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A po rozzářeném září a barevném říjnu nastává mlžný a šedivý listopad… Mlhy, inverze, ze 
stromů opadává poslední listí ztěžklé kapkami vody, ranní šero postupně přechází v podvečerní 
a do toho všeho problikávají tisíce svíček ze stovek hřbitovů… 

Je to zvláštní, že právě v tuto dobu si všichni připomínáme ty, kdo nás předešli na cestě živo-
tem. Snad je v tom jakýsi keltský zvyk, nějaká pověra, tradice, nějaké moudro přírodních národů, 
kteří si spojili podzimní odumírání letních barev a smrt člověka jako jakýsi obraz, cosi, co někde 
spolu souvisí… Nejen Vánoce jsou předkřesťanským zvykem, který dostal nový obsah… 

A tak máme dnes do činění s Památkou zemřelých – tak alespoň praví civilní kalendář. Cír-
kevní kalendář je přesnější: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – a den předtím ještě slavnost 
Všech svatých. A teď aby se v tom jeden vyznal… 

Neboť jaký je rozdíl mezi věrným zemřelým a svatým? A jaký rozdíl je mezi zemřelým a věr-
ným zemřelým? Služebník věrný vejde do radosti svého pána – svatý si ještě kromě toho stoup-
ne na oltář – a ti ostatní zemřelí? Co bude s nimi? A kdy mám vzpomínat na své blízké? Byli věr-
ní? Byli svatí? Nebo jen zemřeli? Jak to vlastně je? 

A do toho se z předkřesťanských dob opět vynořuje na světlo Halloween, noc, v níž ožívají 
duchové, strašidla a jak by se jim ještě dalo říkat – a všichni jsou z toho náramně veselí a vyrábě-
jí si strašidelné svítilny z dýní k velké radosti prodejců dýní k vyřezání – a k neméně velké radosti 
prodejců již vyřezaných dýní je nás hodně, kdo jsme příliš nešikovní, příliš líní nebo příliš zane-
prázdnění, abychom si dýni vyřezali sami… A k jejich velkému smutku je ještě stále příliš mnoho 
těch, komu Halloween nic neříká (a tudíž nic nekoupí)… Zvláštní, že předkřesťanský předchůdce 
Vánoc se nevynořuje – že by se ve starém Římě byly nekupovaly zimní slunovratové dárky? 

Celý povyk kolem Halloweenu ale ve vědomí společnosti úspěšně odsouvá na druhou kolej 
otázky, které jsme si položili výše. Kdo to jsou ti zemřelí, ti věrní zemřelí, ti svatí, o které jde na 
začátku listopadu? A proč mají dva svátky místo jednoho? A proč civilní kalendář vypouští slovo 
„věrný“? 

Kdesi kdosi řekl, že není-li Boha, všechno je dovoleno. Není-li Boha, není komu být věrný, 
není koho poslouchat, není, kdo by s autoritou, jíž nelze odporovat, stanovil, co je dobré a co je 
zlé. Není míra hodnot – těch skutečných hodnot, neboť skutečná hodnota člověka, věci, skutku, 
postoje, názoru je daná tím, jak moc se blíží Bohu, jak moc zrcadlí a předává dál skutečnou a 
jedinou Moudrost, jedinou Krásu, jedinou Lásku. Všechno ostatní má hodnotu jen do té míry, do 
jaké vede člověka k Bohu: půst, pokud 
vede k sdílení jídla, odříkání, pokud vede 
ke sdílení jmění, sebezápor, pokud vytváří 
prostor pro účinnou lásku, práce, pokud 
vede k moudrosti, kráse nebo lásce (a ty tři 
nelze od sebe oddělovat), odpočinek, po-
kud je přípravou na aktivitu, aktivita, po-
kud je slavením, slavení, pokud je prožívá-
ním moudrosti a krásy ve společenství 
lásky… Vzpomínka na zemřelé, pokud je 
připomenutím trvajícího společenství, spo-
lečenství lásky přes hranice života, přes 
bránu smrti… 

VEJÍT DO RADOSTI 
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V RODINNÉM KRUHU 

Tak bych odešel 

jít do ticha 

bez bolesti 

beze strachu 

jen tak si jít 

kráčet ztichlým lesem 

setřásat kapky rosy 

nadechovat mlhu 

šustění loňského listí 

měkkost předloňského jehličí 

mokrá hebkost mechu  

mlčenlivá skála 

Tak bych odešel 

pružnost písku na mokré pláži 

příboj a rackové 

tak bych odešel 

a zanechal za sebou knihy desky tramvaje kola stroje přístroje nástroje čeho? 

