. – 14.3.2010 Jarní obnova MS – Seč H. Pištorová  606 745 048 

7.8. – 14.8.2010 Pavlátova louka: Tábor rodin I. sekretariát  224 872 421 

14.8. – 21.8.2010 Pavlátova louka: Tábor rodin II. sekretariát  224 872 421 
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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 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Jarní společná příprava na život 
v manželství bude probíhat v termínu 13. dubna – 1. června 2010. 

Na oba kurzy se snoubenci přihlašují předem mailem telefonicky nebo přes formuláře na 
stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Kapacita obou kurzů je omezena. 

 

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

Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská). Společenství maminek se pravidelně schází 
jednou měsíčně k vzájemnému sdílení, modlitbě a lidské podpoře a povzbuzení. Maminky ze 
společenství mají možnost zúčastnit se programů, které nabízejí pomocnou ruku, jako jsou bese-
dy s odborníky, duchovní obnovy, letní pobyty maminek s dětmi, společné výlety a další. Termí-
ny jednotlivých setkání jsou 10. února, 17. března, 14. dubna, 12. května, 16. června 2010. Bližší 
informace naleznete na http://cpr.apha.cz/osamele/. 

 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO RODINU 
Občanské sdružení rodinné centrum Praha ve spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibis-

kupství pražském pořádá ve čtvrtek 25. února od 19.00 v Komunitním centru Matky Terezy, 
U modré školy 1, Praha 4 (metro C Háje) Benefiční koncert pro rodinu. Na koncertě zazní operní 
recitál Jitky Drábkové za doprovodu komorní hudby. Srdečně zveme rodiny s dětmi a všechny, 
kteří chtějí podpořit rozvoj psychosociální a duchovní podpory rodin. 

 

PROGRAM EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM  
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít 

spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly 
či domácí práce? Mrzí vás, že se od-
chod z domu neobejde bez křiku, připo-
mínání či odmlouvání? Zdá se vám, že 
vás vaše děti neposlouchají? Že dělají 
často pravý opak toho, než co byste vy 
jako rodiče potřebovali? Centrum pro 
rodinu při Arcibiskupství pražském ve 
spolupráci s Občanským sdružením 
Rodinné centrum Praha pořádá osvěd-
čený program pomoci s výchovou před-
školních a mladších školních dětí. 

Zájemcům nabízíme poslední volná 
místa v nejbližším kurzu o sobotách  

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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23. ledna, 6. února, 20. února 2010 na smíchovské faře, Náměstí 14. října 17/642, Praha 5 
(metro B Anděl). Program povede naše lektorka Mgr. Julie Žemlová. Bližší informace a přihlašo-
vací formuláře naleznete na http://cpr.apha.cz/step/. 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY VE VLAŠIMI 16. A 17. LEDNA 2009 
Letošním mottem již tradiční vlašimské ob-
novy je verš „Ani když se rozhněváte, ne-
nechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať ne-
zapadá nad vaším hněvem. Nedopusťte, aby 
vás ovlivnil ďábel.“ (Ef 4,26-27) Hlavní téma-
ta obnovy jsou manželský slib a odpuštění. 
Na společné víkendové setkání ve Vlašimi 
jsou zváni manželé, kteří si chtějí osvěžit 
obsah a smysl manželského slibu a znovu jej 
obnovit. Ježíš nám chce pomoci manželský 
slib den co den naplňovat. Abychom se skr-
ze naše manželství stali zralými pro věčné 
společenství s Bohem. Účastníky čekají zají-
mavé přednášky, sdílení ve skupinkách 

i mše svatá s obnovou manželských slibů. Stravování a hlídání dětí je zajištěno! 

Bližší informace o programu a přihlášky lze obdržet v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi nebo na adre-
se: manželé Lenka a Roman Farionovi, Lidická 735, Vlašim, telefon: 317 846 213, 732 226 759, 
e-mail: farion.roman@tiscali.cz, a také na stránkách http://cpr.apha.cz/vlasim/. 

