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„Tak nám blahořečili Jana Pavla II.,“ řekl by jistý dobrý voják a děsně nejistě by se zatvářil. 
Snad by přidal historku, kterou si na rozdíl od pana Haška neumím vymyslet, snad by k tomu 
něco připodotkla i paní Müllerová… Soudím, že by jim vrtalo hlavou, co to vlastně je, to blahoře-
čení (nedělám si iluze, že by snad pár let před koncem c. k. monarchie vládla v této zemi nějaká 
přehnaně intenzivní náboženská vzdělanost)… 

A co to vlastně je? Co je to, být svatým? Jak se má chovat člověk, aby se dostal na oltář do 
společenství všech těch pozlacených a barokně pokroucených Petrů, Pavlů, Janů Křtitelů, cheru-
bů, serafů a bezpohlavních okřídlených děťátek, blaženě či rozverně jukajících z obláčků přímo 
Hospodinu do soudní knihy? 

Ne nadarmo se kostelní výzdobě říkalo „bible chudých“ – ne, ty obrázky tam nebyly pro hla-
dové katolíky, aby alespoň na chvíli zapomněli, jak jim kručí v břiše. Ty obrázky tam byly pro 
negramotné, což byli zpravidla ti nejchudší, kteří si nemohli dovolit posílat děti do školy ani na 
tu krátkou dobu, za kterou se dá nabiflovat abeceda a malá násobilka. Ty obrázky jim měly zpro-
středkovat to, co by se jinak byli dočetli v bibli (kdyby ovšem uměli latinsky) – bratři evangelíci 
kostely malůvkami nezdobili, u nich se bible četla česky v nedělní škole, ale to je jiná kapitola…  

Jo, když jsem byl malý kluk, taky jsem těm obrázkům věřil. Doslovně. Byl tam vousatý Hospo-
din úplně nahoře, vedle něho Ježíš s křížem či vlajkou a ještě jakýsi holub, tomu jsem moc nero-
zuměl a nechával jsem to být… a pak tam byla spousta andělů, velkých i malých, někteří měli 
meče, někteří si vystačili s křídly, a malí puttiové byli někdy i bez křidýlek a přece se vznášeli. 
Kolem spousta obláčků nejrůznějších tvarů, Panna Maria v bleděmodrém plášti – a svatí, spous-
ta svatých. A všichni stáli, upírali zraky na vousatého Hospodina, v rukou drželi palmové ratolesti 
(to jsem poznal, to nám paní katechetka prozradila), lilie a harfy a radostně zpívali… No, radost-
ně – asi tak, jak si malíř představoval věčné a setrvalé blažené patření na Hospodina: prostě na 
něho upřeně hleděli a zpívali. Nikdy jsem neměl dojem, že by se nějak moc bavili… 

Jako malý kluk jsem si neuměl představit, že bych mohl jednou být taky svatý. Ani mne ta 
představa moc nelákala – stát s harfou v oblacích a hledět na starého pána – jen ti nejvíce privile-
govaní světci mohli stát na oltáři a koukat na lidi v kostele, a to mi taky nepřišlo jako nějaké 
zvláštní terno. Nemluvě o tom, že to bych musel mít stále umyté ruce, ochotně utírat nádobí, 
vynášet popel z kamen (zkusili jste si někdy v šest ráno vyskočit z vyhřáté postele do vystydlého 
pokoje, hodit na sebe nějaké šaty, popadnout horký a mírně čoudící popelník, seběhnout do pří-
zemí, vyběhnout na ledový dvůr – pokud jste měli štěstí, tak zrovna nelilo ani nebyla vánice, vysy-
pat ho do popelnice, ve které navrchu nebyly snadno hořlavé věci, vyklusat zpět do prvního pa-
tra, zasunout popelník zpět do kamen, zamést vytroušený popel, umýt si ruce a cítit se u toho 
šťastně a spokojeně, že vás to jako baví?) a ve škole stále dávat pozor a nenosit žádné poznámky. 

Celkem vzato jsem se dost snadno smířil s tím, že oltář holt není pro mne – a tedy ani sva-
tost; když budu mít opravdu kliku a podaří se mi to nějak zaválet u posledního soudu, tak třeba 
nějakých těch milion let očistce a pak nějaký tichý koutek někde v nebi, kde bych nebyl moc na 
očích, takže bych nemusel mít stále umyté uši… 

Člověk ovšem není stále dítětem – časem jsem pochopil, že Hospodin nesedí na obláčku 
a nedělá si čárky do notýsku… Ale když se mne na střední škole ptal kamarád (a myslel to 
chudák opravdu vážně), co by v tom nebi jako měl dělat, jestli si tam alespoň bude moci občas 
zahrát fotbal… no, myslím, že má odpověď ho moc neuspokojila. Nevěděl jsem, co tam bude 
dělat, jen jsem tušil, že s tou kopanou to nebude moc žhavé… 

HARFY, LILIE A STARÝ PÁN V OBLACÍCH  
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V RODINNÉM KRUHU 

Ne, nebyl jsem v pevnosti Antonia 

nevstoupil jsem na nádvoří Herodova paláce 

žádná děvečka vrátná mne nevypudila z domu veleknězova 

neviděl jsem polibek v zahradě Getsemanské 

země se pode mnou nezatřásla na pahorku zvaném Golgota 

nepotkal jsem zahradníka u prázdného hrobu 
 

ale Ten, jenž to všechno prožil 

prošel 

protrpěl 

nese mne ve svém srdci  

úzkostí olivového sadu 

bolestí křížové cesty 

i temnotou hrobu 

do jitřní záře vzkříšení 

 Sa Ze-Č‘ 2011  

A to si troufám tvrdit, že o mé náboženské vzděláni bylo přece jen pečováno – jistě, 
v limitech, na které dosáhla dobrovolná paní katechetka, o níž jsem nikde nesměl mluvit, 
v limitech daných modlitební knížkou z první republiky, v mezích daných odpověďmi rodičů na 
pochybnosti, získávané dnes a denně díky intenzivní protináboženské kampani vedené školou 
od první třídy až do devítky (pak přišel osmašedesátý a bylo to trochu jinak). Ale tady v této zemi 
žijí statisíce lidí… A tak si říkám, co si asi představují pod blahořečením Jana Pavla II., když už 
toho měli dva dny plné noviny a celou neděli dopoledne taky plnou televizi… 

A co si pod tím představujeme my? Právě tady a právě teď? Osvobozeni již snad od svých 
dětských představ o rajské nudě, o nepřetržitém a věčném cvičení na harfu, o milionech let opa-
kování všech 150 žalmů… Co si pod tím představuji já? 

Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo… V domě mého otce je mnoho příbytků… Abyste byli 
jedno jako Otec a já… Abyste měli život… 

To všechno a ještě mnoho jiného říkal Ježíš, když nám chtěl přiblížit nebeské království. Ne-
hovořil ani o barokních oltářích, ani o harfách. Hovořil o Otci… o domově… o životě…  

Ve skutečnosti hovořil o lásce. O lásce Boha k člověku. O té neskutečně úžasné nabídce – to 
všechno není o tom, že bychom my měli Boha nějak milovat a tím si zasloužit jakýsi vstup do 
jakési nedefinované Boží slávy, kde bychom za svou lásku byli odměněni právem trvalého jásotu 
nad Boží vznešeností. To je o tom, že Bůh chce milovat nás, že nás žádá, abychom mu to už ko-
nečně jednou dovolili, a že nás chce mít u sebe, aby nás mohl po celou věčnost milovat svou 
nekonečně velkou, nekonečně nesmírnou, nekonečně nádhernou láskou – láskou, která se nikdy 
neomrzí, které se člověk nikdy nepřesytí, nádherou, která stačí na celou věčnost… A snad jen 
takovou maličkost – abychom z toho gigantického proudu lásky, který je na nás ochoten setrvale 
vylévat, pustili alespoň něco i dál. Ne proto, abychom se něčeho vzdávali – protože láska se 
rozdáváním neumenšuje, ale roste a bobtná jako kynuté těsto…  

Jan Pavel II. to pochopil – a přijal…  

Vladimír Koronthály 
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Milí přátelé, 
 

jako každý rok, i letos se Velikonoce dostavily ve svůj tradicí předepsaný čas. Letos o to pří-
jemněji, že už několik týdnů všude kolem naplno řádí jaro, kvete vše, na co jen pohlédneme, 
slunce svítí, déšť zalévá, tráva bují, vltavské labutě statečně sedí na vejcích a vltavské kachny učí 

své potomstvo plavat. Ano, dalo by se to vidět i z jiné strany: mohli 
bychom si všímat neodbytných, byť marných návratů zimy, mohli 
bychom psát o probudivších se jarních alergiích a upozornit, že se 
líhnou nejen káčátka a mladé labutě, ale i kdejaká havěť, která nás 
bude zase celé léto otravovat od rána do pozdní noci a druhý den 
zas, ale proč bychom to vlastně měli dělat? Jaký má smysl pozorovat 
na růžích trny, na listí housenky, na plné sýpce myši a v novinách 
překlepy? Jaký má smysl číst mezi všemi zprávami jen ty o skandá-
lech, vraždách a podvodech? Jaký smysl má vidět na lidech kolem 
jen třísky v jejich očích – a k čemu je dobré stále dokola řešit své 
slabosti, své nedostatky, svá selhání, své neúspěchy? 

Bůh opravdu není morous s notýskem. Kdyby Bůh nutně potřeboval 
mít svět zcela bez poskvrnky, jistě by si ho dokázal stvořit (asi by se 
u toho musel obejít bez člověka, který by ho mohl svobodně milovat 
a svobodně přijímat jeho lásku) – ale on to neudělal. On to riskoval: 
stvořil svět právě takový, jaký je, s lidmi, kteří ho mohou svobodně 
přijmout, ale také odmítnout – a věděl (protože ví úplně vše), jak to 

dopadne. Ano, jsem přesvědčen, že Bůh věděl předem, co ho to všechno bude stát – a přece šel 
do toho – tomu se říká nepochopitelně a nesmírně velká láska… 

A právě tato velká láska vedla Ježíše až na kříž, provedla ho temnotou hrobu a vyvedla ho do 
jasu vzkříšení. A tak nemá smysl hrabat se ve všem tom temném, co nás obklopuje zevnitř 
i zvenčí – Ježíš to všechno vykoupil. Stačí to vykoupení přijmout – i s jeho láskou – a nenechávat 
si to pro sebe; radost se pak dostaví sama. 