A zatím odchází les 

louka 

skála 

moře 

ticho 

protože ještě nejsme hotovi 
 

 Sa Ze-Č‘ 2011  

Připomínejme si své zemřelé – 1. i 2. listopadu. Možná jsou svatí, vždyť slovo „svatý“ nezname-
ná „ten, jehož socha stojí na oltáři“ (všimli jste si, kolik je „nesvatých“ postav na oltářních obrazech 
renesance či baroka, všech těch donátorů, dekoračních figur, ale i zobrazení pekelných bytostí, 
které v protikladu k těm nebeským marně usilují o duši toho či onoho světce…), „svatý“ v původní 
biblické hebrejštině znamená „oddělený, vydělený“, tedy ten, jehož si Bůh oddělil pro sebe. 
„Služebník věrný, jenž vstupuje do radosti svého Pána…“ Je tedy slavnost Všech svatých a Vzpo-
mínka na všechny věrné zemřelé jedním a týmž svátkem rozloženým do dvou dnů: do dne jistoty 
(církev slavnostně prohlásila, že ten či onen je opravdu služebník věrný, jenž vstoupil…) a do dne 
naděje (všichni jsme ho znali, měli jsme se vzájemně rádi a věříme, že i nadále se máme rádi). 

A nakonec má pravdu i ten civilní kalendář: všech zemřelých, neboť kdo jsme my, abychom 
si byť jen u jednoho člověka ze všech těch miliard našich předchůdců, kteří již dlí ve věčnosti, 
troufli prohlásit, že nebyl věrný a nevstoupil? 

Kde není Boha, není soudce. Ale tam, kde je Bůh, tam je soudce pouze a jedině On. Jen On 
ví, kdo je věrný služebník. Kéž by si oddělil pro sebe i nás, kéž by i nás uznal za věrné, kteří 
vstoupí do radosti, až bude čas – kéž bychom se tam shledali se všemi, jejichž přítomnost, živou 
a reálnou přítomnost tady a teď tak neradi postrádáme… 

Vladimír Koronthály 
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Milí přátelé, 
 

tak jsme se dočkali. Dost bylo krušného 
ranního vstávání do černé tmy – od neděle 
máme zimní čas a můžeme vstávat za svět-
la. Alespoň na chvíli, než nás za pár týdnů 
zákony pohybu nebeských těles (k nimž 
počítáme i matičku Zemi) přesvědčí, že to 
bylo opravdu jen do času. 

Na druhé straně přicházíme o delší ve-
čery – jestliže jsme se na konci října vraceli 
domů za šera, teď nás čeká několik měsíců 
nočních návratů. Inu, nic není zadarmo 
a každá legrace něco stojí. 

Ale všechno má i své dobré stránky. Nevím, zda jsem schopen najít něco pozitivního na vstá-
vání, když je za okny ještě černo a studeno, ale dlouhé zimní večery měly pro nás jako děti své 
kouzlo – doma bylo jaksi útulněji, i maminka měla jaksi více času na povídání, i od babičky jsme 
se toho dověděli více a u těch kamen bylo tak příjemně… I jako otec rodiny jsem byl nakonec za 
zimní večery vděčen – nemusel jsem s dětmi podléhat kategorickému imperativu „venku je tak 
krásně“ (nic proti tomu, jít s dětmi ven…) a mohli jsme si o to více stavět z lega, povídat vymyš-
lenosti… prostě být spolu. 

Snad proto Hospodin stvořil dlouhé večery. Přeji vám i sobě, abychom si je užili – nebude to 
navždy. Již za 5 měsíců si posuneme hodinky na letní čas a malé děti budeme ukládat ještě za 
sluníčka. 

Přeji vám i sobě krásný listopad. 

VKor 
 

Sebeúcta   
 

Nemůžete se sebe zbavit, dokud sami sebe nemáte. Proto bylo evangelium zamýšleno předně 
pro dospělé. Dětem můžeme dávat svou lásku a něhu; můžeme se s nimi mazlit, objímat je, důvě-
řovat jim. Nemůžete jim naplno kázat evangelium, neboť vše v jejich duši nabádá k růstu, zkuše-
nosti, vývoji, běhu, sebeprosazování a ambicím. Dětská psyché nemůže pochopit cestu kříže. 

Na evangelium jsou připraveni pouze dospělí. Nejsme-li na ně připraveni kolem třicítky, pak 
jsme nedospěli. Třicet let života by nás mělo naučit, že život je jak spojování, tak i oddělování, 
milování i opouštění, ano i ne. Obojí je posvátné a potřebné. Zdá se mi, že lidé, kteří mají velmi 
dobré vědomí sebe sama, kteří nepotřebují být stále potvrzováni nebo hlazeni, jsou lidé, kteří 
mají vytyčeny hranice sebeúcty. Jsou to vždy lidé, kteří tím či oním způsobem umějí dát svým 
životů hranice a dovedou si říci ne. Mají odpovídající smysl pro hranice a instinktivní vědomí 
svého vlastního centra. 

