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Jsou toho plná evangelia – Ježíš uzdravoval nemocné, jindy zase proměnil vodu ve víno, utišil 
bouři, kráčel po moři, vzkřísil Lazara… Zázrak na zázrak. Požehnaná doba, v níž se to všechno 
dělo, chce se říci, být svědky tolika zázračných, úžasných věcí, tolik vzpruh pro naši kolikrát vad-
noucí, tápající, pokulhávající víru, tolik povzbuzení pro naši chabou a nestálou vůli… 

A jen třicet let předtím vzpomínali staří potomci Abrahámovi na ty úžasné doby, kdy Hospo-
din vyvedl Židy z Egypta, převedl je přes moře, krmil je manou a dával vyprýštit vodě ze skály. 
Zázrak na zázrak. Požehnaná doba, v níž se to všechno dělo, chtělo se také jim říci, být svědky 
tolika zázračných, úžasných věcí, tolik vzpruh pro jejich kolikrát vadnoucí, tápající, pokulhávající 
víru, tolik povzbuzení pro jejich chabou a nestálou vůli… 

I středověk toho byl plný: když už nebylo možno vidět dnes a denně věci přesahující lidskou 
představu, tak alespoň do legend o svatých vstupují zázraky jako nedílná součást jejich svatosti. 
Ani se nechce věřit – ale středověký člověk byl zázrakům plně otevřen a nepochyboval. 

I dnes lze na vlastní oči spatřit zázrak – Lurdy jsou stále v povědomí světa jako místo, kam se 
vyplatí zajet, neboť má-li člověk kliku, stane se svědkem zázraku…  

Touha po senzaci? Touha po doteku něčeho, co je víc než my? Touha po hlubokém prožitku? 
Či snad spíše po uzdravení? … 

Toužíme po tom, spatřit na vlastní oči něco, co by nás opravdu a jednou provždy přesvědči-
lo. A možná také toužíme prostě vidět něco, co se jen tak hned nevidí… Zázrak. 

A Bůh – jako kdyby nás neslyšel. Jako kdyby tuto touhu v našich srdcích neviděl. Jako kdyby 
nevěděl, že bychom opravdu chtěli uzdravení – pro sebe, pro naše blízké, pro přátele… jako 
kdyby neviděl naše mnohdy tísnivé potřeby, v nichž by zázrak přece jen… Jako kdyby už doba 
zázraků navždy pominula… 

Jenomže ona nepominula. Zázrak je stále zde – to jen naše oči nejsou otevřeny, to jen naše 
srdce nejsou připravena, to jen naše mysl nerozpoznává veliká díla Boží. Neboť co je větším 
zázrakem než zázrak stvoření toho všeho kolem nás i v nás? Co je větším zázrakem než nekoneč-
ná láska Toho, jenž jest, k těm, které stvořil z ničeho? Jaké uzdravení je větší než to, které nám 
dává věčný život? 

Žijeme v nepřetržité přítomnosti zázraku (a dětské oči to vědí velmi dobře, to jen my dospělí 
jsme se naučili, že všemu jednou můžeme přijít na kloub) – od první nanosekundy existence 
tohoto hmotného světa se všude kolem děje nepřetržitý zázrak vznikání a zanikání, rození  
a umírání, zázrak vývoje, zázrak cesty všeho tvorstva z bodu Alfa do bodu Omega – to vše 
v neskutečně dokonalém souladu, v úžasné harmonii atomů energií, barev, tónů a vůní, v nád-
heře konstrukcí lidského těla či korun stromů, v dunění vodopádů, v eleganci křivek sněhových 
závějí či písečných dun, v neustávající proměnlivosti mořského příboje či v pomíjivé a přece trva-
lé barevnosti duhy… To vše, co je kolem nás i v nás, co nás obklopuje i naplňuje, to vše je nepře-
tržitý zázrak, který se děje před našimi zraky, který si můžeme osahat, ochutnat … „Kameny 
vypravují slávu Boží,“ vytesal kdosi do skály na nejvyšším místě Grossglocknerské silnice, okouz-
len divokou krásou velehorských masivů… 

O čem vypravují všechny ty divy člověku, postiženému hříchem, zraněnému nenávistí, osle-
penému pýchou a závistí, jehož srdce je rozerváváno zlobou a sobectvím? A o čem by mohly 
vypravovat, co všechno by mohly vyléčit, koho všeho by mohly potěšit a povzbudit? Kameny 
volají Hosanna, neboť znají svého Pána. Známe ho my? Rozpoznáváme kolem sebe stopy jeho 
stvořitelských gest? Žasneme nad dokonalostí jeho díla? Nebo (věrni tradici odmítavého postoje 

NEPŘETRŽITÁ PŘÍTOMNOST ZÁZRAKU 
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V RODINNÉM KRUHU 

Sám 

nerušen 

nevzrušen 

nevyrušen 

nerozrušen 

obklopen hradbou  

vlastních snů 

vlastních přání 

vlastních pocitů 

vezen 

v tramvaji všedních dnů 

v limuzíně volných sobot 

v kočáře prosluněných nedělí 

vězeň 

vlastních obav 

vlastních představ 

vlastních předtuch 

na cestě 

za vlastním Bohem 

rozšlapávající 

kytičky chudobek 

sněhové vločky 

krystalky ledu 

nenalézající 

toho, jenž klepe 

toho, jenž nabízí 

toho, jenž dává 

našich prarodičů v ráji) krčíme rameny a v duchu si brbleme cosi o mocné ruce přírodních záko-
nů, o nutnosti přirozeného výběru, o harmonii přírody – aniž bychom chápali, že i přírodní záko-
ny, i přirozený výběr, i harmonie přírody jsou stavebními kameny, z nichž Bůh staví tento svět. 