VKor 

 

Vítězství vzkříšení 
 

Ježíšovo dobrovolné vydání sebe sama bylo svobodným 
přijetím všeho stvoření, a to právě v jeho slabosti a nedokona-
losti. Rozhodl se, že se stane bratrem lidstva, a tím, že se zcela 
vydal Bohu, všechny své bratry a sestry zve s sebou k témuž 
vztahu. Ježíš tímto vyhlašuje a oslavuje mateřství a otcovství 
Boha. Ježíšovo zmrtvýchvstání znamená, že Bůh tento vztah 
potvrzuje. Ježíš se stává naším zaslíbením, naší zárukou, naším 
vítězstvím! 

Ve vzkříšení Ježíš přechází z individuální tělesnosti do na-
prosté přítomnosti. Hmota se tak stala duchem – který je ne-
spoutaný, bez omezení, dává možnost, abychom se v něm 
sdíleli a v něm i komunikovali. „Jako mne poslal Otec, tak já 
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte 
Ducha svatého“ (J 20,21–22). 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 5/2011 7 

Tak vítězství vplynulo v to, že Ježíš se stává silou (Duchem) a tím je univerzálně přístupný. 
Naše otevření se této lásce – síle – je víra. On zemřel – a my jsme vstali! 

Sami sebe osvobodit nemůžeme. Můžeme být vysvobozeni láskou někoho jiného. Ježíš byl 
v úplnosti vysvobozen jedině láskou Jiného. Tato sebevydanost ve víře ku podivu neničí ego 
nebo individualitu, ale ve skutečnosti je tvoří a obnovuje. Neboť nejvyšší formou sebevlastnění 
je schopnost sebeodevzdání. 

Z nepublikovaných promluv Richarda Rohra.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

 

Sazečův První máj  
 

Je pozdní večer, první máj, večerní máj… studená fronta od severu se postarala o to, aby se 
lásky čas přesunul z Petřína do okolních kaváren a vináren a hrdlička dostala rýmu a ochraptěla. 
Nejvhodnější chvíle na to, abych seděl u počítače a přemýšlel o marnosti veškerého počínání, 
zejména pak o marnosti naděje, že ještě odněkud přijde nějaký článek, který by alespoň trochu 
zaplnil prázdná místa v květnovém Zpravodaji. Zvláště Rodinný kruh zeje prázdnotou, jako když 
vlaštovky vylétnou z hnízda… 

Z počítače se line tichý jazz, teskně hučí větrák procesoru, líně cvaká klávesnice a na monitor 
se vytrvale dobývá spořič obrazovky, aby se na něm dělo alespoň něco. V hlavě pusto a prázdno, 
inspirace odletěla na jih s čápy a divokými husami a nějak se pozapomněla v nilské deltě,  
snad se jí tam líbí víc než v Praze, snad ji okouzlily pyramidy nebo sfinga nebo ji sežral krokodýl 
(dobře jí tak, neměla courat po břehu Nilu, měla se vrátit a zaujmout své předepsané místo 
hlavě)… 

Ne, není každý den posvícení. Matka s pěti dětmi jen stěží může měsíc co měsíc psát dlouhé 
dopisy o všem, co je v Anglii nového. A tak sedím nad počítačem, z něhož ještě stále zní Wynton 
Marsalis, a tiše hledím na prázdnou obrazovku… 

…s vděčností v srdci myslím na všechny, kdo také usedli někdy k počítači, aby vtělili do bitů 
a bajtů své zážitky z Vlčice, dojmy ze Seči, zkušenosti s pečením buchty či nakládáním utopenců, 
aby vysypali na společnou hromádku vše, co jim uvízlo v e-mailové poště, aby se podělili o své 
zážitky ze země, v níž se ještě stále jezdí vlevo, se vzpomínkami na to či ono… 

Kolik prvních májů stačilo uplynout od doby, kdy velký český básník psal svou slavnou poé-
mu, v níž jezero zvučelo tiše tajný bol a břeh je jímal kol a kol… A kolik od doby, kdy se první máj 
stal symbolem třídního boje… 

Kde jsou ty doby, kdy sazeči všech zemí, důrazně vyzváni, aby se spojili, rozhodným krokem 
vykročili na kočičí hlavy Letenské pláně, nesouce vlajky, transparenty a mávátka (pamatujete 
ještě na mávátka? Vyráběli jsme je ve škole v ručních pracích, ale za moc nestála, a tak jsme si 
do průvodu pořizovali nová, z obchodů) a doufajíce, že projev bude krátký a párky ještě teplé.  

A přece je první máj ještě symbolem něčeho úplně jiného; snad byl i dřív, snad nám to jen 
Mácha ukryl do křovin stinných a rudý agitátor do vlajek rudých – rád bych jednou zjistil, kdy 
a jak vznikla tradice mariánské úcty v měsíci máji, májových pobožností (snad někdy v 18. století 
v Itálii, alespoň tak jsem to našel na internetu)… A ještě dříve, snad již ve 13. století, to byl měsíc 
pobožností a modliteb za dobrou úrodu – význam májových dešťů zdůrazňují i lidové pranostiky, 
význam dobré úrody byl jasnější dobám, kdy ještě neexistovaly na každém předměstí dva hyper-
markety, kde se vždy dá koupit něco k jídlu… 
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Jenže to všechno odkazuje na svět, jemuž je již dávno někde konec, na svět, v němž se vzka-
zy posílaly po formanech, vlaky se řítily závratnou rychlostí 24 km/h, císař pán měl široké licousy 
a pan farář byl na vsi největší autoritou. Já si marně lámu hlavu nad tím, co znamená první máj 
dnes, kdy třetina světa komunikuje přes Facebook a Twitter (nevíte někdo, co se s tím dá dělat? 
já jsem to dosud nějak nepotkal), kdy není problémem (pokud tedy na to máte) snídat v Evropě, 
obědvat v Americe a k pozdní večeři usednout třeba uprostřed Tichého oceánu na Havajských 
ostrovech, kdy umění trefit míčem branku z padesáti metrů uživí člověka snáz než umění vyope-
rovat někomu zanícené slepé střevo, kdy víme tak trochu všechno o všem, aniž bychom uměli 
pořádně něco alespoň o něčem… 

Snad je to marnost všeho uvažování, všeho lámání si hlavy… šeřík kvete stejně jako v době, 
kdy pračlověk Janeček visel za jednu ruku na větvi a druhou se snažil nacpat si prajablko do úst 
dřív, než mu ho někdo sebere před nosem, slunce je na obloze stále déle, stejně jako v době, 
kdy údolím Berounky táhli mamuti, a Hospodin mu dává svítit na prezidenty i bezdomovce, zlo-
děje i učitele, biskupy i ošetřovatelky, a vůbec se neptá, zda si to ten či onen vůbec zasloužil 
(mimochodem: nevíte někdo, jak by se dalo zasloužit si, aby na mne po celé léto svítilo slunce 
a déšť aby padal jen v noci?). Snad je to o bezpodmínečné lásce Boží, s kterou nás miloval dřív, 
než jsme se narodili, dřív, než jsme pro něho cokoli mohli udělat – a i kdyby? cožpak si lze za-
sloužit náklonnost Tvůrce všehomíra? Snad je to o tom, že Bůh nás má rád jako matka své dítě… 
Snad proto je květen měsícem matky Boží… matky, která (jako každá matka) má bytostnou zku-
šenost s láskou k někomu, koho ještě ani nespatřila, jen tuší, cítí, že tam někde už někdo žije, 
choulí se, skrývá se, roste a prospívá, zatím ještě v bezpečí… 

Tak sazeč sedí a přemítá o prvním máji a hodiny na vyšehradské radnici zatím odbíjejí půl-
noc, lístek z kalendáře padá na zem a venku tiše prší… ještě že sazeči nechodí „pálit čarodějni-
ce“: byli by zmokli… 

VKor 
 

Jako milující matka 
V napohled skromném kostelíku v malé jihoněmecké vesnici Urschalling se nachází neobvyk-

lý obraz Nejsvětější Trojice. Jako lidské postavy jsou zde zobrazeni nejen Otec a Syn, lidskou tvář 
má také Duch svatý, pro nějž se zpravidla užívá – alespoň v západoevropském umění – biblické-
ho symbolu holubice. Když se pozorovatel podívá na tuto postavu mezi Otcem a Synem důklad-
něji, je překvapen. Hledí na něj ženská tvář, postava jednoznačně ženského vzezření… 

Nevíme nic o osobě středověkého mistra, ale z jeho neobvyklého obrazu smíme soudit, že 
zakoušel Boha – v tomto případě Ducha svatého – jakožto „žensky“ a „mateřsky“ milujícího Bo-
ha. V průběhu židovsko-křesťanských dějin víry spatřovali lidé v Bohu tak jako on, nejen 
„otcovské“, nýbrž také „mateřské“ rysy – naposledy to byl Albino Luciani, který jakožto nově 
zvolený papež Jan Pavel I. ve svém prvním proslovu 10. září 1978 k davům lidí shromážděným na 
Svatopetrském náměstí radostně zvolal: „Jsme příjemci neskonalé lásky Boží. Víme totiž, že 
ustavičně nad námi bdí s očima otevřenýma, ba i tehdy, když se nám zdá, že je tma. Je to Otec, 
ale ještě více Matka…“ 

Také ve spisech sv. Jana od Kříže si Bůh vůči nám počíná jako „milující matka“. Na začátku 
jeho díla Temná noc čteme: „… duši, po tom co se s konečnou platností obrátí ke službě Bohu, 
dává Bůh zpravidla sílit na duchu a postupně ji obdarovává, tak jako to dělá milující matka 
s křehkým dítětem, když ho zahřívá teplem svých ňader a krmí ho lahodným mlékem a pokr-
mem lehkým a sladkým a ve své náruči je chová a hýčká. Ale zároveň s tím, jak roste, mu matka 
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postupně odnímá prs a vymaňuje je ze své náruče, staví je na zem a vede k tomu, aby chodilo po 
vlastních nohou, aby se zároveň s opouštěním krajiny dětství vydávalo ke skutečnostem větším 
a podstatnějším. Boží milost jako milující matka, potom co novou vroucností a horlivostí zno-
vuzrodí duší pro službu Bohu, dělá s ní totéž…“ 

Za obrazem Boha jakožto „milující matky“ je přítomen jak u malíře z Urschallingu či 
„třicetidenního“ papeže, tak u Jana od Kříže hluboký prožitek víry a životní zkušenost. Bůh, kte-
rého poznal v Ježíšově evangeliu a v niterně prožívaném přátelství s Kristem, se pro něj stal vět-
ším než všechno, co lze vyjádřit přirovnáním k laskavému otci, byť by byl sebevíc otcovský. Do 
jaké hloubky by byl asi Jan zasažen, kdyby byl věděl, že také Ježíš užíval výrazu ženského rodu, 
když v řeči své galilejské domoviny nazýval Ducha svatého, Ducha svého Otce v nebesích, ruach. 