To je přesně způsob, jak formovat své ego: nikoli vyhovováním sobě samému, ale faktickým 
stanovením hranic svým choutkám. To poskytne egu hranice i střed, které potřebuje. Ty jsi něco, 
neboť existuje něco, čemu umíš říct ne. To posvátné ne nám paradoxně dává smysl pro sebe-
úctu. Neustálé přitakávání našemu já je ve skutečnosti ponižováním před egem. 

Z knihy Richarda Rohra „Letting Go: A Spirituality of Subtraction“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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K lásce patří samostatnost 
 

Kniha Nevyšlapanou cestou M. Scotta Pecka patří mezi knihy, ke kterým se vracím. Autor 
v ní probírá témata, jako je kázeň, láska, duchovní růst a milost. Není bez zajímavosti, že tento 
vojenský psychiatr, který prošel válkou ve Vietnamu a následně pracoval jako psychiatr v Bílém 
domě, napsal tuto knihu ještě před svou konverzí ke křesťanství. Vždy mě v této knize oslovuje 
něčím jiným. V současné době jsem se vrátil k jeho pojetí lásky. Jeho definice lásky mě dlouho 
dráždila: „Láska je vůle rozšířit své „já“ ve prospěch duchovního růstu, ať už vlastního, nebo 
cizího.“ Tato definice se mi zpočátku vůbec nelíbila. Snažil jsem se s ní polemizovat, najít v ní 
slabiny. Polemizoval jsem s každým slovem. Proč je to pouze záležitost vůle a ne citu? Proč by to 
měl být pouze duchovní růst a ne péče o tělesné potřeby partnera? Co vlastně myslí duchovním 
růstem… atd.? Čím dále jsem četl a čím více jsem o tom přemýšlel, začal jsem postupně chápat 
rozdíly mezi zamilovaností a láskou a začal jsem chápat opodstatněnost jeho definice.  

Jako ukázku a pozvání k četbě této knihy uvedu úryvek z kapitoly „K lásce patří samo-
statnost“: 

„Když já a má žena pracujeme s partnerskými dvojicemi, přirovnáváme manželství k základ-
nímu táboru při dobývání hory. Jestliže chceme šplhat nahoru, musíme mít dobrý základní tá-
bor, který nám poskytne přístřeší a potravu. Potřebujeme jej, abychom si mohli odpočinout 
a načerpat síly, než se znovu vydáme k vrcholu. Úspěšní horolezci vědí, že přinejmenším tolik 
času jako samotnému šplhání nahoru je třeba věnovat péči o základní tábor, protože jejich pře-
žití záleží na tom, zda bude dobře postaven a zásoben. 

Běžnou chybou v manželství je to, že muž hned po sňatku věnuje veškerou energii dobývání 
vrcholů a příliš se nestará o základní tábor (manželství). Chce tam mít perfektní pořádek, kdykoli 
se rozhodne vrátit, aby si odpočinul a nabral síly, ale přitom se nehlásí k odpovědnosti za jeho 
udržování… 

Právě tak častým zdrojem problémů v manželství je opačný přístup, který je typicky ženský. 
Nejedna žena má totiž v okamžiku sňatku pocit, že svého životního cíle už dosáhla. Základní 