 

POUŤ SNOUBENCŮ KE SV. VALENTINU 
V sobotu 13. února 2010 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina 

– patrona zamilovaných již druhá Pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je 
uchováván ostatek sv. Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené 
snoubence od 9.00 do 15.00 a poutní mše svatá v 15.30 ve vyše-
hradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou povede 
Mons. Aleš Opatrný Th.D., se páry snoubenců přihlašují nejpozději 
do 8. února telefonicky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes 
formulář na webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je možno 
nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita rekolekce je omeze-
na! Doporučený příspěvek na občerstvení během obnovy je 100 Kč 
na pár. Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všechny ty, kteří 
vážně do budoucna uvažují o vstupu do manželství! Během pouti 
snoubenců budeme informovat o různých formách příprav na 
manželství v diecézi. Pouť snoubenců se uskuteční v rámci tradič-
ního Národního týdne manželství (http://tydenmanzelstvi.cz), 
který proběhne ve dnech 8. až 14. února 2010. 

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

 220 181 777, 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz, http://manzelstvi.cz 
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O HOUBÁCH A LIDECH – ZPRÁVA Z DOVOLENÉ 
Inspirována výzvou, že se má psát do Zpravodaje, jsem se rozhodla Vám napsat, jak jsme se 

měli na loňské dovolené. Můžete to brát jako hřejivou vzpomínku v mrazivých dnech nebo jako 
pozvánku na příští rok? 

Jako v minulých letech, tak i v roce 2009 jsme vyrazili ve společenství dalších dvou manžel-
ských párů, doplněni příslušným počtem havěti od nula do sedmnácti let. Cílem bylo Rakousko, 
okolí Schladmingu. Bydleli jsme v malé obci Pruggern, překřtěné ještě před příjezdem na Pru-
dern. Pruditi bylo v Prudernu ovšem přísně zakázáno. Objekt byla bývalá vesnická hospoda, 
včetně hospodského sálu o výměře několika arů. Součástí byla i sauna s oknem a za oknem  
strmící Dachstein – veliká pohoda se tady vyhřívat, pozorovat mraky, uvolňovat znavené tělo. 

A co jsme tam celé dny dělali? Vařili, povídali, hráli společenské hry, cucali si palec, odmlouva-
li rodičům, každý podle nálady, postavení, právě dosažených schopností. Všichni společně jsme 
samozřejmě chodili po horách, spíše na stranu Velkých Taur, kde je spousta jezer a vodopádů. 

Dva dny pršelo a to jsme chodili na houby. Vyzbrojeni chabou znalostí němčiny jsme při vstu-
pu do lesa ignorovali výzvu, na které byla slova jako „pilzen“, „beren“ „frboten“ s tím, že Plzeňá-
kům a medvědům je vstup zakázán. Z lesa jsme nosili lišky ve zcela libovolném množství, vynalezli 
jsme i slovo „liškoviště“. Poté, co jsme donesené lišky uvařili a snědli, vyrazili jsme znovu na lov. 
Pro více útlocitné – nejednalo se o přestoupení zákona, zpětně jsme si ověřili, že jedna osoba 
může beztrestně přinést až 2 kg lesních plodů, tolik jsme toho přeci jen nesnědli. Některé osoby, 
třeba můj manžel, který houby nerad, prý dva dny nejedly, ale myslím, že se jedná o pomluvu. 