Chtěli bychom od Boha znamení, že existuje, abychom v něho mohli uvěřit – a taky aby 
v něho uvěřili všichni ti, na nichž nám více či méně záleží, jichž se více či méně bojíme, před 
nimiž se více či méně za svou víru jaksi stydíme… Ale Bůh již odpověděl – jeho znamením pro 
nás je obloha posetá hvězdami, barvy východu slunce, rychlost geparda, inteligence delfína, 
velebnost ledovců, nekonečnost množství tvarů sněhových vloček – všechno, co vidíme, jíme, 
dýcháme… 

A znamením člověka, znamením jeho hříchu je všechno, čím kazíme zázrak stvoření – od 
znečištěné přírody přes vyplundrované lesy a hořící naftové vrty až k pokřiveným a usmrceným 
vztahům člověka k člověku… až k zavřeným očím, pevně zavřeným očím, díky kterým nevidíme 
nepřetržitou přítomnost zázraku – nepřetržitou přítomnost Lásky. 

Vladimír Koronthály 

toho, jenž čeká 

na první žhavou slzu pochopení 
 

tak jít nejít 

čekat nečekat 

žít nežít 

být nebýt 

OTEVŘI 
 

 Sa Ze-Č‘ 2011  
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Milí přátelé, 
 

ať děláme, co děláme, léto skončilo. Ono to teda letos nic moc léto nebylo, ale přece jen 
slunce vycházelo časně a zapadalo pozdě… nevím, jak vy, ale já miluji denní světlo, zatímco ve-
černí a noční temnotu nemusím. Snad jsou to relikty pocitů pravěkého člověka, který se ve dne 
bezpečně pohyboval v lese či v savaně, zatímco v noci vyhledával bezpečí sluje či jeskyně a zář 
ohně – a elektrické světlo je dost staré pro zkušenost, ale příliš nové pro genetickou výbavu, pro 
celý svět zděděných pudů a instinktů. 

Nezatracujme instinkty – bez některých bychom umřeli hlady, žízní či zimou, bez jiných by-
chom vyhynuli na nedostatek dětí a bez dalších bychom se již dávno stali kořistí velkých šelem 
dřív, než jsme je stačili (alespoň ve střední Evropě) vyhubit. Ale nejen instinkty je člověk živ. To 
nejzáludnější na nich je, že vlastně nevíme (a možná ani nemůžeme vědět), které z nich jsou ryzí 
a které jsou postiženy dědičným hříchem. A kromě toho: je-li člověk pánem tvorstva (srovnej 
první kapitoly knihy Genesis), nejspíš by měl být i pánem svých instinktů. Snad je celý náš život 
o tom, dostat sám sebe pod kontrolu. A snad je celý život také o tom, uvědomit si, že jde o ne-
splnitelný úkol. Protože schopnost vidět, co je správné a dobré, schopnost podřídit sebe, své 
tělo, svého ducha, svou mysl, vůli i pocity Hospodinu, jeho příkazům, jeho lásce, jsme ztratili 
kdysi tam pod tím rajským stromem, obtěžkaným jablky, krásnými na pohled. 

Ale Hospodinu je možné všechno – on zná nejen naši mysl, naše přání, touhy či potřeby, on 
zná i naše instinkty, a zná i způsoby, jak je ovládnout. Snad nám s tím pomůže – budeme-li chtít 
(a budeme-li o to prosit)… I na podzim. 

Přeji vám všem krásný říjen. 

VKor 
 

Druhé pokušení Krista (spravedlnost)  
 

Druhé pokušení Ježíšovo: Satan ho vyvádí na vrcholek chrámu, symbolizujícího náboženský 
svět, a říká mu, aby hrál s Bohem hru na spravedlnost. „Vrhni se dolů, on tě chytne“ (Mt 4,6). To 
je jedinkrát, kdy Satan cituje Písmo. Druhé pokušení vyjadřuje potřebu být spravedlivý a považo-
vat sebe sama za spaseného, nadřazeného, za morální vrchol spočívající na Bohu a náboženství 
a citující nosné citáty z Písma pro svůj vlastní cíl. 

Více zla přišlo na svět skrze „spravedlivé“ ignoranty než skrze ty, kteří hřešili úmyslně: jsou 
přesvědčeni, že mají celou pravdu a že si Boha spoutali do své denominace, do svých dogmat 
a svých správných odpovědí (jsem pokřtěný, udělal jsem osobní rozhodnutí pro Ježíše, chodím 
do kostela). 

Není špatné být „spravedlivý“, být „správný“. Když už jednou něco funguje dobře, je to jistě 
pěkné. Duchovním problémem je ale potřeba být správný. Jsme povoláni k tomu, abychom 
konali pravdu a důsledky nechali plavat. Člověk se má přestat ptát na otázky duchovního úspě-
chu, v nichž se skrývá egocentrismus bohatého mladíka, který se ptá: „Co musím dělat, abych si 
zachoval život věčný?“ (Mk 10,17) Ježíš mu odmítá odpovědět, protože je to špatná otázka. Je to 
opět ten „ďábel“ citující Písmo, který ve skutečnosti nechce odpověď, jen přitakání. 

Jak to ráda říkává Matka Tereza: „Nebyli jsme stvořeni, abychom byli úspěšní (dokonce ani 
duchovně úspěšní!), ale abychom byli poslušní.“ Pravá poslušnost Bohu nám vždy umožní, aby-
chom viděli a cítili správně. Víra je nebezpečný podnik! 