tábor je pro ni vrcholem. Nechápe a nechce chápat 
manželovu potřebu něčeho dosáhnout a ještě zažít 
něco mimo manželství; reaguje na ni žárlivě a bez 
ustání vymáhá, aby věnoval stále více energie své 
rodině. Takové „komunistické“ řešení vede ke vztahu, 
který muže ochromuje a dusí, takže si v něm připadá 
jako v pasti a často z něj posléze v „krizi středního 
věku“ uprchne. Je zásluhou feministického hnutí, že 
ukázalo, co je zjevně optimálním řešením: Totiž man-
želství je vskutku kooperativní instituce, která sice 
vyžaduje velkou vzájemnost a čas i energii obou part-
nerů, ale prvotním smyslem její existence je jejich 
vzájemná podpora na cestě ke dvěma individuálním 
vrcholům duchovního růstu. Muž a žena se musí sta-
rat o rodinný krb a oba se také musí dále rozvíjet… 
Vynikající vztah nemohou vytvořit dva lidé, kteří se 
rozhodnou splynout v manželství jen proto, že jsou 
vyděšeni ze své osamělosti. Skutečná láska respektuje 
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individualitu toho druhého, ale snaží se ji i rozvíjet – dokonce i když to znamená riziko rozchodu 
nebo ztráty. Konečným cílem života zůstává duchovní růst jedince, osamělá cesta k vrcholu, 
jehož můžeme dosáhnout jedině sami. Nemůžeme dojít daleko bez podpory, kterou nám posky-
tuje úspěšné manželství nebo společnost. Manželství a společnost existují především proto, aby 
umožňovaly a podporovaly tyto individuální cesty. A jako vždy u skutečné lásky, jestliže něco 
„obětuji“ pro rozvoj toho druhého, vede k rozvoji mé vlastní osobnosti. Když se jedinec vrací 
z vrcholu do manželství nebo společnosti, jež mu poskytují podporu, povznáší a obohacuje zase 
on je. Rozvoj jednotlivce a společnosti jsou tedy vzájemně propojeny, ale na cestě vzhůru se 
nelze vyhnout osamělosti. A právě z osamělých výšin své moudrosti k nám promlouvá prorok 
Chalil Džibrán na téma manželství: 

 

Ať jsou ve vaší pospolitosti prostory a nebeské vánky tančí mezi vámi. 

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: Nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi 
břehy vašich duší. 

Plňte si vzájemně své číše, ale nepijte z jediné číše. 

Dávejte si vzájemně ze svého chleba, ale nejezte vždy z téhož krajíce. 

Zpívejte, tančete a radujte se spolu, ale dopřejte jeden druhému, aby byl sám, právě tak, jako 
jsou samy struny loutny, i když se všechny zachvívají stejnou melodií. 

Dávejte si svá srdce, ale ne proto, abyste si je vzájemně svěřovali do opatrování. 

Neboť vaše srdce může obsáhnout jen ruka Života. 

A stůjte při sobě, ale ne příliš blízko sebe: Neboť pilíře chrámu stojí odděleně a dub neroste 
ve stínu cypřiše, ani cypřiš ve stínu dubu.“ 

 

Z knihy M. Scotta Pecka: Nevyšlapanou cestou, Argo 2003, vybral a komentoval Petr Běťák 
 

Ale tady jsme v Rusku 
Sedím v odbavovací hale na frankfurtském letišti a čekám na spoj do Nižního Novgorodu. 

Mám asi dvě hodiny do odletu a tak sedím u stolku u okna a opravuji chyby ve své zítřejší před-
nášce. Půl hodiny před odletem přicházejí čtyři mí kolegové, kteří přiletěli z Mnichova a zůstávají 
stát přímo před „gejtem“. Mávám na ně, ať si přijdou ke mně sednout. Zamávají mi taky, ale 
zůstávají stát. Dodělal jsem korekturu a šel k nim. „Pojďte si sednout, vždyť do letadla můžeme 
jít klidně jako poslední, stejně máme místenky na přední sedadla a aspoň se přes nás lidi nebu-
dou tlačit“. Franz Schäfer, Rus, který se ale narodil a vyrostl v Německu a do Ruska služebně létá 
dvakrát měsíčně, mi říká: „To tady radši budu hodinu stát a pohodlně si dám kufr do schránky 
nad hlavou, než abych ho pak měl tři a půl hodiny pod nohama. Podívej se, kolik mají všichni 
tašek z Duty free shopů.“ Rozhlédl jsem se kolem a najednou vidím, čeho jsem si předtím nevši-
ml. Vzpomněl jsem si na perón choceňského nádraží sedmdesátých let, kde se kolem tašek 
a balíků paniček ruských důstojníků, odjíždějících na dovolenou do své vlasti, nedalo projít. A tak 
jsem si stoupl k nim a držel šestou pozici ve frontě. Za námi stála maminka se dvěma malými, 
krásně načinčanými dětmi. Chlapečkovi asi tři roky a holčičce asi tři měsíce. Maminka drží mi-
minko v náruči, zatímco se jí chlapeček drží za nohu a zvědavě si všechno obhlíží. Miminko 
v růžových pletených šatičkách s růžovými ponožtičkami a čepičkou na hlavičce vypadá jako 
z cukru. Za chvíli je pracovnice Lufthansy vybídne, aby už šly s dětmi napřed do letadla a pohodl-
ně se tam s nimi usadily. Maminka zdráhavě odmítne, protože čeká na manžela, který má jejich 
pasy. Manžel přichází ověšen plnými taškami a tak mohou s doprovodem usmívající se letušky 
odejít do útrob letadla. 
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Po dvou hodinách letu se to miminku přestane líbit a začne brečet. Je jedenáct v noci. Ma-
minka mu dává napít, ale dítě brečí dál, zkouší to s flaškou znovu, bezradně mu opakovaně dává 
dudlíka, ale dítě křičí a křičí. Stoupne si s ním do uličky, dítě ani dech nemůže popadnout, ječí 
a ječí. Maminka se bezradně dívá po vražedných pohledech spolucestujících, kteří chtěli spát 
a teď si zacpávají uši rukama i polštářky. Tuší, co by jí asi chtěli říct. Konečně jdeme na přistání. 
Se stoupajícím hlukem motorů stoupá i křik miminka. Vystupujeme a miminko nepřestává kři-
čet. Vystresovaná maminka jej celou cestu autobusem po letištní ploše bezradně a bezmocně 
chová v náruči, zatímco tatínek má náruč plnou tašek a svého spícího synka.  