Jan od Kříže přesto ví, že Boha nemůže vystihnout ani přirovnání k matce – byť je její láska 
sebevětší: „Bůh se uděluje v tomto vnitřním sjednocení duši s takovou opravdovostí lásky, že 
není náklonnosti matky, která by s takovou něžností laskala svého syna, ani lásky bratra, ani 
přátelství přítele, která by se s ním mohla srovnávat.“ Španělskému karmelitánovi je také na-
prosto vzdálen mnohohlasý požadavek současného feminismu, aby se o Bohu nemluvilo jako 
o Otci, nýbrž aby byl napříště nazýván Matkou. Bůh je mu zároveň Otcem a Matkou – a je mu 
někým více, než jsou schopny vyjádřit obě tyto představy dohromady! Pouze na dvou místech 
svého sebraného písemného odkazu užívá Jan od Kříže obrazu Boha jakožto matky. Již z toho je 
vidět, že na tento obraz nekladl příliš jednostranný důraz. 

Častěji se zato vrací k „dětem“, které „milující matka“ živí a vychovává, ony se však její péči 
nechtějí skutečně naplno odevzdat (viz výše), nebo do jejichž výchovy „sahají svou hrubou ru-
kou“ jiní. Jsou tedy tři témata, jichž se Jan od Kříže svým přirovnáním dotýká: 1. obraz Boha, 
2. člověk vedený Bohem, 3. řádné a chybné duchovní doprovázení. 

 

Bůh je mi „Matkou“ 

Ocitujme především druhý text, v němž Jan rovněž hovoří o Bohu jako o milující matce. 
V komentáři k Duchovní písni píše: „A tak je zde zaměstnán tím, že hýčká a laská duši jako  
matka, když slouží svému dítěti a hýčká je, když je krmí ze svých vlastních prsů. V tom duše po-
znává pravdivost Izaiášova výroku: Na Božích prsou budete neseni a na jeho kolenou hýčkáni 
(srov. Iz 66,12).“ 

Bůh – láskyplně starostlivá Matka. Jak dospěl Jan od Kříže k této představě? 

Jan patří k lidem, kteří nemohli zažít svého otce. Když zemřel Gonzalo de Yepes, bylo mu 
pouhých několik měsíců. Zato se mu na celý život vryl do paměti obraz matky, která Jana a jeho 
přibližně o čtrnáct let staršího bratra Francisca vychovala ve velké hmotné nouzi – a po smrti 
svého muže navíc sama. Vlastní matka, a posléze také Anna, která brzy patřila k rodině ještě 
mladistvého Jana jako manželka jeho bratra a byla právě tak „milující matkou“ svých osmi dětí, 
z nichž sedmi bylo souzeno záhy zemřít, se pozdějšímu karmelitánovi a duchovnímu pastýři staly 
osobně tím nejkrásnějším obrazem Boha, jehož poznal ve svém niterném přátelství s Ježíšem. 
Jan od Kříže byl a dodnes je schopen ukázat tímto obrazem cestu k radosti z Boha mnoha lidem, 
kteří rovněž nezažili otce, nebo s ním dokonce měli spíše záporné zkušenosti: To nejkrásnější 
a nejhlubší, co jsem prožil v mezilidských vztazích, nejlepší člověk, kterého mi bylo dopřáno 
poznat – nezáleží na tom, zda ke mně přistupoval jako otec, jako matka, jako bratr, jako sestra 
nebo jako milovaný přítel – je právě dost dobrý na to, aby byl obrazem Boha! A komu přijde 
zatěžko říkat z celého srdce Bohu „Otče“, nechť ho ve svém srdci nazývá „Matkou“ nebo 
„Sestrou“ nebo „Bratrem“ nebo – jak Jan často činil ve svých spisech – „Milovaným“. 
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Obrazně řečeno, jako matka se svým dítětem, jedná také Bůh 
s člověkem. Zpočátku mu dává vše, na co má chuť, co ho živí a po čem sílí. 
Dává mu pocítit svou blízkost a svou lásku… Avšak jako matka usiluje při 
výchově o to, aby se její dítě osamostatnilo a dospělo, aby v něm jednou 
již více nenalézala „dítě“, nýbrž dospělého syna a dceru podobnou sobě 
v ženství a mateřství, právě tak i Bůh „vychovává“ jak k samostatnosti, tak 
ke zralému přátelství – ano i k milujícímu „sjednocení“ s ním, jež člověk 
zakouší již v tomto životě a naplní se na věčnosti. Odnímá člověku sladkou 
péči, aby se člověk sám snažil hledat to, co vyživuje jeho duši; staví ho na 
nohy vlastního svědomí, vlastního rozumu a vlastních přirozených schop-
ností, aby sám následoval touhu kráčet do širého prostoru, do prostoru svobody – a vstříc cíli, 
pro nějž se zrodil. 

Zpočátku je ovšem k zlosti, když se člověku bere to „sladké“; vždyť muset stát na vlastních 
nohou je těžší a namáhavější než nechat se nést v ochranné náruči. Je pochopitelné, jak člověk 
na tuto skutečnost reaguje, a v duchovním životě se tak děje často: „A tak je žalostné, když vidí-
me mnoho duší, kterým dává Bůh vlohy a milost, aby postupovaly vpřed, a které, kdyby se chtě-
ly vzchopit, dospěly by k tomuto vznešenému stavu, a přece zůstávají při tomto nízkém způsobu 
stýkání se s Bohem, protože nechtějí nebo nevědí nebo nejsou uvedeny na tuto cestu a nenaučí 
se, jak se oprostit od oněch počátků.“ 

Reagovat lze však z lidského hlediska až příliš pochopitelně také takto: Chce-li matka své 
dorůstající dítě obdarovat novým projevem své milující náklonnosti, bývá odmítnuta. I v tom je 
člověk „jako klouček, kterého chce matka nést v náručí, ale on křičí a kope a chce jít po vlastních 
nohou, a tak ani sám nejde, ani nenechá jít matku…“ 

Tato přirovnání mluví sama za sebe. Není třeba je zde vykládat zevrubněji. Jsou jako všechny 
obrazy a podobenství konkrétní a zároveň poskytují dostatek prostoru, aby v nich člověk roz-
poznal svou životní cestu a objevil, co mu může pomoci kráčet po ní uvědoměleji. 

Reinhard Körner, Mystika prakticky, Karmelitánské nakladatelství 2011.  
Vybral a celou knihu doporučuje Václav Vacek 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

Vidět lásku 
 

Ježíše nemůžeš vidět, dokud jsi v něj neuvěřil (viz J 20,16-28). Jestliže 
akceptuješ, že bylo vzkříšení, nemusí to nutně vést k víře. Jestliže ale 
přijmeš dar víry, nutně zakusíš i vzkříšení. „A vaši radost vám nikdo ne-
vezme“ (J 16,22). 

Nemůžeme vidět lásku samu o sobě, ale můžeme vidět, co se děje s těmi, kdo jsou milováni. 
Můžeme vidět sílu i jemnost těch, kdo svolili k tomu, aby byli milováni Ježíšem. Víme, že upro-
střed nás tryská nekonečný život. Víme, že odvážíme-li se pohlédnout na druhé s „odhalenou“ 
tváří, začne se „na odhalené tváři nás všech zrcadlit slavná zář Páně, a tak budeme proměňováni 
k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně … a kde je Duch Páně, tam je svobo-
da“ (2 K 3,18, 17). 

Z nepublikovaných promluv Richarda Rohra. 

Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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Hesla dne 
 

Jste-li dobrý, hodí na vás všechnu práci. Jste-li opravdu dobrý, dokážete se jí zbavit. 

Štěstí nezávisí na penězích. Ale i tak je lepší plakat v limuzíně než v autobuse. 

Daně jsou peníze, které platí střední vrstva státu, aby chudí nezabili bohaté. 

Není to zvláštní, jak bezvýznamná je tvá práce, když žádáš o zvýšení platu, a jak důležitou se 
stane, když požádáš o den dovolené? 

Všichni chtějí vaše dobro. Nedejte si ho vzít! 

Ne vždy přichází moudrost s věkem. Někdy věk přichází sám… 

Jak snadno připravíme rychlé občerstvení? Usadíme návštěvu v obýváku a otevřeme okno… 

Z e-mailové schránky Ludmily Novákové 
 

Ze školních lavic 
 

Z teflonu se vyrábějí pánve na smažení nádobí. 

Ropa se zpracovává v ropných mašinériích. 

V Rakousku se těží chmel. 

Belgie je monarchie a federativní republika. 

Křesťanská církev v Evropě se dělí na katolickou, evangelickou a bez vyznání. 

Průmysl v Kutné Hoře? Kostnice! 

No, výška sněžné čáry bude asi to, jak odtamtud padá sníh. 

Zvukové vlny se šíří zvukem. 

No, jiná zvířata než lidi to třeba slyšej… 

Když je to kružnice, tak je to v prostoru jehlan. 

SSSR vyrábí 150 % světové produkce oceli. 