Z knihy „Preparing for Christmas With Richard Rohr“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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Obrněná jízda, mušle a Oscar Wilde  

Ze života české matky v Anglii 
 

Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás zdravím v letním čase, i když pro nás stále ještě školním. Dost prší, což zeleni pro-
spívá. Ze zahrádky, kterou jsem letos na jaře nebývale ostříhala, je zase neproniknutelná džun-
gle. Je období hortensií, fuchsií a balzamín, kterými místní zahrádky přetékají. Eliášek se mnou 
oddaně pochoduje po okolí, všechno barvitě komentuje, pozorujeme hmyz – prostě paráda. 
Běluška je v kočárku většinou hodná. Je ráda, že se jede ven. 

Tom píše na gymnáziu zrovna v těchto týdnech závěrečné testy. Potěšily mne jeho výsledky 
z matematiky a „science“ (což je směs fyziky, chemie a biologie). V science byl dokonce nejlepší 
ze třídy. Ovšem hudební výchova, to byla poprava.  

Mladší kluci budou mít sportovní den – celý den probíhají závody, za přítomnosti rodičů. 
Eliáš už sportovní závody ve školce měl. Bylo to fajn, dokonce jeden závod vyhrál! Také jsme 
měli školní trhy, na kterých vystupovali Tom a Myška v rámci představení karatistického oddílu, 
který navštěvují. Po všech těch malých tanečnicích a baletkách, kterých vystupovaly nedozírné 
šiky, mělo bojové umění veliký úspěch. Myška se bil jako lev. Na závěr přesekl pan učitel rukou 
polínko, a to všechno v poledním žáru! Malí kluci se vyřádili na skákacím hradu a pak utratili 
jmění ve stánku se sladkostmi. Běluška to všechno doma prospala, a tatínek taky. 

Minulou neděli jsme se vypravili na báječný výlet, totiž do Battle of Hastings Abbey. Bene-
diktinské opatství sv. Martina založil Vilém Dobyvatel na místě, kde porazil v roce 1066 svého 
soka o anglickou korunu. Neučinil tak snad ve spontánním záchvatu kajícnosti, jak bychom se 
mohli domnívat. Papež nařídil normanským vítězům pokání, totiž za krutost a množství lidí, kteří 
zemřeli při celém podniku (jen na bojišti samotném zůstalo večer po bitvě přes 7000 mužů). 
Vilém se zavázal vybudovat opatství na místě bitvy. Hlavní oltář se nacházel na místě, kde podle 
pověsti zhynul Harold Godwinson, proti kterému právě Vilém bojoval. Dnes je původní kostel 
v ruinách, místo oltáře a smrti krále Harolda připomíná deska s nápisem. 

Opatství bylo velké, s křížovou chodbou, refektářem a spoustou dalších prostorů, které se 
částečně zachovaly. Ani pevné zdi, ani vzpomínka na Harolda však neochránily klášter před chti-
vostí Henryho VIII. a jeho tažení proti katolické církvi. Klášterní poklady mu přišly vhod, neuniklo 
ani opatství u Hastingsu. Přešlo později do soukromých rukou, a když dědicové nemohli zaplatit 
daň, do rukou English Heritage (což je 
nadace na ochranu národních památek). 

Po pikniku v zahradě opatství jsme 
se, oživeni a osvěženi, vydali na prohlíd-
ku návštěvnického centra. Tam si kluci 
mohli potěžkat normanské i anglosaské 
zbraně a prohlédli jsme si film o bitvě. 
Pak jsme se vydali na bojiště samotné, 
které dnes vypadá úplně nevinně – sem 
tam strom, růžové keře. Tom už zde byl 
na podzim na školním výletě. Učitelé 
nechali žactvo sestoupit pod kopec, tam, 
kde stálo normanské vojsko. Poté museli 
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vyběhnout nahoru, kde před skoro tisíci lety stálo vyčerpané vojsko anglosaské. Tom litoval 
hlavně koně, že museli nést plně vyzbrojené rytíře, navíc do takového kopce. A že to byla nějaká 
váha! Však i koně speciálně šlechtili, aby měli plemeno, které tu horu svalstva a železa unese.  

Na místě nad bojištěm jsme se vyfotili. Výjimečně se podařilo udržet všechny děti v záběru. 
Fotku přikládám v příloze. Pro ty, kteří nás už dlouho neviděli, popisek: zleva stojí Myška, Josef, 
Modroočko, já, Běla, Tom a Elíšek. 

Prohlédli jsme si též vystoupení sokolníků v bývalém sadu. Bylo to velmi zajímavé. Dravci 
spolupracovali, předváděli let střemhlav a vůbec všechno. Já jsem zjistila, že se vlastně vůbec 
nevím, co je „hawk“, „falcon“ a „peregrin“. Snažila jsem se to doma nějak uspořádat pomocí 
encyklopedie britské přírody, ale ještě víc se mi to zašmorchalo. Větší úspěch jsem měla s určo-
váním mušlí, které jsem si nasbírala na pláži v Hastingsu. Většina je podle encyklopedie jedlých. 
Ne, že bychom to zkoušeli jíst. 

Kulturní zážitek v opatství byl natolik intenzivní, že hrozila vzpoura mužstva. Proto jsme se 
přesunuli o pár mil dále k moři, do přístavu Hastings. Vzpoura byla zažehnána vyplavením rozpá-
lených jedinců v moři a nakrmením těchto oblíbenou stravou námořníků – totiž fish and chips. 
Pěkně čerstvé a mastné, z obchodu hned na promenádě. My žlučníkáři jsme na takových hosti-
nách žlutí závistí. 

Tolik k vybočení z každodenního kolotoče. Tento týden jsem si v dopoledních hodinách, kdy 
mám jen Bělu, dopřávala z rádia četbu na pokračování – pročítala se kniha „Constance: Tragický 
a skandální život paní Wildové“. Myslí se tím choť slavného a v naší rodině mimořádně oblíbené-
ho spisovatele Oscara Wilda. Přiznám se, že dneska jsem u posledního dílu brečela. Taková zpac-
kaná motanice, jakou ze svého života lidi nadělají. Takového talentu vniveč. No nic. Aspoň se mi 
přiblížily trochu víc Oscarovy děti Cyril a Vivian, pro které napsal své krásné pohádky. 