Policajti udělali u autobusu špalír, kterým jsme prošli do letištní haly k pasové prohlídce. 
Jakmile jsme byli v hale všichni, ihned nás začali usměrňovat do koridorů k jednotlivým přepáž-
kám. Probleskla mi přitom vzpomínka na jatka v ostravském Martinově, kde podobným způso-
bem několik chlapů s elektrickými obušky nahánělo stádo prasat do turniketů na porážku. Kolem 
nás neustále kroužil policajt, připomínající „koblížek na másle smažený“ s obrovskou čepicí na 
hlavě, která mu takřka zakrývala celá ramena. Bylo vidět, jak je ta čepice je pro něj důležitá, 
neboť ji často uchopil za štítek a na hlavě posunul, nebo si ji jen z boku srovnal prsty na jednu 
nebo na druhou stranu. Pod břichem zaříznutý opasek, na pravé straně pevně trčí veliká pistole 
a na levé straně se hrozivě houpe pendrek. 

Rodina s křičící holčičkou si stoupla do fronty na odbavení za nás jako poslední. I ve vlastním 
zájmu jsem jim doporučil, ať jdou přímo k přepážce, že by miminko asi chtělo být už ve své pos-
týlce. Maminka se na mne bázlivě podívala a řekla „ale tady nejsme v Německu, tady jsme 
v Rusku“ a stáli dál na místě. Miminko už nevědělo, jak by řeklo „takto se mnou nezacházejte!“. 
Ještě jsem neviděl, aby tříměsíčnímu dítěti tekly slzy proudem po tvářičkách. Vždyť přece mi-
minka používají pláč jako běžný komunikační prostředek a proto většinou pláčou „nasucho“. Ale 
tady to nebyla běžná komunikace. To bylo SOS!!! Nemusím být dětským psychiatrem, abych 
nepoznal, že dítě zrcadlilo stres a strach matky z přistání a z celní kontroly. Evidentně holčička 
neměla uspokojenu druhou vyšší potřebu z Maslowovy pyramidy potřeb. Najezená byla, byla 
v teple, ale chyběl jí pocit bezpečí.  

Vzpomněl jsem si na radu pana primáře Rozehnala z litomyšlské pediatrie, který mi říkal: 
„Chceš-li zklidnit kojence, běž blíž k němu, polož mu ruku na hlavičku, otevři oči, jak nejvíc dovedeš, 
zvedni obočí a usmívej se na něj“. To pan primář ještě nemohl vědět, co vědí dnes i nelékaři o funkci 
amygdaly uvnitř mozku. Vlídné tváře vedou k silným reakcím v levé amygdale a vytvářejí pocity ra-
dosti, zatímco zachmuřené, vystresované a výhružné tváře vedou k reakcím pravé amygdaly a způ-
sobují strach a nelibost. Jsou to nevědomé procesy, které fungují nejen u dospělých, ale i u miminek, 
a dokonce i u zvířat. Je to základní princip, kterými se děti vychovávají, aniž by uměly mluvit.  

A tak jsem v zájmu dítěte, v zájmu svém i všech ostatních v letištní hale přišel k miminku, 
chytil jsem jej za ručičku, otevřel jsem oči, jak jsem nejvíc dovedl a usmál se na něj. Pláč ustal 
jako když utne, miminko ze mne nespouštělo oči a po chvilce se mu pusinka roztáhla do široké-
ho úsměvu. Rodiče překvapeni nejen mým tajným kouzlem, ale také tím, že to byl jeho úplně 
první úsměv, který ukázalo. A ten nepatřil mamince, ani tátovi, ale cizímu dědovi. A tak vyčerpa-
ná maminka střídavě utírala zasychající slzičky z tváře holčičce i sobě. Půl hodiny jsem si pak ve 
frontě povídal s mou novou tříměsíční přítelkyní a bylo nám spolu dobře. A myslím, že nejen 
nám, ale i mamince a všem ostatním v letištní hale, kteří nás pozorovali, protože za celou dobu 
už nezaplakala. Dal jsem ji pocit bezpečí, který jí vystresovaná matka před celní kontrolou neby-
la schopna poskytnout. 