Částice v příčné vlně kmitají jinak než ty ve vlně podélné. Rozdíl je v tom, jak působí rychlost. 
Jaké to má důsledky, jsem se nikdy od nikoho nedozvěděla. 

Z dob minulých i současných shromáždila a zaslala Kateřina Stará 
 

Malý překladový slovník významů reklamních sloganů  
 

Nový  
Má odlišnou barvu od předchozího modelu.  

Zcela nový  
Náhradní díly pro nový model se neshodují s díly pro model předchozí.  

Nedostižný  
Skoro tak dobrý, jako konkurenční výrobky.  

Jednoduchost konstrukce  
Výrobce odřel až na kost své výrobní náklady.  

Jednoduchost obsluhy  
Nedají se provádět žádná provozní nastavení.  

Pokročilá konstrukce  
Reklamní agentura nepochopila funkci výrobku.  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Konečně je to tady!  
Uspěchaná práce. Stejně nikdo nevěděl, že se něco podobného připravuje.  

Testováno v praxi  
Výrobce nemá na pořádnou testovací laboratoř.  

Vysoká přesnost  
Jednotka, jejíž součástky náhodou pasují na svá místa.  

Pouze přímý prodej  
Továrna se nedávno hrozně pohádala se svými distributory.  

Výsledek mnohaletého vývoje  
Konečně se to podařilo dát jakž-takž dohromady, aby to fungovalo.  

Revoluční koncepce  
Liší se trochu od podobných výrobků konkurenčních firem.  

Futuristický design  
Neexistuje žádný lepší důvod, proč to vypadá tak, jak to vypadá.  

Výrazný  
Jiná barva a tvar než ostatní výrobky tohoto druhu.  

Bezúdržbový  
Výrobek nelze žádným způsobem opravit.  

Překonstruovaný  
Předchozí chyby se podařilo odstranit, alespoň doufáme, že ano.  

Ruční práce  
Montážní automaty jsou obsluhovány dozorci bez rukavic.  

Praxí prokázaná funkčnost  
Vydrží až do konce záruční lhůty.  

Splňuje všechny standardy  
Rozuměj výrobcovy, nikoli Vaše.  

Vysoká spolehlivost  
Vyrábíme to tak, aby to vydrželo alespoň dopravu k zákazníkovi.  

Nová generace  
Stará konstrukce se neosvědčila, snad tahle nová bude pracovat alespoň trochu.  

Součástky s vojenskými specifikacemi  
Podařil se nám dobrý kšeft na aukci přebytků ministerstva obrany.  

Zákaznické služby na celém území státu  
Výrobek můžete vrátit na kterémkoliv letišti.  

Nevídaný výkon  
Nic z toho, co jsme vyráběli, nepracovalo právě takhle.  

Sestaveno s přesnými tolerancemi  
Konečně se nám to podařilo smontovat.  

Spokojenost zaručena  
Ovšem výrobcova, poté co si do kapsy nacpe Vaše peníze.  

Řízeno mikroprocesorem  
Někdy to dělá věci, které si neumíme vysvětlit. 

Ze své e-mailové schránky vylovil sazeč 
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Valná schůze YMCA – Živá rodina 
 

V pondělí dne 11. dubna 2011 se konala v prostorách Klubu „Mluvme 
spolu“ Valná schůze našeho sdružení. Zúčastnilo se jí celkem 15 členů sdru-
žení. 

Vladislav Pištora přednesl Zprávu o činnosti sdružení, Daniela Krýsová 
Zprávu o hospodaření sdružení, Václav Kubánek Zprávu revizní komise. Zprá-
va předsedy a hospodáře byla schválena a Zpráva revizní komise byla vzata na vědomí. 

Do výboru Živé rodiny byli zvoleni na dva roky tito kandidáti: Jiří Ludvík, Vojtěch Novák, Josef 
Cimpa, Matouš Cúth, Martina Hošková, Marie Kotrbová, Jan Kubín, Marie Polová a Marta 
Tomsová. 

Chilli con carne – recept pro 4 osoby 
Potřebujeme: 600 g libového mletého masa (hovězí + vepřové 

nebo jedno z toho), 2 lžičky olivového oleje, 1 cibule, 2 stroužky 
česneku, půl velké červené papriky, 2 lžičky chilli koření (já dávám 
4x méně…), 400 g konzervovaných rajčat (nebo obyčejných spařených a poté oloupaných), půl 
šálku rajčatového protlaku, 425 g konzervovaných červených fazolí, 100 g kukuřice, 20 g čerstvé-
ho koriandru, sůl, čerstvě mletý černý pepř, event. kysanou smetanu. 

Postup: V teflonové pánvi rozehřejeme olej a osmažíme nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek 
a papriku nakrájenou na kostky, zbavenou semínek. Přidáme chilli koření a smažíme ještě půl 
minuty. Přidáme maso a smažíme, dokud nezhnědne. Vmícháme rajčata nakrájená na kostky, 
protlak, scezené fazole a kukuřici a ochutíme. Přivedeme k varu a vaříme na mírném ohni asi 8 
minut. Podáváme např. s opečeným pita chlebem a kysanou smetanou, nebo třeba s rýží. 

 

Brownies 
Potřebujeme: 180 g másla, 180 g tmavé čokolády, 80 g hladké mouky, 40 g kakaa, 100 g 

mléčné čokolády, 4 vejce, 270 g tmavého cukru. 

Postup:  

1. na páře rozpustit tmavou čokoládu s máslem, 

2. troubu na 160°, do formy pečící papír, 

3. prosít mouku s kakaem, mléčnou čokoládu rozsekat na kousky, 

4. rozšlehat vejce a cukr, až napění, 

5. do toho vlít vychladlou čokoládu s máslem a opatrně smíchat, 

6. do toho znovu prosít mouku s kakaem, 

7. vmíchat rozsekanou mléčnou čokoládu, 

8. péct asi 25 minut, nechat ve formě až do vychladnutí. 

Můj tip: podávat s ovocem – buďto syrovým, nebo polít svařeným. 

Tereza Vrbová 

RECEPTY NA KVĚTEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Jako delegáti na VS YMCA v ČR byli zvoleni všichni členové výboru, dále Jan Krýsa a Petra 
Ryantová. Výbor YMCA – Živá rodina, který se sejde před konáním VS, rozhodne, kdo z těchto 
zvolených delegátů se VS zúčastní.  

Zástupcem na ÚV YMCA v ČR byl zvolen Josef Cimpa, jako náhradníci Jiří Ludvík, Jan Krýsa. 

Dále bylo schváleno vypořádání ztráty za rok 2010 ve výši 85 121,- Kč zapojením rezervního 
fondu. 

V diskusi vyjádřila Martina Hošková svůj postoj k fungování Živé rodiny. Situace není jedno-
duchá, ale budeme se snažit ze všech sil pokračovat dále. Vlado Koronthály k vyjádření Martiny 
Hoškové podotknul, že trend dnešní doby je se neorganizovat. 

Dále se vedla diskuse k již pomalu se realizujícímu oddělování aktivit Manželských setkání od 
Živé rodiny. Po diskusi bylo schváleno: 

Předseda sdělí realizátorovi MS, že proplacení grantu MPSV je podmíněno předchozí písem-
nou dohodou. Dotace bude poskytnuta proti řádně proúčtovaným dokladům. Součástí dohody 
bude podrobný rozpočet aktivit MS na rok 2011. Pokud nebude dohoda akceptována, vrátí se 
přiznaná dotace na projekt MS. 

Po Valné schůzi následovala schůze výboru. 

 Proběhla volba místopředsedů a nového hospodáře. Jako místopředsedové byli zvoleni Jiří 
Ludvík a Vojtěch Novák. Jako nový hospodář byla zvolena Marie Kotrbová. 

Dále byl schválen rozpočet pro MŠMT a MV na rok 2011. 

Radana Vášová 
 

Možná Vám to přijde jako nudné čtení – a možná i zbytečné úřadování… Nudné to bylo (byl 
jsem tam, a mohu to potvrdit) – tak jako je nudné mytí nádobí, luxování kufru auta nebo škrábá-
ní brambor (a mnoho dalších činností, bez kterých se nakonec stejně neobejdeme, nechceme-li 
umřít hlady a ve špíně). Nutné to bylo taky – v této civilizaci, v níž se za všechno platí, je ještě 
stále důležité pokusit se získat nějaké prostředky (třeba z dotací), aby bylo možné dělat to, co ve 
skutečnosti dělat chceme. Možná že jednou, až bude celý svět obnoven a na zemi i na nebi plně 
zavládne království nebeské, se obejdeme bez schůzí, zápisů, voleb, dotací i jejich vyúčtovávání. 
Zatím ale můj dík (a doufám, že dík nás všech) patří těm několika statečným, kteří měsíc co mě-
síc tráví velmi nudný večer schůzováním, plánováním, úřadováním, vyhodnocováním… 

Sazeč 
 

Ze sekretariátu 

Prosba – kdo finančně přispěje velkým rodinám na tábor 
 

Hledáme dárce, kteří by finančně pomohli sociálně slabším rodi-
nám na Pavlátově louce. Vzhledem k tomu, že sdružení nemá již fi-
nanční prostředky k tomu, aby jim mohlo účastnické poplatky slevit, 
obracíme se s touto prosbou na vás. Jedná se o čtyři vícedětné rodi-
ny, které jezdí na tábory každoročně. Váš dar bude účelově vázán na 
přispění těmto rodinám a samozřejmě vám dáme potvrzení pro od-
počet daní.  

Chcete-li přispět, kontaktujte sekretariát (tel. 224 872 421,  
e-mail: zr@ymca.cz). 

Radana Vášová 
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Letní tábory YMCA Praha 
 

Kosí potok u Černošína 

16. – 30. 7. 2011: tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee. Tábor pro menší 
kluky a holky ve věku 7 – 12 let, tábor pro velké na druhém břehu potoka s účastníky 13 – 18 let. 

Cena: základní: 3200,- Kč, pro členy YMCA: 3000,- Kč, sourozenci sleva 100,- Kč. 

Hlavní vedoucí: Mgr. Jana Žárská, tel.: 604 782 177. 