Milí přátelé, už se moc těším domů a doufám, že se alespoň s některými z vás v létě uvidím! 
Přijedeme 20. července, zpět do UK se vracíme 1. září. Mějte se krásně, přeju vám všem léto 
podle vašich představ! 

Blanka 
 

Napsáno devadesátiletou  
 

Devadesátiletá Regina Brett, z Plain Dealer v Clevelandu, Ohio, USA, napsala: Na oslavu stár-
nutí jsem jednou napsala 45 ponaučení, které mi uštědřil život. 
Je to nejžádanější novinový sloupek ze všech, které jsem kdy 
napsala. Můj měřič ujetých kilometrů se v srpnu překulil přes 
devadesát, tak tady je ten sloupek ještě jednou:  

1. Život není spravedlivý, ale je pořád dobrý.  

2. Když jsi na pochybách nebo v nejistotě, učiň jenom nejbližší 
další krůček.  

3. Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas nenávistí ke 
komukoliv.  

4. Tvé zaměstnání se o tebe nepostará, když budeš nemocen. 
Tví přátelé a rodiče ano. Udržuj s nimi kontakt.  

5. Vyplať svoje kreditní karty každý měsíc.  

6. Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas s nesouhlasem.  

7. Plač s někým. Je to mnohem hojivější, nežli pláč o samotě.  
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8. Je v pořádku dostat vztek na Boha. On to bere.  

9. Začni šetřit na důchod od první výplaty.  

10. Když přijde na čokoládu, odpor je marný.  

11. Usmiř se s minulostí, aby ti nekazila přítomnost.  

12. Je správné dopustit, aby tě tvé děti viděly plakat.  

13. Neporovnávej svůj život s životy jiných. Nemáš představu o tom, čím vším museli projít.  

14. Jestliže vztah musí být tajný, neměli byste v něm být.  

15. Vše se může změnit během mrknutí oka. Ale nebojte se, Bůh nikdy nemrká.  

16. Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl.  

17. Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné.  

18. Co tě nezabije, to tě posílí.  

19. Nikdy není pozdě na to, mít šťastné dětství. Ale to druhé záleží jenom na tobě a na nikom 
jiném.  

20. Když dojde na to, jít za tím, co v životě miluješ, nepovažuj ne za možnou odpověď.  

21. Rozsviť svíčky, natáhni hezké prostěradlo, oblékni si svůdné prádélko. Nešetři si to na slav-
nostní příležitost. Slavnost je dnes.  

22. Přípravy přeháněj, potom ale dej věcem jejich průběh.  

23. Buď výstřední teď. Nečekej na stáří, abys oblékl purpur.  

24. Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek.  

25. Nikdo kromě tebe nemůže za tvé štěstí.  

26. Zarámuj každé tzv. neštěstí slovy: „Bude to mít nějaký význam za pět let?“  

27. Vždycky zvol život.  

28. Odpusť každému všechno.  

29. Co si o tobě myslí ostatní lidé, to tě nemusí zajímat.  

30. Čas léčí téměř všechno. Dej času čas.  

31. Ať je situace jakkoli dobrá nebo špatná, změní se.  

32. Neberte se tak vážně. Nikdo jiný to taky nedělá.  

33. Věřte na zázraky.  

34. Bůh tě miluje, protože je Bohem, ne pro to, co jsi udělal či neudělal.  

35. Nebilancuj život. Vyjdi na světlo a prožívej ho právě teď.  

36. Stárnutí vítězí nad jinou možností – zemřít mlád.  

37. Tvoje děti dostanou jenom jedno dětství.  

38. Všechno, na čem nakonec doopravdy záleží, je, že jsi miloval.  

39. Vyjdi ven každý den. Zázraky čekají všude.  

40. Když naházíme naše problémy na hromadu a uvidíme ještě problémy někoho jiného, měli 
bychom si ty svoje vzít zpátky.  

41. Závist je mrhání časem. Už máš všechno, co potřebuješ.  

42. To nejlepší teprve přijde…  

43. Bez ohledu na to jak se cítíš, vstaň, oblékni se a vyjdi na světlo.  

44. Dávej.  

45. Nemusíme žít v poníženém předklonu, ale vděčnost za život je i tak namístě.  

ze sazečovy e-mailové pošty  
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Pozitivní sexualita  
 

Mohu-li katolickou tradici v jedné věci kritizovat, pak v tom, že za dva 
tisíce let nebylo jediné století, kdy bychom měli pozitivní učení o naší 
sexualitě nebo o našem emocionálním a tělesném já. I přes existenci 
Písně písní a několika osvícených světců nikdy neexistovalo obecné pozitivní učení, jak integro-
vat pocity našeho těla a mysli. A tak jsou mnozí z nás, dokonce i klérus, v emocionální oblasti 
dětmi. Reagujeme a hyper-reagujeme, cítíme, aniž bychom věděli, jak máme cítit, a své city 
potlačujeme. Výsledkem jsou vředy, deprese, alkoholismus. Učili nás základům logiky, měli jsme 
základní kurz metafyziky. Kam se však poděla výuka základů emocionality? 

Afektivita, intelekt a vůle: všechny tyto tři schopnosti musí být otevřeny Bohu. Bůh k nám 
může promlouvat skrze naše city, skrze naše emoce, skrze zkušenost naší tělesnosti. Dovolili 
jsme si soustavně nazývat své tělesné funkce, své vášně „pokleslou“ součástí lidství. Nicméně 
naše emoce nejsou více pokleslé než intelekt nebo vůle! Možná, že jako křesťané nejdeme do 
postele s každým, nicméně mnozí z nás – kněží i laici – uléháme s pocitem moci, chtivosti a nad-
řazenosti. A to nás vzdaluje Bohu stejně jako kterýkoli hřích těla. 