Na závěr jsme naplánovali velkou horskou túru. Měla být dlouhá, ale po rovině, po vrstevni-
ci. Na mapě alespoň tak vypadala. Skutečnost se od mapy příliš nelišila, hlavně tím, že stezka po 
vrstevnici nebyla o moc širší, než ta čára na mapě. Pod námi 200metrový sráz kolmo dolů a nad 
námi kamenná stěna. Jednou zpestřeno i mrtvolou ovce, úmrtí nastalo již několik dní před naším 
příchodem. Mimina se naštěstí nezúčastnila. I tak to bylo s bušením srdce a zatajeným dechem. 
Na půlce cesty jsme museli čekat, potkali jsme 2 horolezce, upevňující kovové lano. Vrtali do 
skály, tahali lana a pak řekli – můžete jít, už je to dobré. Na závěr jsme se koupali v horském 
jezeru, mělo sice 4 stupně, ale bylo nám už to jedno. 

Závěr patřil kultuře – jezero u Hallstadtu, Salzburk včetně pevnosti a Mozartova rodného 
domu. Vraceli jsme se spokojeni. 

Daniela Krýsová 

PROŽILI JSME… 
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NEMUSÍ SNĚŽIT, JEN KDYŽ (SE) PADÁ – ZPRÁVA Z ALBEŘIC 
 

A tady je ještě jedna milá vzpomínka z prosincového prodlouženého Adventního pobytu rodin 
v Albeřicích (také jsem s rodinou vyrazila a moc se nám tam líbilo – Radana Vášová): 

 

„Zůstali jsme na cestě, je tolik sněhu, že nemůže projet! Přijeďte nám, prosíme, na pomoc!” 
Tak nějak jsme si po celotýdenním marném vyhlížení sněhu přáli se ohlásit v Domě setkání  
YMCA v Albeřicích, kam jsme právě přijížděli na prodloužený víkend nazvaný Adventně-lyžařský 
pobyt rodin. Zatím nás přivítaly Krkonoše pokryté popraškem sněhu – o to vřelejší bylo přivítání 
správce domu a organizátorů pobytu. 

Postupně přijelo sedm rodin, zhusta s potomky 
přerůstajícími rodičům přes hlavu, některými i men-
šími. Po zaujetí dočasných pozic se všichni sešli na 
společné večeři a poté na seznamovacím večeru, 
kde měli možnost poznat se a popovídat si známí 
i neznámí. 

V následujících dnech se menší věnovali klouzá-
ní na přilehlých stráních, větší vyrazili na toho času 
jedinou funkční sjezdovku na Černé hoře (podle 
mezinárodní účasti zřejmě jedinou ve střední Evro-
pě), na které se fronta díky poroučení se sněhu kaž-
dý den prodlužovala. Někteří využili nízké sněhové pokrývky a vyrazili dobýt nejvyšší horu ČR 
zimním prvovýstupem, většina vyzkoušela kulinářské umění blízké pizzerie „Hasičárna“. 

Večer byla příležitost navštívit mši svatou v kapli Domu setkání, slouženou knězem a psycho-
logem P. Janem Vyhnálkem, který pak po dobré večeři nabídl své služby a program jak přítomné 
mládeži, tak jejím rodičům. Zvláště večerní hovory a sdílení zkušeností byly alespoň pro nás vel-
mi přínosné a inspirativní. 

Po několika společně strávených dnech odjíždíme osvěženi, částečně i osvaleni (někteří 
i potlučeni, a to nejen částečně), ale hlavě povzbuzeni slovem P. Vyhnálka a obohaceni o nové 
přátele. 

A tak můžeme spolu s klasikem prohlásit: Nemusí sněžit, jen když (se) padá. 

Pavel a Jiřina Zachovi 

Stovky, tisíce, možná i miliony obyvatel této země strávilo poslední hodiny roku 2009 v lepší 
či horší společnosti, zásobeni dostatkem alkoholu, chlebíčků, rachejtlí a dalších radostí. Další 
stovky, tisíce a možná i miliony obyvatel této země strávilo poslední hodiny roku 2009 ve společ-
nosti televizní obrazovky – a možná řada z nich kombinovala obě varianty. A pak jsou stovky, 
tisíce, možná i miliony obyvatel této země, kteří konec roku strávili způsobem, který si možná ani 
svobodně nezvolili (ve vězení, v nemocnici, ve vlaku, na lodi, v práci) – a další stovky, tisíce 
a možná miliony, kteří vůbec nezaznamenali, že nějakým Evropanům, Američanům a dalším 
epigonům tzv. bílé civilizace někdo právě otočil list v seznamu let… 