Více informací, přihlášky: http://www.kosipotok.cz. 
 

Tábor na Vlčici pro rodiny s dětmi 

1. – 7. 7. 2011: tábor pro rodiny na tábořišti Vlčice 
blízko Třeboně v prostředí lesa na kraji velikého Staň-
kovského rybníka. Úžasné koupání, rybolov, možnost 
plaveb na loďkách, dobré podmínky pro cyklistiku, hou-
baření, sběr borůvek. Přes vodu camp s možností náku-
pu jídla. 

Ubytování v chatách nebo pokojích zděné budovy, 
vybavených pouze postelemi s matracemi. Vlastní spacák, prostěradlo, polštář s sebou. Jídlo 
také vlastní, k dispozici jsou plynové vařiče a klasická kamna v polní kuchyni. V tábořišti není 
elektřina ani tekoucí voda, záchody jsou dřevěné v lese, takže polní podmínky.  

Program bude volný, přizpůsobený zájmu účastníků, nebude chybět společné sezení u ohně 
s kytarou, výlety, společenské hry, sporty – v tábořišti je hřiště na volejbal, nohejbal atd. 

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

Hlavní vedoucí: Ing. Jan Vorlíček, zdravotník a programový vedoucí: MUDr. Dana Vorlíčková 

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

Více informací a předběžné přihlášení telefonicky nebo e-mailem. Přihlášku můžete získat na 
http://www.praha.ymca.cz/files/file/Tabory/PrihlaskaVlcice.xls nebo v kanceláři YMCA Praha. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

termín akce kontakt 

Úterý 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

Čtvrtek 11.00 – 12.00 Cvičení pro ženy Z. Pavlasová  604 479 724 

9.5.2011 Schůze výboru YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

6.6.2011 Schůze výboru YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

6. – 13.8.2011 Pavlátovy louky – tábory rodin I. sekretariát  224 872 421 

13. – 20.8.2011 Pavlátovy louky – tábory rodin II. sekretariát  224 872 421 

12. – 20.8.2011 Letní kurz MS – Liberec L. Tkáčová  602 681 888 

Termínovník 2011 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Příměstské táboříčky Rodinného centra YMCA 

Haštalská 21, Praha 1 (centrum má přímý výstup na dětské hřiště u Haštala). 

Doba: vždy od 8 do 14 hodin. 

Program: výtvarné a pohybové aktivity, hudebně – dramatické aktivity, pobyt venku (hřiště, 
návštěva ZOO), stravování vlastní. 

Pro děti od 3 do 6 let: 4. 7., 6. – 7. 7. 2011, 15. – 19. 8. 2011, 22. – 26. 8. 2011. 

Pro děti od 6 do 8 let: 11. – 15. 7. 2011. 

Cena za týden/dítě 1800,- Kč, pro členy YMCA 1500,- Kč (v prvním termínu cena 360/300 Kč/den).  

Přihlášky, dotazy: Renata Hromková (lektor) 723 439 526, Jana Jalovcová (vedoucí Rodinné-
ho centra) 774 409 660. 

 

Zřizovatel táborů: YMCA Praha o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, praha@ymca.cz, tel. 
224 872 128, 602 834 923.  

 

Dům setkání Albeřice 
  

Dům setkání Albeřice, rekreační a školící 
zařízení křesťanského občanského sdružení 
YMCA Setkání nabízí: 

  

Víkend pro otce s dospívajícími dcerami 
(10. – 12. června 2011) 

Dvojicím otec – dcera (věk 16 – 19) nabízí-
me možnost strávit společně dva dny a prožit 
snad i něco, nač v běhu normálních dní a zná-
mého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani časový. Místo a čas pro to být spolu, moci si 
říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem nevíte a třeba byste měli, anebo 
spolu třeba naprosto jednoduše a v klidu jen být. 

  

„Posvátný kruh kříže“ – Víkendová obnova pro muže (17. – 19. června 2011) 

Další ze série víkendů zaměřených na spiritualitu muže. Volně navazuje na předchozí téma-
ta. Je inspirován knížkou františkána Richarda Rohra: Všechno má své místo – dar kontemplativ-
ní modlitby a symbolem chlapského hnutí: Posvátným kruhem kříže. Čtyři směry, dvě cesty 
a jeden kruh, který vše spojuje. Půjdeme dále po cestě poznávání a spojování protikladů v na-
životech a v nás samotných. Tentokrát více osobním ztišením a kontemplací v okolní přírodě.  

  

Hudební tábor rodin – NOVINKA! (2. – 9. července 2011) 

Nový typ programu pořádaný pro rodiny s dětmi, zaměřeny na společné muzicírování v do-
poledních hodinách na jakékoliv nástroje, které si účastnici tábora s sebou přivezou (kytara, 
flétna, housle, violoncello, perkuse aj.). Odpoledne výlety, sport, odpočinek. Večer posezení 
u ohně, povídání, muzicírování, volno. Součástí je i duchovní program. Vedou zkušeni lektoři 
a hudebníci: J. Hudec – učitel hudby a hry na kytaru, vedoucí hudebních táborů u nás i v zahrani-
čí, a Renata Rollerová – vedoucí křesťanské folkové skupiny Petach ve Špindlerově Mlýně. 

  

Bližší informace a přihlášky i na jiné akce najdete na http://www.setkani.org nebo u M. Vyle-
ťala, e-mail: ymca@setkani.org, tel: 731 625 615. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

Miloš Vyleťal 

mailto:praha@ymca.cz
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 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

Program Máma a táta pro 21. století 

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha pořádá pobytové týdny pro maminky s dětmi (na 
víkend přivítáme i tatínky). V termínech 12. – 19. června a 19. – 26. června 2011 jsou to 
„Pohodové týdny pro mámy s malými dětmi“ (cca do 6 let). Tyto týdny se konají na Šumavě 
v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. 

O prázdninách v termínu 10. – 17. července je to „Letní tábor pro mámy s dětmi aneb Vý-
prava za pokladem“. Tábor se koná v chatě Živec u Písku. Tento týden je primárně určen pro 
rodiny s dětmi cca do 10 let, které si již užijí táborový program, ale v bezpečném zázemí 
s maminkou (hlídání bude i pro ty nejmenší). 

Na všech pobytech bude část programu oddělená (pro maminky přednášky, diskuse,  
tvořivé dílny, pro děti táborový program uzpůsobený věku dětí + hlídání nejmenších) a část  
společná pro rodiče s dětmi.  

Bližší informace: e-mail: mama.tata21@centrum.cz a http://www.rodinnecentrum.cz/mt21/. 
 

Devátá Arcidiecézní pouť rodin  

V sobotu 4. června se uskuteční devátá Arcidiecézní pouť rodin, tak jako v minulém roce, na 
Svatou Horu. Hlavní poutní mši svatou od 11 hodin bude sloužit Mons. Michael Slavík, Th.D., 
generální vikář. 

Program začíná v 10.00 katechezí manželů Jany a Jindřicha Fenclových. V 10.30 bude adora-
ce, v 11.00 mše svatá a od 13.00 doprovodný program koncert pěveckého sboru ACANT z KTF 
UK a hry, vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro děti a celou rodinu. 

Srdečně zveme rodiny pražské arcidiecéze i ty, kterým na rodinách – ať už jejich blízkých 
nebo na rodinách obecně – záleží, a kteří se za ně modlí. 

Jiří Musil, vedoucí Centra pro rodinu 

Taizé 2011 – pozvání na pouť 
 

Přijímat druhé, to byla vždycky podstatná část života v Taizé. Týden co týden během celého 
roku mladí lidé přicházejí ze všech zemí Evropy i z ostatních světadílů, aby se podíleli na setká-
ních, která se zaměřují na „vnitřní život a lidskou solidaritu“.  

Každý je pozván, aby se zapojil do rytmu života komunity na jeden týden – od neděle do 
neděle – třikrát denně se účastnil společné modlitby s bratry, připojil se k lidem z ostatních zemí 
při společných setkáních, jídlech, malých diskusních skupinkách i praktických úkolech.  

Setkání jsou určena pro mladé od 18 do 29 let a dospělé nad 30 let.  

Zveme vás, abyste se účastnili společné pouti do Taizé se skupinou mladých lidí z České 
republiky. 

Termín: od 30. 7. do 7. 8. 2011. 

Cena za dopravu autobusem, ubytování a jídlo pro účastníky do 30 let: cca 3200 Kč (závisí na 
konečném počtu účastníků) + pojištění, které si zařídí a uhradí každý sám. 

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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Cena za dopravu autobusem, ubytování a jídlo pro účastníky nad 30 let: cca 4000 Kč (závisí 
na konečném počtu účastníků) + pojištění, které si zařídí a uhradí každý sám. 

Duchovní doprovod: Dr. Vojtěch Eliáš.  

Přihlášky (e-mail se svým jménem, příjmením a datem narození) posílejte co nejdříve na 
adresu vera.verner@seznam.cz.  

Více informací najdete na http://www.taize.fr (stránky mají i českou verzi). Jakékoli dotazy 
adresujte na e-mailovou adresu vera.verner@seznam.cz. 

Zrcadlo společnosti 
 

Sedm hříchů dnešní společnosti: 
politika bez zásad, 
bohatství bez práce, 
požitky bez morálky, 
vědomosti bez charakteru, 
obchod bez etiky, 
věda bez lidskosti, 
náboženství bez obětí. 

 

Lidé obrátili na ruby sedm hlavních hříchů a vyhlásili je za ctnosti: 
pýchu nazvali zdravým sebevědomím, 
lakomství zákonem ekonomiky, 
smilstvo zdravým biologickým instinktem, 
nestřídmost vyšší životní úrovní, 
surovou závist a nenávist bojem o spravedlivost a politickou svobodu, 
hněv rozhořčením nad názorem druhých 
a lenost nazvali filozofickým postojem. 

 

Výsledek? 
máme větší domy, ale menší rodiny, 
kupujeme více, těšíme se z toho méně, 
znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty, 
máme více titulů, ale méně zdravého rozumu, 
máme více zdravotnictví, ale méně se o nás starají, 

INZERCE 

Hledám ubytování v Praze. Je mi 16 let. Od září budu chodit na waldorfské lyceum v Praze 5.  
Ráda vypomohu v domácnosti. Kontakt na mne: lidahou@seznam.cz. 