Z knihy Richarda Rohra „The Price of Peoplehood“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Slova, slova, slova… 
 

Archimedův zákon: 67 slov 

Deset Božích přikázání: 179 slov 

Americká deklarace nezávislosti: 1 300 slov 

Ústava USA včetně všech 27 dodatků: 7 818 slov 

Vyhláška EU o prodeji zelí: 26 911 slov… 

Ze sazečovy e-mailové schránky 

Langoše jako ze stánku (bez vajec) 
Potřebujeme: 42 g droždí, půl lžičky cukru, 400 ml mléka, půl 

lžičky soli, 500 g hladké mouky. 

Postup: Kvasnice rozdrobte do trochy vlažného mléka s cukrem 
a nechte je vyběhnout. Přidejte je k mouce, zbytku mléka, dosypte sůl a vypracujte hladké těsto. 
To nechte na teplém místě půl hodiny kynout. Na pomoučněném vále z těsta tvořte bochánky 
a ty pak prsty roztahujte do tenké placky. Měly by být krásně pevné, toto těsto se netrhá. Hned 
jak máte hotovo, placku položte do rozpáleného oleje a smažte z obou stran zhruba jeden a půl 
minuty. Tuk trochu vysajte papírovou utěrkou. Langoše podávejte s prolisovaným česnekem, 
sýrem a kečupem, nebo na sladko s marmeládou, cukrem …  

RECEPTY NA ŘÍJEN 
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Ze sekretariátu 
 

V sekretariátu jsme zaujati psaním grantů na příští rok. Žádáme o dotaci 
u MPSV, MV a MŠMT.  

V sekretariátu budou od 1. 12. 2011 personální změny, odcházím a hledá 
se nový sekretář. Pokud byste měli zájem, přečtěte si náš níže uvedený inzerát. 

Radana Vášová 
 

Výběrové řízení 
YMCA – Živá rodina, občanské sdružení, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, vypisuje výběrové 

řízení na místo programový sekretář sdružení.  

Pracovní náplň: 

koordinace aktivit sdružení; 

grantová agenda – vyhledávání grantových příležitostí, podávání žádostí, příprava a vy-
hodnocování projektů, vyúčtování; 

příprava podkladů pro účetnictví, vedení pokladny;  

komunikace s dobrovolníky;  

komunikace s členskou základnou;  

komunikace s klienty – účastníky akcí;  

Pařížský moučník – výborný ke kávičce 
Potřebujeme: 2 sklenky polohrubé mouky, 1 sklenku cukru moučka, 1 sklenku vlažného 

mléka, ½ sklenky oleje, 3 vejce, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 2 šlehačky, 2 tyčinky ledových 
kaštanů. 

Postup: Vše zamícháme, nalijeme na větší pekáček nebo do dortové formy, pečeme na  
180°C. Uvaříme šlehačku a ledové kaštany, necháme vychladit. Potom vyšleháme a nastříkáme 
na buchtu. 

Dobrou chuť. 

Radana Vášová 

Vepřové kostky se zeleninou v jednom pekáčku 
Levné, rychlé, zdravé jídlo, přijatelné pro milovníky zeleniny i pro masožravce. 

Na 4 porce potřebujeme:  100 g anglické slaniny, 500 g vepřové plece, 4 rajčata, 2 zelené 
papriky, 4-8 menších brambor, 400 g malých cibulek, 1 citron, 2 lžíce nasekané petrželky, sůl, 
pepř. 

Postup: Rozehřejeme troubu. Na pánvi zvolna nasucho opečeme slaninu – maso nakrájíme 
na kostky, osolíme, opepříme – přidáme ke slanině a zprudka opečeme, aby se vytvořila kůrčička 
– maso i se šťávou přendáme do pekáčku a dáme do trouby na cca 15 minut.  

Zeleninu nakrájíme na kusy (brambory můžou být na menší kousky než ostatní zelenina, aby 
byly dříve měkké) – všechnu zeleninu přidáme do pekáčku k masu – osolíme, zakapeme citrono-
vou šťávou a pečeme ještě cca 25 minut. 

Dobrou chuť!  

Kateřina Pulkrábková 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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komunikace s jinými organizacemi a úřady;  

vedení evidencí;  

vedení korespondence sdružení aj.  

Požadujeme: 

minimálně středoškolské vzdělání,  

schopnost samostatné práce,  

spolehlivost, zodpovědný přístup,  

komunikační a organizační schopnosti,  

znalost práce s PC (Word, Excel),  

ochota vzdělávat se,  

pozitivní vztah k rodinným hodnotám.  

Uvítáme další znalosti (nejsou podmínkou): 

praxe v neziskové organizaci,  

podvojné účetnictví,  

grantová problematika.  

Nabízíme: 

0,5 pracovního úvazku,  

plat přiměřený neziskovému sektoru,  

flexibilní práce – pružná pracovní doba, možnost částečné práce doma,  

účast na užitečných projektech pro podporu rodin. 

Životopis a motivační dopis pošlete do 10. 10. 2011 e-mailem na adresu zr@ymca.cz 
(preferovaný způsob) nebo poštou na shora uvedenou adresu. Předběžně vybraní uchazeči bu-
dou pozváni k ústnímu pohovoru. 

Nástup možný od 1. 11. 2011 nebo dle dohody. 
 