Petr Běťák 
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Chalil Džibrán: O výchově dětí 
 

Vaše děti nejsou vašimi dětmi. 

Jsou syny a dcerami života, toužícího po sobě samém. 

Přicházejí skrze vás, ale ne od vás. 

A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří. 
 

Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky. 

Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším. 

Neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit dokonce ani ve svých 
snech. 

Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě. 

Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška. 

Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy. 

Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko. 

Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí. 

Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk, který je pevný. 

Z knihy M. Scotta Pecka: Nevyšlapanou cestou, Argo 2003 

Identita, a potom manželství  
 

Jedním z velkých mýtů naší kultury je, že manželství je odpovědí na 
vlastní problémy. Namísto toho – jak se dozvídám – manželství vyjevuje 
vlastní problémy. Lidé, kteří se ze svého manželství těší, jsou ti, kteří se 
nejprve sami naučili žít život jako takový. Nemůžete vytvořit intimitu bez identity. 

Každý, kdo rozumí manželství, ví, že spíše než všespasitelnou odpovědí na problémy je man-
želství samo tím, co generuje celou řadu problémů nových. Dík tomu si uvědomujeme potřebu 
růst, potřebu odpouštět, sdílet se, umírat. Je lépe vstupovat do závazku manželství s jistým citem 
pro tyto potřeby a s odhadem, že jejich naplňování je prací na celý život. Ne vždycky manželství 
tyto potřeby uspokojí: vede manželský pár k vzájemné spolupráci. V tomto kontextu se stále učí-
me svým úkolům a problémům – a je nám dán partner, aby s námi těmito problémy prošel. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

Učitelka se ptá Pepíčka: 

„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 

„To jsou velice moudří ptáci. Jak začne škola, odletí do jižních krajin!“ 
 

„Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!“ 

„Jak je to možné?“ 

„Včera v noci štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni!“ 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Ze sekretariátu 
 

Milí členové Živé rodiny, 

jak jste se již dříve dověděli, k letošnímu 30. listopadu končí Radana Vášo-
vá na pozici sekretáře sdružení. Je nám to velmi líto, ale život jde dál. Z důvo-
du nutnosti pokračovat bez přerušení dále jsme uspořádali urychlené interní 
výběrové řízení (inzerát ve Zpravodaji). Nakonec na místo sekretáře sdružení 
nastupuje Hana Chrástecká, dlouholetá členka YMCA-Živá rodina, manželka 
a matka šesti dětí. Nastoupila již 17. října a po dobu 6 týdnů se bude zaučovat na pozici sekretáře 
sdružení při spolupráci s Radanou, od 1. prosince převezme samostatně veškerou agendu. My 
všichni se budeme snažit být jí, zejména v počátečním období, co nejvíce nápomocni. 

Radaně děkujeme za vše, co pro Živou rodinu za skoro 4 roky vykonala, přejeme jí mnoho 
zdaru na novém pracovišti a doufáme, že se bude nadále účastnit aktivit Živé rodiny jako  
dobrovolník. 

Hance přejeme, aby se jí u nás líbilo a aby dokázala skloubit péči o svou rodinu s prací pro 
sdružení. Příště nám snad napíše něco více o sobě.  

Vladislav Pištora, předseda 

Členské příspěvky  
Pomalu končí rok 2011 a někteří členové ještě nezaplatili členské příspěvky. Prosím Ty, kte-

rých se to týká a kdo chtějí být stále členy ŽR, nechť zaplatí. Dle rozhodnutí Valného shromáždě-
ní činí členské příspěvky 400,- Kč na rodinu a rok, jako variabilní symbol uvádějte začátek rodné-
ho čísla některého člena rodiny. Členské příspěvky je možné platit složenkou nebo na účet 
č. 193506832/0300. Nemůžete-li z finančních důvodů členské příspěvky zaplatit, můžete si požá-
dat o jejich prominutí, na sekretariátu vám rádi pomůžeme.  