Od srpna nabízíme k pronájmu kompletně zařízený a vybavený byt 3+kk v Praze 4 – Nuslích.  
Je ve 3. p. činžovního domu bez výtahu, v poměrně klidném místě blízko parku. Topení i ohřev vody 

na plyn, dopravní spojení tramvaj (18, 11 do 5 min.), bus (193, 188, 106 do 10 min.),  
metro (C do 15 min.). Pro skupinu studentů i pro rodinu.  

Měsíčně 12 tis. Kč plus energie a poplatky.  241 740 751. 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 
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máme více druhů jídla, ale méně výživy, 
rozbili jsme atom, ale ne naše předsudky, 
komunikujeme s celým světem, ale přestáváme komunikovat s lidmi v naší blízkosti, 
rozprávíme příliš o hloupostech, ale málo o citech, 
nahněváme se brzo, udobřujeme se příliš dlouho, 
plánujeme více, dokončujeme méně, 
naučili jsme se pospíchat, ale ne čekat, 
máme více volného času, ale méně zábavy, 
máme více vymožeností, ale méně děláme něco smysluplného, 
učíme se, jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít, 
přidali jsme roky životu, ale ne život rokům… 

  

No, našel jsem to ve své schránce. Nevím, zda chci souhlasit se vším, co je tam napsané – ale 
zamyslet se nad tím mohu; zdá se, že je v tom hodně pravdy – pozn. sazeče. 

MPSV navrhuje zásadní změny v rodičovském příspěvku 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v rámci aktuálně připravené novely zákona 
o státní sociální podpoře zásadní změny v možnostech čerpání rodičovského příspěvku. Předklá-
daná úprava umožňuje rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpání celkové 
částky 220 000 Kč, maximálně však do 4 let věku dítěte. Částka rodičovského příspěvku se bude 
moci podle aktuální situace rodiny měnit maximálně jednou za tři měsíce, její výše bude muset 
být zaokrouhlena vždy na stokoruny. MPSV navrhuje toto opatření od ledna příštího roku, vláda 
by se jím mohla zabývat v horizontu jednoho měsíce. 

MPSV v předkládané novele zákona o státní sociální podpoře navrhuje několik zásadních 
úprav čerpání rodičovského příspěvku: 

Možnost volby délky a výše příspěvku; 
Umožnění umístění dítěte od dvou let věku do jeslí / školky / jiného zařízení bez ztráty 
nároku na příspěvek; 
Možnost výběru délky čerpání příspěvku i pro matky, které se neúčastnily systému soci-
álního pojištění (postačí účast otce); 
Při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším narozeným potomkem bude 
zachována možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku. 

„Těmito kroky zvyšujeme šance rodičů s malým dítětem sladit svou profesní kariéru s rodin-
ným životem. Návrat rodiče do zaměstnání, třeba i jen na částečný úvazek, tak nebude zname-
nat ztrátu nároku na dávku. Spolu s předkládanými návrhy alternativní péče o děti předškolního 
věku zároveň vytváříme podmínky pro vznik dostatečných kapacit takových zařízení,“ vysvětluje 
ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Možnost uplatnění rodiče na trhu práce bez ztrá-
ty nároku na dávku si na jedné straně vyžádá mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní 
sociální podpory (0,5 mld. Kč), avšak na druhé straně ekonomická aktivita rodičů bude přínosem 
mimo jiné pro daňové i pojistné systémy. V letošním roce se předpokládají náklady na rodičov-
ský příspěvek ve výši 26,8 mld. Kč. 

Předkládaná úprava umožňuje rodiči volit délku pobírání této dávky a její výši až do vyčerpá-
ní celkové částky 220 000 Kč, maximálně však do 4 let věku dítěte. Výše rodičovského příspěvku 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
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přitom bude limitována výší peněžité pomoci v mateřství (30násobkem 70 % denního vyměřova-
cího základu pro stanovení této dávky), nejvýše však 11 500 Kč měsíčně. Předkládaný návrh 
umožňuje měnit výši, a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální situace rodi-
ny, a to až do vyčerpání celkové částky. 

Návrh také rozšiřuje možnost volby výše měsíční částky rodičovského příspěvku v případě, 
že rodič nebyl účasten na pojistném systému. Dobrovolná volba mezi jednotlivými variantami je 
v návrhu MPSV podmíněna nárokem na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v sou-
vislosti s porodem či převzetím dítěte alespoň jednoho z rodičů, na rozdíl od dnešní úpravy, 
která podmiňuje možnost volby účastí rodiče, který žádá o rodičovský příspěvek, na pojištění. 
Touto změnou se zjednodušují podmínky pro volbu rodičů, kdy se možnost volby výše dávky 
bude odvíjet od nároku na peněžitou pomoc v mateřství obou rodičů (od té, která je vyšší), bez 
nutnosti formálně dočasně měnit rodiče, který o dávku žádá. Rodičovské příspěvky, na které 
vznikl nárok před účinností nové právní úpravy, budou moci „přejít“ na novou právní úpravu dle 
rozhodnutí rodiče. 

Nároky a výše rodičovského příspěvku, kde ani jeden z rodičů nesplnil podmínky pro volbu 
výše a délky pobírání této dávky, se nemění. 

 

Alternativní péče o děti v návrhu MPSV 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje také materiál, který podpoří rozvoj alternativ 
rodinné péče, a to návrhem věcného záměru zákona o službách péče o děti. 

Materiál obsahuje opatření k zavedení nových a rozvoji existujících služeb péče o děti a rea-
guje tak mimo jiné na nedostatečné kapacity současných zařízení. Podporuje rozvoj alternativ 
rodinné péče ve fázi předškolního vzdělávání, rozvoj firemních školek, alternativních předškolních 
zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institut sousedského hlídání, čímž se spektrum 
poskytovatelů služeb péče o děti v ČR rozšíří o alternativní typy vůči jeslím a mateřským školám. 
Vytvoří se tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti. 

Návrh věcného záměru zákona obsahuje mj. tyto formy péče: 

Dětská skupina – vytvoření nového typu služby dlouhodobé péče o děti poskytované na 
komerčním i nekomerčním základě v zařízení péče o děti. Tento nový typ péče by měl řešit si-
tuaci, kdy je pro potenciálního zřizovatele, např. zaměstnavatele nebo obec, vzhledem k poptáv-
ce v rámci dané věkové kategorie dětí neúčelné zřizovat jesle nebo mateřskou školu. 

Poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci – vytvoření nového typu služby péče o děti po-
skytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně pečuje o vlastní dítě do 7 let věku. 

Podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání – sníží se mj. věková hrani-
ce ze tří na dva roky věku dítěte, nově jsou také upraveny požadavky na odbornou způsobilost 
podnikatele a osob, které o děti přímo pečují, v rámci vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku 
v denním režimu“. Úprava odborné způsobilosti a provozních podmínek by mohla mimo jiné 
umožnit vstup do podnikání širšímu okruhu osob, které čelí zvýšenému riziku nezaměstnanosti. 

Zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním slu-
žeb péče o děti jeho zaměstnanců – zaměstnavatel, který zřídí a bude provozovat vlastní zaříze-
ní služeb péče pro děti svých zaměstnanců nebo zajistí službu péče pro děti svých zaměstnanců 
ze strany jiného subjektu, bude moci uplatnit náklady na zajištění těchto služeb jako výdaje vy-
naložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které se pro zjištění základu daně 
odečtou. 

Na stránkách MPSV našla a pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
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Dobré umírání není jen iluze, ale i realita 

10 let Cesty domů v Praze 
 

Praha je rušné moderní město, uspěchané, výkonné, ambiciózní. Přesto se zde v uplynulých 
deseti letech našlo 860 lidí, kteří si přáli dožít i v těžké nemoci doma. A jejich rodiny a přátelé 
o ně dokázali doma pečovat. Pomáhali jim sestřičky, lékaři a další pracovníci Domácího hospice 
Cesta domů. Měli veškerou odbornou péči jako v nemocnici, ale byli doma, pili ze svého hrnku, 
spali ve svých peřinách a především byli s těmi, které mají nejraději a kteří jim rozumějí. 

Před deseti lety si hrstka nadšenců vytyčila dva cíle: poskytovat kvalitní paliativní péči doma 
a zlepšit způsob péče všude tam, kde lidé umírají. Co se povedlo? Co se nedaří? 

 

Co se zdařilo a daří? 

Zmíněných 860 lidí mohlo umírat v dobré péči, bez bolestí a doma. Odlehčovací služby po-
mohly dalším stovkám nemocných, tisíce lidí našlo radu a podporu v odborné poradně. Desít-
kám pozůstalých pomáhali pracovníci Cesty domů hledat cestu po úmrtí jejich blízkého. Na we-
bech Cesty domů (http://www.cestadomu.cz, www.umirani.cz) hledá rady a informace denně 
bezmála 2000 lidí. Ve specializované knihovně Cesty domů se půjčuje ročně několik tisíc knih, 
několik desítek tisíc lidí vstupuje ročně do jejího online katalogu. Lidé Cesty domů každý rok 
přednesou desítky přednášek a doposud Cesta vydala mnoho desítek publikací. Nově založila 
veřejnou půjčovnu speciálních pomůcek a konzultační linku pro lékaře. Daří se spolupráce 
s médii, která před deseti lety byla fakticky nemožná, o smrti se vlastně nesmělo mluvit a psát. 
Lidé jsou informovanější a více se zamýšlejí nad tím, co je důstojný konec života, co si sami přejí, 
a ptají se. Výrazný zájem o téma umírání a zlepšení péče o umírající je patrný ze strany středních 
a vyšších škol, což je potěšující. 

 

Co se nepodařilo?  