Stovky, tisíce a možná i miliony lidí se drbalo za ušima a říkalo si: „…a je konec roku ... škyt!... 
a kde je mu konec …a co jsem to vlastně letos dělal … a stálo to … škyt … vůbec alespoň za toho 

NA OKRAJ 
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panáka, kterého si teď dám? … Franto, nalej mi ještě jednu … škyt… ůůů…“ Další statisíce či  
miliony si toho panáka nedali, snad proto, že na něj neměli, snad proto, že neměli po ruce kalen-
dář, nebo jim prostě náš konec roku byl ukradený. 

A statisíce, ne-li miliony lidí se druhý den v poledne drželo za hlavu, úpěnlivě se dožadovalo 
dalšího panáka nebo kyselé okurky nebo alespoň sklenice studené vody… skoro bych tušil jejich 
novoroční předsevzetí. Ale další miliony si předsevzetí nedávalo, protože proč? – a další si ho 
dávali nezávisle na nějakém Novém roku – ale všude se najdou i střízliví lidé, kteří nepijí a přesto 
slaví, nemají kocovinu, a přesto si dávají předsevzetí, nekoukají na televizi, a přesto (nebo možná 
právě proto) mají v srdci klid a mír: vědí, že sebelepší předsevzetí je nám málo platné, nestaví-li 
ten dům Hospodin… 

A Hospodin stojí u nás, kalfas s maltou má připravený, cihly srovnané, zednickou lžíci v ruce, 
jen-jen se pustit do stavby – kdybychom ho snad konečně k tomu alespoň na chvilku pustili… Tady 
někde bych hledal odpovědi na věčnou a nikdy v úplnosti nezodpovězenou otázku, proč musí ob-
čas na člověka přijít chřipka, proč si lámeme nohy na sjezdovce a ruce při pádu ze štaflí, k čemu 
jsou příušnice, zánět rohovky (nedoporučuji, nedávno jsem ho zkoušel, nestojí to za to) nebo osmi-
hodinové zpoždění vlaku kvůli závějím: jednou se přece musíme zastavit, podívat se na sebe a svůj 
život a poznat, že takhle by to dál nešlo – tedy šlo, ale nestálo by to ani za ten zánět rohovky… 

Možná proto byl vynalezen ko-
nec roku s jeho bilancováním, skle-
ničkou šampaňského (že se bez něj 
obejdete? Tak třeba s hrnkem zele-
ného čaje), rachejtlemi, které vám 
nedovolí jít spát, i když oči už nedrží, 
ani když je podepřete sirkami, pří-
padně s následnou kocovinou (pokud 
těch rachejtlí, kamarádů a přípitků 
bylo přece jen víc než obvykle),  
a třeba i s tichým novoročním rá-
nem, které jako kdyby vybízelo: „No 
jen si řekni, jak to budeš letos dělat, 
aby to nebyla zas taková truchlohra 
jako loni. Jak si myslíš, že asi vypadáš 
v Hospodinových očích?“ Možná že 
bychom se bez Nového roku i obešli, 
kdybychom občas uměli jen tak se 
zastavit, najít si chvilku ticha a podí-
vat se na sebe – a možná že bychom 
nakonec pochopili, že Hospodin nej-
spíš vůbec neřeší, jak asi vypadáme 
v jeho očích; On nás prostě jen miluje 
– a chtěl by spolu s námi stavět náš 
dům… 

VKor 

A toto novoroční přání (se sněhulákem v ohništi – v barvách to bylo tak hezky vidět…  
– pozn. sazeče) pro nás všechny vytvořili Andrea Kaňková a Petr Koronthály 