Radana Vášová 

„Koupil jsem snoubence pod stromeček briliantový prsten.“ 

„Tos jí nemohl koupit něco levnějšího, třeba televizor?“ 

„A ty už jsi viděl falešný televizor?“ 

Z knihy Jana Ihnáta „Zasměj se každý den“ vybral sazeč 

Zapečená cuketa s masem a brambory 
Cuketu oloupeme a nakrájíme na kolečka. Na oleji zpěníme 

cibuli a česnek, mleté maso na nich opečeme a okořeníme: sůl, 
pepř, tymián, oregano, trochu papriky apod. – podle chuti. Pak při-
dáme rajčatový protlak a dusíme do měkka. Uvaříme si brambory a nastrouháme tvrdý sýr. Za-
pékací misku vymažeme trochou olivového oleje a vrstvíme: na dnu kolečka cukety, pak maso, 
brambory a zase cuketa, maso, brambory, navrch dáme vysokou vrstvu sýra. Zapékáme v troubě 
asi 20 minut. Dobrou chuť! 

Markéta Koronthályová 

RECEPT NA LISTOPAD 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Jak se staví škola v Africe?  
 

Co obnáší stavba v rozvojové zemi a jak 
se vůbec lze vyrovnat s tamními podmínka-
mi života? I o tom nám budou vyprávět 
manželé Böhmovi, dva ze zakladatelů ne-
ziskové organizace SIRIRI. 

Škola v Bozoum je jedním z několika 
projektů SIRIRI. Jedná se o podporu fungo-
vání druhého stupně základní škobozoum 

ly – v roce 2009 musel být totiž provoz 
jediné školy tohoto druhu z důvodu nedo-
statku financí ukončen. Žáci tak byli nuceni 
ukončit své vzdělání po pěti letech školní 
docházky. Vloni byl provoz školy v provizorních prostorách znovu obnoven. Letos se zahájilo pod 
střechou zbrusu nové a krásně barevné školy.  

„O návrh nové školy nás požádal přímo otec Aurelio, představený misie bosých karmelitánů 
ve středoafrickém městečku v Bozoum, spolehlivý partner SIRIRI na místě. Manželova firma pak 
zdarma vypracovala projekt a v únoru 2011 jsme odletěli do Afriky,“ říká Ludmila Böhmová. 

Za osm měsíců intenzivní spolupráce přibližně 30 afrických dělníků a zedníků s misionáři 
a dobrovolníky z České republiky a Itálie se v Bozoum podařilo postavit krásnou školu s kapaci-
tou 200 dětí. Slavnostní otevření bylo pro všechny slavnostním zážitkem – obyvatelé Bozoum 
jsou velmi hrdí na to, že mají novou školu a jejich děti se mohou dál vzdělávat. 

Jaké to je být u toho, když vzniká něco tak unikátního, si můžete přijít poslechnout na před-
nášku Karola a Ludmily Böhmových, která se bude konat 23. listopadu 2011 v 19.19 hodin 
ve farním klubu kostela Panny Marie Sněžné v Praze 1, Jungmannovo nám. 

 

Summer Camp 2011 
 

Občanské sdružení Y – Open pořádalo v létě již šestý ročník Summer campu v Doksech 
s nabídkou dopolední výuky angličtiny a dalšího bohatého kulturního i sportovního programu. 
Tábora se zúčastnily rodiny s dětmi, studenti i starší účastníci v babičkovském a dědečkovském 
věku. Učit angličtinu a pomoci s programem přijela k našemu českému organizačnímu týmu 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

Termínovník 2011 

termín akce kontakt 

4. – 6.11.2011 Podzimní obnova Manželských setkání YMCA Familia  602 681 888 

14.11.2011 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát  224 872 421 

8. – 11.12.2011 Zimní pobyt Albeřice sekretariát  224 872 421 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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i parta dobrovolníků – Američanů z Michiganu. Díky štědré finanční pomoci nadace Slunce pro 
všechny se podařilo integrovat také několik těžce hendikepovaných dětí (s jejich osobními asis-
tenty), které jinak nemají možnost účasti na podobné prázdninové akci se zdravými účastníky. 
Byly zde přirozenou součástí přátelského společenství. Během dopolední výuky angličtiny mohli 
rodiče své malé děti svěřit hodným chůvám, starší děti měly také svojí anglickou skupinku spo-
lečně s americkými dětmi. 

Odpoledne organizátoři nabízeli výlety např. na hrad Bezděz, plavbu parníkem po Máchově 
jezeře, karneval, grilování, nedělní křesťanský program, zajímavé workshopy, při nichž bylo mož-
né si např. vlastnoručně vytvořit bižuterii z Fima nebo vitráž, hudební večery s vytvořenou tábo-
rovou kapelou z účastníků a nepřetržitou možností komunikace s přáteli v angličtině. Také díky 
vstřícnému a ochotnému personálu Hotelu Kamýk se prázdninový týden velmi vydařil a tak to 
vypadá, že příští rok pojedeme zas. Budeme se těšit i na Vás. 