Nepodařilo se přesvědčit odpovědné činitele, politiky a pojišťovny o tom, že domácí hospic 
je služba potřebná, že by pro mnohé pacienty nabídla adekvátní péči za menší peníze než ne-
mocnice. Že je dobré podpořit rodinu a přátele v péči doma. Nepodařilo se přesvědčit ty, kteří 
o systému zdravotně-sociální péče rozhodují, že je to služba, kterou si vlastně skoro všichni pře-
jeme. Přes všechny snahy neexistuje zatím způsob, jak kvalitní mobilní hospic financovat, a Ces-
ta domů, stejně jako před deseti lety, platí mzdy pouze z grantů a darů. Od pojišťovny ještě ne-
měla ani jednu korunu… 

Z tiskové zprávy k desetiletému výročí založení Hospicového občanského sdružení Cesta Domů  
 

Projekt Táto, jak na to? podporuje otce doma i v zaměstnání 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) 
zahajuje druhou etapu projektu „Táto, jak na to?“ a spouští veřejnou informační a komunikační 
kampaň s cílem podpořit otce v aktivním zapojování do péče o děti. V minulém roce byl v rámci 
první etapy zrealizován výzkum „Podoby otcovství v ČR“, nyní se spouští nový informační portál 
http://www.tatojaknato.cz a jsou připraveny letáky a publikace, které mají oslovit jak laickou, 
tak i odbornou veřejnost. Na podzim tohoto roku je plánována odborná konference, na níž bu-
dou diskutovat odborníci z ČR i ze zahraničí. Projekt je financován z 85 % z dotace Evropského 
sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

ČETLI JSME 
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Projekt usiluje o prosazení konceptu aktivního otcovství v české společnosti. To ze strany 
otců znamená převzetí spoluodpovědnosti za každodenní péči o děti a domácnost. I když mnozí 
čeští otcové mají v tomto směru progresivní názory – přes 80 % z nich je pro rovnoměrné rozdě-
lení péče o děti – v praxi stále výrazně zaostávají za matkami, zejména v rutinních, každodenních 
aktivitách. Důvodem však nemusí být vždy neochota a nezájem, ale i pracovní vytížení a infor-
mační deficit. „Otcům chybí jak praktické informace o jejich příležitostech a právech, tak i cílená 
podpora zaměstnavatelů. Projektem bychom, kromě zvýšené informovanosti o situaci a možnos-
tech v České republice, chtěli povzbudit i firmy a státní správu, aby více myslely na otce a začleni-
ly koncept aktivního otcovství do svých personálních strategií. I to může významně pomoci zvýšit 
podíl mužů, kteří se aktivně podílejí na rodičovství a zároveň umožnit ženám jejich profesní reali-
zaci,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. 

Projekt posiluje rodičovské kompetence u mužů a také ukazuje, co jim osobně může rodi-
čovství přinést. „Chceme otcům pomoci naplnit to, co nám řekl výzkum. Podle něj se 93 % pro-
cent českých otců ztotožňuje s výrokem, že otcovství je to nejkrásnější, co je kdy v životě potkalo. 
Bohužel ale nemají vždy dostatek informací a institucionální podpory,“ uvádí Martin Jára z LOM. 

 

Nový web pro muže, kteří berou své rodičovství vážně 
MPSV se rozhodlo na základě výzkumu v první fázi projektu rozvinout a zapojit další komuni-

kační kanály. Mezi hlavní patří nový informační portál http://www.tatojaknato.cz, který se právě 
spouští. Je plný praktických rad nejen pro současné a budoucí otce, ale také pro zaměstnavate-
le, neziskové organizace či maminky. Pro táty je zde připravena rubrika s praktickými informace-
mi k výchově dětí, které jsou rozděleny podle věku dítěte. Dozví se zde, co si o otcovství přečíst 
nebo jakých zajímavých akcí se mohou sami či se svými dětmi účastnit. Stránky také například 
upozorňují na výsledky spotřebitelských testů výrobků pro děti. 

Návštěvníci webu se mohou poradit s advokátem JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., odborní-
kem na rodinné právo. Personalisté a zaměstnavatelé zde naleznou zajímavé příklady podpory 
aktivního otcovství ze strany firem z Čech i ze zahraničí. V rámci projektu MPSV vydává i letáky 
a publikaci, jejichž prostřednictvím se bude snažit vzbudit zájem veřejnosti o otázku aktivního 
otcovství a změnit její pohled na roli otců. 

Veřejná informační a komunikační kampaň potrvá do listopadu letošního roku. 
 

Vybrané informace z výzkumu 
Účast u porodu je podstatně vyšší u mladších otců (25-34 let), kde dosahuje 44 %, v ka-
tegorii 45-54 let dosahuje pouze 7 %. 

Uspávání malých dětí se věnuje 27 % českých otců, koupání pak 22 % a na nočním vstá-
vání k dítěti se otcové podílí pouze ze 17 %. 

V každodenní péči o nezletilé děti se čeští otcové podílejí nejvíce na hraní s dětmi (38 %) 
a mazlení (37 %). 

Péči o nemocné dítě vykonává pouze 15 % českých otců a v žebříku rodičovských aktivit 
je u mužů na úplně posledním místě. 

Naopak nejvíce se čeští otcové angažují ve vymýšlení volnočasových aktivit. 54 % čes-
kých otců se nejčastěji podílí na zajišťování rodinné dovolené nebo plánování sportov-
ních akcí a programů na víkend. 

Drtivá většina českých otců (93 %) souhlasí s výrokem: „děti jsou tím nejkrásnějším, co 
mě v životě potkalo“. 

Tisková zpráva MPSV z 19. 4. 2011 
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Zákon ledničky 
... Nebuďte vždycky tam, kde to ostatní čekají… 

 

Pár let po svatbě jsem dosáhla mateřské a manželkovské dokonalosti, mýtu českých žen. 
Protože jsem se z té Země Dokonalosti vrátila při relativním duševním zdraví, mohu všem, kdož 
tam míří, poradit, jak se dostat zpět mezi šťastně nedokonalé. 

Vstávala jsem tehdy denně mezi pátou a šestou ráno, kdy se budil syn. Odvedla jsem ho do 
kuchyně, aby nebudil tatínka. Vyčistili jsme si spolu zuby, a zatímco snídal, stihla jsem i rychlý 
make-up, takže jsem manžela uchránila pohledu na přirozenou zeleň mého obličeje. Syn dostal 
kostky nebo pastelky, a protože do půl osmé, kdy vstával můj muž, bývalo dost času, stíhala 
jsem obvykle i připravit pořádnou mužnou snídani s kávou, džusem, vajíčky na měkko a topin-
kou. Obměnou byly lívance, vrchovatě obložené chleby nebo domácí pomazánky. Budila jsem 
ho veleněžně, pomohla mu najít košile a ponožky, a když odcházel do práce, mávali jsme mu 
z okna. Během dne jsem stihla všechno: uklidit, nakoupit a připravit teplou večeři i s mouční-
kem, jít s malým na procházku, uplést svetr, natřít poličky, posekat zahradu… 

Byla jsem hodně pyšná na to, že když se vracel odpoledne domů, bylo všechno hotové – 
včetně vychlazeného piva v ledničce. Z té doby si nepamatuji ani jednu manželskou hádku: ne-
utrácela jsem za zbytečnosti, nechodila odnikud pozdě, a pokud chtěl můj muž o něčem mluvit, 
trpělivě jsem poslouchala. Vždycky bylo uvařeno, postaráno, teplo, útulno. Na nic si nemohl 
stěžovat, a taky si nestěžoval. „Tak, co je dnes nového…?“ ptával se a já pyšně oznamovala, že je 
všechno v nejlepším pořádku.  

Bylo, až na drobnosti. Jeho někdejší vřelý polibek na přivítanou se nejprve změnil v lehký 
polibek na tvář, pak jen v symbolický polibek ve vzduchu a nakonec v přátelské poplácání po 
zádech. Takové, jakým se vítají chlapi, co jdou spolu na fotbal. To už říkával: „Nic nového, že…“ 
a obvykle šel rovnou k ledničce, kde ho s železnou pravidelností čekávala vychlazená desítka. 

Naštěstí mi tehdy zbyli kamarádi. „Hele, jaký si myslíš, že je rozdíl mezi tou ledničkou a te-
bou?“ zeptal se mě jeden z nich. Telefonovala jsem mu v noci, téměř potají. „Lednička stojí kaž-
dý den tam, kde to čekáš. Vždycky ti nabídne něco k jídlu, je tichá, na spotřebu nenáročná. Čistá, 
bílá, vkusná, ale těžko tomu říkat krásná. Už jsi viděla chlapa, co by vášnivě miloval ledničku? 
Všimne si jí, až když mu kompletně vyteče na podlahu. Ale to musí po tý louži uklouznout!“  

Ten večer jsem vypila dvě vychlazené desítky a probudila se až v půl osmé. Nade mnou stál 
manžel v jedné ponožce a zmačkané košili. Zatímco na pravé ruce 
držel křičící dítě, v levé třímal suchý rohlík. Tvářil se překvapeně. Za 
pár měsíců mě už zase vřele líbal a ptal se, zda jsem vařila nebo má po 
cestě z práce něco koupit. 

Nebuďte vždycky tam, kde to ostatní čekají. Buďte náročná na spo-
třebu. Nabízejte jen tolik, co vám dávají, a pořádně hlučte, když je to 
potřeba. A už vůbec se nebojte čas od času vytéct na podlahu. Dodnes 
sice nevím, proč, ale je jisté, že jen tak vás budou ti kolem milovat. 

Takový je zákon ledničky. 

Mirka Vopavová.  
V Bulletinu MS našla a pro Zpravodaj převzala Marta Tomsová. 

NAPSALI…  
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I malá pomoc je významná 
 

Milí přátelé! 
 

Salesiány Dona Boska vám jistě není třeba zevrubně 
představovat. Salesiáni v Kobylisích pořádají pro děti 
a mládež velké množství aktivit a činností. Všemožné 
kroužky (keramika, judo, fotbal, tanec, atd.) např. v roce 
2009 navštěvovalo pravidelně 420 dětí a mladých lidí. 
Chaloupky a víkendové akce, tábory, jednorázové akce 
(dětský den, soutěže, kurzy, představení, výstavy, soutě-
že,…), spolupráce s kurátory městské části Prahy 8 při 
zapojování dětí s prospěchovými problémy, Klub mami-
nek, Školička pro děti od 3 let a mnoho dalšího: to má 
v Kobylisích na starosti občanské sdružení Salesiánský 
klub mládeže. Podrobnosti na našich webových stránkách http://www.kobylisy.skm.cz. 