Albeřice 
 

Ráda bych Vás pozvala, ostatně jako každý rok, na adventní prodloužený víkend do Albeřic. 
Letos s námi pojede psycholog Jiří Černý, který je i mimo jiné skvělý muzikant. Myslím, že se 
máme opravdu na co těšit. Tentokrát jsme trošku pozměnili délku a začátek pobytu. Začíná se již 
ve čtvrtek 8. prosince a končí se v neděli 11. prosince 2011.  

Radana Vášová 
 

Cvičení pro ženy 
 

Milé dámy,  

v letošním roce ukončím svou asi 11letou 
činnost dobrovolníka v aktivitě cvičení pro ženy.  

Měla jsem tuto činnost velmi ráda a důvody, 
které mne vedou k ukončení této činnosti, mne 
nikterak netěší.  

Jedná se o to, že YMCA v loňském roce tělo-
cvičnu pronajala, aby zvládala nelehké finanční 
těžkosti. Současný nájemce Živou rodinu, po 
naléhání, akceptoval a nechal nám k využívání 
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Otazníky kolem důchodové a daňové reformy 
 

YMCA – Živá rodina Vás zve na přednášku Ing. Otakara Hampla Ph.D. na téma „Otazníky 
kolem důchodové a daňové reformy“. 

Pomůže důchodová reforma v této podobě vyřešit nebo zmírnit problémy nepříznivé 
demografické prognózy?  

Zajistí důchodová reforma vyrovnanost důchodového systému a zároveň v dlouhodo-
bém horizontu i přijatelnou výši důchodů pro další generace?  

Nepovede důchodová reforma spolu s předkládanou daňovou reformou pouze k pro-
hloubení deficitu státního rozpočtu a k dalšímu zadlužení budoucích generací?  

Jaké budou dopady reforem do hospodaření rodin s dětmi? 

Kde: v zasedačce v mezaninu paláce YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. 

Kdy: v pondělí 31. 11. 2011 v 19.00 hod. 

Ing. Otakar Hampl, Ph.D. je ekonom analytik, člen sdružení YMCA – Živá rodina, který se 
zabývá problematikou důchodové reformy a spravedlivého zdanění rodin s dětmi.  

Informace: sekretariát Živé rodiny tel: 224 872 421, http://www.zr.ymca.cz 
 

Pozvánka na pátou vycházku  
 

Milí členové a příznivci Živé rodiny,  
 

zveme Vás na pátou vycházku po Praze, která bude 
na místo spojené s bájnými počátky českých dějin – na 
Vyšehrad. Vycházku uskutečníme v neděli 16. října 
2011, sraz bude před Táborskou branou (směr od Pan-
kráce) v 15 hodin.  

Vycházka bude trvat asi 1,5 – 2 hodiny. Projdeme 
jednotlivými historickými epochami Vyšehradu – barok-
ní pevnost, gotický hrad, raně přemyslovská tvrz; připomeneme si české mýty a jejich vliv na 
formování novodobého českého národa. A podíváme se z výšky vyšehradské skály na Vltavu 
a Nové Město Pražské; zbyde-li čas, podíváme se i do vyšehradských kasemat. 

Na všechny se těší Hynek Krátký. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

tělocvičnu 2 hodiny týdně v nekomerčních hodinách za zvýhodněnou cenu. Tak to bývalo zvy-
kem před pronajmutím tělocvičny, pokud šlo o dobrovolnickou činnost.  

To však nemělo mít dlouhého trvání. Od září letošního roku se situace změnila a nájemce už 
nám vstříc nevyšel.  

To, jaké kroky měla YMCA udělat v pronajímání tělocvičny a ponechat si jisté malé výhody, 
nebo jakou měla mít smlouvu, mi nepřísluší soudit. Faktem zůstává, že situace není pro nás fi-
nančně zajímavá. Jako dobrovolník nemohu podmínky ze strany současného vedení Sportcentra 
přijmout, nemluvě o způsobu jednání.  

Nevím, co dodat. Loučím se proto, milé dámy, a děkuji vám za hezky společně strávený čas. 

Zdenka Pavlasová  
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Rodinný lyžařský kurz YMCA – Živá rodina 
 

Sdružení YMCA – Živá rodina pořádá letos již 7. ročník rodinného lyžařského kursu, a to  
ve dnech čtvrtek 8. 12. – neděle 11. 12. 2011 v Domě Setkání (rekreační a školicí středisko YMCA) 
v Krkonoších – Dolní Albeřice (Hor. Maršov) – Dům Setkání (rekreační a školicí středisko YMCA) 

Kapacita: cca 50 míst v šestnácti 2-6lůžkových pokojích plus přistýlky (sociální zařízení pro 
deset pokojů jsou společná na patře, šest 2-3lůžkových pokojů má sociální zařízení vlastní). Vel-
mi dobře zde vaří – budeme mít polopenzi. 

Doprava: každý vlastním autem až na místo nebo autobusem do Horního Maršova a odtud 
budete na chalupu přivezeni (zorganizujeme se vlastními silami nebo požádáme pana správce). 

Ceny: ubytování s polopenzí bez dopravy a vleků: 

Dospělý 1.200,- Kč (členové YMCA 1.100,- Kč) 

Děti 3-10 let 1.100,- Kč (členové YMCA 1.000,- Kč) 

Děti 3-10 let na přistýlce 560,- Kč (jen pokud budou v pokoji obsazena všechna lůžka) 

Děti do 3 let bez nároku na stravu a lůžko 150,- Kč  

Děti do 3 let bez lůžka, ale s polopenzí 500,- Kč  

V případě využití pokoje s vlastním soc. zařízení se cena navýší o 500,- Kč na rodinu. 

Pojede s námi psycholog Jiří Černý, se kterým budeme moci večer debatovat, a také Jirka 
Ludvík, který poskytne odborné a hlavně ověřené lyžařsko-instruktorské vedení a rady. 

Další podrobnosti: 

dolní společenská místnost – koberce, hračky, hry pro děti, piano, krb 

kuchyňka pro hosty – vybavená linka, mikrovlnná trouba, el. vařič, varná konvice 

kaple – tiché místo k četbě, rozjímání 

ping-pong 

2 dětské postýlky – správce je rád umístí na vámi vybraný pokoj 

parkovací plocha pro cca 15 osobních aut přímo u domu 

Lyžování a další zimní sporty: 

svah za domem – boby, saně, radovánky na sněhu 

vlek u Staré Celnice – (6 min. pěšky od domu) nejspíš ještě nebude v provozu 

areál Jánské Lázně – Černá Hora – autem 20 min. – tam je sníh vždy, terény pro každého, 
navíc v tuto mimosezónní dobu jsou permanentky značně levnější. 

Prosíme zájemce, aby se ve vlastním zájmu včas přihlásili v sekretariátu, abychom věděli, 
s kolika zájemci máme počítat, a nevystavovali přeochotného správce příliš dlouhé nejistotě 
ohledně naplněnosti objektu. 

 

Taneční s Arnoštem v Karlíně! 
 

V případě dostatečného zájmu bychom opět otevřeli taneční večery v Karlíně. Jednalo by se 
spíše o pokračovací kurz, tzn. kurz pro ty, kdo zvládli základní kroky jednotlivých tanců. Plánova-
ný rozsah cca 10 večerů, v říjnu až prosinci (lednu). V případě zájmu pište na e-mailovou adresu 
tomsovamarta@seznam.cz  

Přijďte si s námi ještě před plesovou sezónou oprášit ladné pohyby! 

Těšíme se. 

Marta a Arnošt 
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Sladění rodiny a práce 
Dopis na měsíc Společnosti pro podporu rodiny 

 

V posledních letech se u nás prosazuje stále více koncept „sladění rodiny a práce“. Znepoko-
jivé je, že za „práci“ se považuje pouze placené zaměstnání, jako by péče o děti a budování ro-
dinného domova nebylo prací a životním naplněním. 

Považujeme za potřebné zdůraznit, že domácí výchova je pro děti mnohem zdravější než 
předčasné zařazení do kolektivů. Je neblahé, že po dlouholetém úsilí profesora Matějčka a dal-

Termínovník 2011 

termín akce kontakt 

10.10.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

4. – 6.11.2011 Podzimní obnova Manželských setkání M. Tomková  606 745 048 

9. – 13.12.2011 Zimní pobyt Albeřice sekretariát  224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

Kurz činného člena YMCA 
 

YMCA v České republice pořádá Kurz činného člena YMCA. 

Jsi běžným členem YMCA v ČR starší 16 let? 

Účastníš se práce v YMCA alespoň 3 měsíce? 

Podílíš se na programech a chodu YMCA? 

Jsi činným členem nebo o tom uvažuješ? 

Potom přijeď na historicky první Kurz činného člena v rozsahu 25 hodin. 

Kdy? 21. – 23. 10. 2011 

Kam? Chata YMCA T. S., Čučice (u Ivančic) – 30 km od Brna  

Za kolik? ZADARMO! 

Mezi témata kurzu patří vše, co se týká YMCA a co Ti může být užitečné pro práci v YMCA: 

poslání YMCA 

stanovy a řády YMCA 

dokumenty YMCA – identita, programy, společenství … 

práce v YMCA 

osobnostní rozvoj 

Tento kurz bude od roku 2012 povinný pro všechny nové činné členy.  

Účastníci dostanou materiály a osvědčení o absolvování kurzu. 

Přihlašujte se do 14. 10. 2011. 

Více informací a přihláška na http://www.ymca.cz. 
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ších odborníků, kteří prokázali, že domov je pro děti nejpřirozenějším prostředím, se opět začíná 
prosazovat model kolektivní výchovy z komunistických časů. Současně se podceňuje význam 
stabilního manželství pro zdravý vývoj dětí, jako by neúplná rodina byla z hlediska potřeb dítěte 
stejně hodnotná jako rodina kompletní. 

Děti, které v předškolním věku vyrůstají doma s matkou a sourozenci, jsou duševně vyrovna-
nější a mají větší důvěru v okolní svět: naopak děti předčasně zatížené kolektivem se hůře adap-
tují na školní prostředí. 

Stát by proto měl více oceňovat výlučně domácí péči o předškolní děti. Matky školních dětí 
by měly mít možnost zkrácených úvazků, aby rodinná péče o tyto děti nebyla zkrácena. 

Matky pečující o malé děti potřebují větší podporu, než je tomu dnes. Opakovaně jsme po-
žadovali, aby školy, zejména vysoké, rozvíjely studijní programy pro matky, které si potřebují 
udržet a obnovit odbornou kvalifikaci. Na druhou stranu je třeba uznat péči o dvě a více dětí 
jako manažerskou kvalifikaci, jako tomu je např. v Německu. Dítě není handicap – otevírá matce 
nové možnosti včetně profesionálních. 

Feministky označují mateřskou úlohu ženy za „stereotyp“ nebo „předsudek“. Za předsudek 
ale daleko spíše považujeme představu, že hodnota ženy se odvíjí od jejího placeného zaměst-
nání, jak nám to bylo vštěpováno od padesátých let. Jsou i novináři (týdeník Respekt), kteří jsou 
schopni napsat, že zaměstnaná matka představuje pro stát větší ekonomický potenciál než řád-
ně vychované dítě s dobrými návyky. 

Finanční kompenzace rodin, kde se matka stará především o děti, prospívá vývoji dětí a pro 
stát je levnější. To se v posledních letech prosazuje i v těch státech, kde se dříve prosazovala 
kolektivní zařízení: např. ve Švédsku získává matka tří dětí plat srovnatelný se mzdou za výděleč-
nou práci. Díky tomu zde stoupá počet dětí v rodinách. 