Všechny tyto činnosti jsou náročné nejen na čas a nadšení těch, kteří za vší tou mravenčí 
prací stojí, ale samozřejmě stojí i dost peněz. Rok od roku je těžší je shánět, to všichni víme. 

Dotace, pracně vykoupené hodinami sepisování administrativně náročných žádostí, zasíla-
ných kam se dá, jsou bohužel rok od roku menší. Každá koruna je nám dobrá. Letos se nám po-
dařilo prokousat se administrativní džunglí až k možnosti financování prostřednictvím dárcov-
ských SMS. Myslíme si, že ne každý může dávat větší peníze, ale těch 30,- Kč by si mohlo dovolit 
více lidí… Doufáme v pomoc a prosíme na všechny strany – podpořte nás.  

Věc má navíc háček – pokud se nám v prvních třech měsících projektu nepodaří sehnat 300 
DMS, možnost používat tuto formu získávání peněz nám bude odebrána. Je mi jasné, že na kaž-
dém rohu vás stále někdo oslovuje s prosbou o pomoc na všechno možné i nemožné. Přesto to 
nevzdávám a prosím vás i já o podporu pro salesiánské dílo nejen modlitbou, ale i touto 
„přízemní“ formou. 

Stačí zaslat na číslo 87 777 zprávu ve tvaru DMS SKM (cena DMS je 30 Kč, SKM Kobylisy 
z toho obdrží 27 Kč). Přispívat můžete i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SKM na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky ode-
čtena částka 30 Kč. 

(A když už jsme u těch peněz, nezapomeňte zaplatit i členské příspěvky Živé rodině za rok 
2011 – to zase mluvím jako hospodářka Živé rodiny…) 

Srdečně vás zdraví, za jakoukoli podporu děkuje a doufá v ni  

za Salesiánský klub mládeže Marie Kotrbová 

 

První antikvariát náboženské literatury: Přečtené-knihy.cz 
 

„V pantoflích jsem doběhl k nejbližšímu kontejneru, v ruce koš, druhou jsem otevřel kontej-
ner a ze zvyku přehlédl jeho vnitřek, už jednou jsem zasypal bezdomovce, který se tu ukrýval 
před mrazem. Již jsem chtěl obsah koše vysypat, když v tom jsem si ho všiml… Nebyl to bezdo-
movec. Z útrob kontejneru jsem vylovil Chestertona. A nebyl tam sám: zachránil jsem ještě To-

DOPORUČUJEME 
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máše Halíka, Josepha Ratzingera, Quoista, Zvěřinu, 
domů jsem přinesl přes deset knih. Jak může někdo 
hodit knihy do odpadků?,“ uzavírá Josef Míček 
vyprávění, jak přišel na myšlenku obchodu použi-
tou náboženskou literaturou. 

Již dříve se zamýšlel nad rodinnou knihovnou. 
„Uvědomil jsem si, že kromě přečtených knížek, 
které chci mít nablízku, je doma řada dalších, které 
jsem buďto nečetl a v knihovně jen překážejí (znáte 
to: dárek, který se nestrefil); nebo které mě posu-
nuly dál na duchovní cestě, ale už je nepotřebuji. 
Letmo jsem rekapituloval: slabou čtvrtinu knihovny 
tvoří knihy, se kterými bych se nerad loučil a chtěl 
bych je doma pro sebe či své děti zachovat. Zbylé 
tři čtvrtiny bych nabídl dalšímu využití. Stejně jako 
mně, mohou i jiným pomoci na cestách životem, 
udělat radost, otevírat obzory, povzbudit, poučit. Ale jak a komu je nabídnout? Na faře o ně 
nestáli, inzertní periodika sponzorovat nechci, z tomboly se mi vracely zpět. V běžných antikvari-
átech zapadnou mezi ostatní knihy a k zájemcům se nedostanou. 

Nakonec, po dlouhých úvahách a rozhovorech s přáteli a kolegy z knižní branže, jsem se 
rozhodl spustit internetový obchod použitou náboženskou literaturou. Myšlenka je prostá: 
v podobné situaci – vlastnění starých knih s křesťanskou tematikou, které již jen zabírají místo 
a chytají prach – je značný počet rodin: zdědili je po předcích, stěhují se do menšího bytu a ne-
mohou si dovolit tak obsáhlou knihovnu, nebo již mají tolik knih, že je vytlačují z domova. Staré 
knihy neznamená knihy odepsané a nepoužitelné. Je jim líto knihy vyhodit, ale rádi by se jich 
zbavili, zvláště kdyby věděli, že budou dále využity, že mohou znovu udělat radost, nebo poslou-
žit duchovnímu růstu. 

Je to vlastně takový knižní apoštolát: proč doma držet knihu, která již v mé rodině nemá 
využití, zatímco jinde může poskytnout cennou službu. Proč mít doma zakopány knižní hřivny, 
které druhým mohou přinášet užitek? Chceme lidem umožnit, jak se smysluplně zbavit nepo-
třebných knih; tyto pak nabízet k dalšímu využití těm, kteří o ně mají zájem. Je škoda, aby knihy, 
které již někomu posloužily, nebyly dále využity, zvláště jedná-li se o knihy hodnotné. Ceny no-
vých knih jsou dnes tak vysoké, že recyklace knih již vydaných nabývá nové aktuálnosti.“ Pokud 
máte o použité knihy zájem, nebo naopak chcete své již nepoužívané knihy poskytnout 
k dalšímu využití, navštivte web http://www.prectene-knihy.cz. 

Převzato z http://www.vira.cz 

Ještě ve mně stále doznívají dojmy ze slavnosti, při níž byl na Svatopetrském náměstí 
v Římě blahořečen člověk, jehož jsme mnozí měli možnost vidět na vlastní oči – papež Jan 
Pavel II. Ne, nebyl jsem tam osobně, jen díky televizní obrazovce jsem mohl na vlastní oči 
spatřit davy, které zaplnily náměstí, přístupovou ulici (no, ulici: on je to spíše široký bulvár, ale 
i tam byla hlava na hlavě), ba i okolní ulice a parky… Co to asi je za sílu, která statisíce lidí 
přiměje, aby opustili svou nedělní kachnu, řízek či kuře, své dopolední dospávání a odpolední 
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kafíčko, svůj sobotní fotbálek a večerní televizi a odjeli přeplněnými vlaky či autobusy (nebo 
vlastními auty po přeplněných italských dálnicích) do města, plného turistů a poutníků, proda-
vačů laciných suvenýrů a předražené pizzy, bez naděje na pohodlnou postel, poklidnou pro-
cházku mezi antickými a raně křesťanskými památkami či ničím nerušenou účast na nedělní 
mši, jen proto, aby pak někde stáli několik hodin na pálícím slunci v hustém davu s výhledem 
na slunečník prozíravé dámy před sebou… 

Snad nejlépe to řekl komentátor (pokud ho neznáte, tak jím byl P. Vladimír Málek), který 
upozornil na to, že Jan Pavel II. se nestal blahoslaveným či dokonce svatým (tím zatím ještě 
prohlášen nebyl) dnes dopoledne při papežových slovech; on jako svatý žil a zemřel – a my 
všichni, ať už jsme dnes v Římě byli nebo ne, ať už jsme si tu televizi pustili, nebo jsme dělali 
něco úplně jiného, my všichni, kdo jsme za posledních 30 let četli noviny, poslouchali zprávy, 
my všichni jsme toho svědky.  

Ne každý člověk má to štěstí, že může prožívat 
svůj život v okruhu svých blízkých, ve svém domác-
kém prostředí, kde ho všichni znají s jeho silnými 
i slabými stránkami, kde zaváhání jednoho dne lze 
vyvážit radostí dnů jiných, kde existuje odpouště-
ní, kde se zraněné vztahy mohou znovu a znovu 
léčit, uzdravovat, opravovat a znovu navazovat… 
Ne každý může být světcem ve své komůrce, jako 
trapista ve své cele, jako babička na své zahrádce, 
jako sedlák na svém poli, jako řidič za svým volan-
tem. Jan Pavel II. byl papežem – a to znamená, že 
nejméně posledních 25 let svého života prožíval 
pod drobnohledem veřejnosti a to nejen důvěřivé 
a věřící veřejnosti, ale často velmi nepřející až 
nenávistné, čekající i na to nejmenší zaškobrtnutí, 
zaváhání, projev slabosti (obyčejné lidské slabosti, 
kterých máme všichni tolik), chybu, neobratnost, 
aby bylo jak potupit nejen Karla Wojtylu, ale Jana 
Pavla II., papeže, nejvyššího představitele katolické církve, a v jeho osobě všechny věřící, 
všechno, co žijeme, v co věříme, co je naší nadějí… 

Ano, Jan Pavel II. nesl svůj úděl hořící svíce (která, jak známo, se nestaví pod stůl, ale na 
svícen) statečně a naplno – v důvěře, že je to Hospodin, kdo si ho do této role vyvolil, a že je to 
Hospodin, kdo ho vším tím provede, kdo mu dá sílu, odvahu, statečnost dělat a říkat právě to, 
co bylo zapotřebí dělat či říkat, kam bylo potřeba jet, s kým se setkat… 

V tom je svatost: žít tam, kam jsem postaven, tak, jak je to potřebné, jak si to vyžaduje 
láska k bližním (k těm, na které dosáhnu, pro které mohu něco dělat, s nimiž mohu mít nějaký 
vztah) – a doufat, silně doufat, že je to Bůh, kdo mi k tomu všemu dává sílu… zázraky se do-
staví samy, až toho bude potřeba. U Jana Pavla II. se dostavily – snad největším z nich byly 
právě ty neskutečné zástupy poutníků, které mu chtěly vyjádřit svou úctu a lásku, aby alespoň 
nějak odpověděly na jeho velkou lásku. Na Boží lásku, kterou Jan Pavel II. nechal proudit skrze 
vše, co konal, ke všem, kdo o ni stáli a ještě stále stojí. 

VKor 