Za Společnost pro podporu rodiny: Marie Boháčová, Michaela Freiová, Petr Imlauf, Jiří Ludvík, 
Lenka Průšová, Milada Popelková, Michal Semín, František Schneiberg, Hana Stráníková,  

Jaroslav Šturma, Lukáš Tomko, Jana Vachulová, Marie Zápecová. Tento elektronický dopis je 
zasílán poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, orgánům státní správy,  

pro-rodinným organizacím a dalším subjektům, které o něj projeví zájem.  

Byly to krásné časy, když světem hýbal jediný problém (otázka morálnosti či nemorálnosti 
konání někdejšího amerického prezidenta). A byly ještě krásnější časy, kdy světem nehýbal ani 
tento problém a otázky vhodné k prodiskutování u draní peří se omezovaly na témata jako 
„bude letos tuhá zima nebo ještě krutější?“ či „prý jsou ti Turci pohani“… Dnes člověk otevře 
noviny, pustí rádio či televizi, načte zpravodajství na internetu (dál mé znalosti sociálních sítí 
nesahají) – a už se to na něho valí. Někdo někoho okradl a zmlátil, někde našli mrtvolu, nějaký 
politik sprostě vynadal jinému politikovi, jakási (nejspíše státní, protože z toho krev neteče, jak 
jsme se učili ještě za vlády jedné strany) firma je tunelována, některé státy asi nebudou schop-
ny platit dluhy, a pak jsou tady ještě tajfuny, nějaké to zemětřesení, o válečných konfliktech 
ani nemluvě (to jen střední Evropa má to štěstí, že již více než 65 let nezažila válku), rasové 
snad aby jeden rovnou přeskakoval, protože číst dvacet let o problému, který již dvacet let 
nemá řešení… 

Snad tisíc sloupků by nestačilo reflektovat vše, co se děje na okršleku zemském, co se děje 
v zemích, jejichž obyvatelé tiše nebo také hlasitě odmítají Hospodina (odmítají jeho církev, ale 

NA OKRAJ 
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kdo jsme my, abychom předepisovali Hospodinu, jak má s námi komunikovat?), co se děje 
v zemích, v nichž mají své ekonomické či mocenské zájmy ti, kdo nepotřebují ke svému životu 
Hospodina… 

A potřebujeme ho my? Ano, když nám umírá blízký člověk, když na nás dolehne tvrdost 
stvořeného světa a jeho obyvatelů, pak Hospodina potřebuje skoro každý člověk. Ale když jde-
me koupit deset vajec, čtyři rohlíky, pivo a nějaký salám? Když čekáme na tramvaj, která přece 
podle jízdního řádu pojede za šest minut? Když si vybíráme peníze z bankomatu (protože je čím 
dál těžší najít zaměstnavatele, který by byl ochoten vyplácet své lidi přímo a hotově) a nadává-
me na poplatky za vedení účtu, které spolehlivě spolykají všechen zisk, který snad mohly při-
nést již tak hubené úroky? Když sedíme za volantem a silnice patří nám? 

Jestliže Hospodina nepotřebujeme pro situace všední a každodenní, jak víme, že se na něho 
budeme moci obrátit, až nám poteče do bot? Jestliže ho nepotřebujeme teď, když nám nabízí 
svou přítomnost, svou lásku, svou pomoc, kde bereme jistotu, že až nám bude opravdu blbě, že 
postačí hvízdnout a Hospodin přiskotačí jako poslušný pejsek? 

Bázeň před Hospodinem – to 
není hrůza z plamene, hromu či vi-
chru (to zjistil již Eliáš), to není 
strach z věčného zatracení (protože 
jsem nedokázal prožít ani den bez 
alespoň lehkého hříchu), to není 
svíravý pocit nepříliš připraveného 
maturanta těsně předtím, než před-
stoupí před maturitní komisi. Bázeň 
před Hospodinem, to je uznání, že 
On je Bůh, nikoli my, že On ví, co kdy 
kde a jak má učinit, a ne my… To je 
poznání, že On nabízí jen to nejlepší 
zboží, dává ho zadarmo a nechce 
nic, než abychom si ho rozebrali, 
odnesli domů a tam ho používali (a až bude docházet, abychom si šli pro nášup). Protože jeho 
zboží se jmenuje Láska – a je to ten jediný možný recept na neduhy celé této nemocné planety, 
celé této vnitřně nejisté, navenek pak rozhádané společnosti, na neduhy, jejichž následky den-
ně vidíme v televizi, čteme o nich v novinách, šklebí se na nás z televizních obrazovek 
i z monitorů našich počítačů, laptopů, notebooků, netbooků, iPadů, chytrých … (nebudu tady 
dělat podprahovou reklamu) a jiných mobilních telefonů (je zajímavé, že nikdo ještě nevymys-
lel mobilní telefon, který by byl napevno přidělaný do sítě tak, aby se člověk dovolal člověku do 
bytu, ne však do čekárny u lékaře či do fronty u pokladny v supermarketu)… 

Bůh je Láska a nabízí sebe sama – víte někdo o zprávě, která by se měla dostat (s palcový-
mi titulky ovšem) na první stránky novin spíše než tato? 

A přece denní tisk mlčí, noční zprávy mlčí, týdenní svodky mlčí, zpravodajství na internetu 
mlčí… Kdo vystoupí a řekne: já promluvím? Kdo promluví? Kéž by tak činily alespoň naše skut-
ky, když už naše ústa jsou němá, když už uši lidu této země nejsou otevřeny slovu o Tom, jenž 
činí všechno dobré… 

VKor 