Jana Běťáková 

Ověření schopností ke studiu 
 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna se sídlem v Praze 8 – Karlíně, v Pernerově 
ulici č. 8, tel. 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz, nabízí ověření schopností ke studiu pro 
žáky 5. a 9. tříd základních škol. Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit skutečné předpoklady 
svého dítěte, jeho převládající zaměření a úroveň jeho vědomostí ve srovnání s jinými žáky praž-
ských škol. Výsledky testů budou sdělovány žákům a rodičům v krátkém pohovoru v předem 
domluveném termínu. 

Testování proběhne skupinově v budově poradny.  

Termín konání: pro žáky 5. tříd ZŠ 28. listopadu v 8.30 hod., pro žáky 9. tříd ZŠ 21. listopadu 
v 8.30 hod. Cena testování je 150 Kč. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem. 

 

Předvánoční akce MC Komůrka 
 

Mikulášský karneval pro dětičky 

Datum a čas: 4. prosince 14.00 – 16.00 hod. 

Místo konání: KK-AEROBIK, Pertoldova 3373, Praha 4 – Modřany „Na Beránku“  

Bližší informace na e-mailu komurka12@email.cz. 

Nutná registrace nejpozději do 30. 11. 2011. 
 

Zdobení perníčků 

Datum a čas: 18. prosince 10.00 – 11.30 hod. 

Místo konání: Restaurace Orion, K Nouzovu 2181/1, Praha 4 – Komořany  

Přijďte si nazdobit vánoční perníčky! Materiál i pomůcky ke zdobení zajistím. Akce bude 
mimo provozní dobu, ale k dispozici bude možnost zakoupit si něco z nápojového lístku včetně 
kávičky či čaje! 

Dětský koutek bude připraven pro vaše dětičky. (Každý si bude hlídat svoje dítka sám!) Také 
je možnost menší děti uspat v kočárku a nechat za oknem na terase či v druhé místnosti. Větší 
děti cca od 3 let si budou moci nazdobit perníčky samy. 

Cena: každý si zaplatí použitý materiál + zdobící pytlíčky (můžete si přinést svoje!) 

Důležité: přihlášku odeslat na e-mail: komurka12@email.cz nejpozději do 10. 12. 2011 – 
abych zajistila dostatečný materiál. Kapacita lidí je omezena!!! 

Dagmar Friedlová, ředitelka MC Komůrka  
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Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

Program efektivního rodičovství krok za krokem  
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském ve spolupráci s Občanským sdružením Ro-

dinné centrum Praha pořádá program, který pomáhá rodičům s výchovou předškolních a mlad-
ších školních dětí. Nejbližší kurz: Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 
5, konečná tramvaje 12 a 14 „Sídliště Barrandov“. Termíny setkání: soboty 12. listopadu, 
26. listopadu a 10. prosince 2011 vždy od 9.00 do 17.00 hod. Lektorky: Mgr. Vlasta Hamalová 
a Mgr. Simona Rakoušová. Cena: 1300,- Kč za osobu zahrnuje též tištěný materiál a výukové 
DVD. Přihlášky v KMC Barrandov, tel. 605 471 840, mail: info@kmcbarrandov.cz. O jednotlivých 
kurzech též na http://rodinnecentrum.cz/STEP/. Program nabízíme farnostem a společenstvím 
rodin. Již pátým rokem na tento projekt přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Adventní rekolekce pro manželské páry 
V sobotu 3. prosince se uskuteční v Komunitním 

centru sv. Prokopa v Praze 5 – Nových Butovicích 
(metro B – Hůrka) adventní duchovní obnova pro 
manželské páry. Obnovu povede P. JCLic. Mgr. On-
dřej Pávek, farář u sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Předběžný časový rozvrh je 9 – 16 hodin. Během 
dne bude příležitost ke svátosti smíření. Na závěr od 
15.00 počítáme se mší svatou. Polední občerstvení 
bude zajištěno. Příspěvek na nájem prostor a občer-
stvení je 200,- Kč na pár. Manželé se přihlašují tele-
fonicky či mailem nebo formulářem na stránkách 
Centra http://cpr.apha.cz/advent/. 

 

Přípravy na manželství 
Zimní osmidílná společná příprava se uskuteční opět v pražském Pastoračním středisku 

v termínu 17. ledna – 6. března 2012. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají 
informační a zážitkovou část. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra 
tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Pár snoubenců přispívá na provozní 
náklady kurzu částkou 500,- Kč. Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky 
nebo přes formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Jarní kurz proběhne v termínu 
10. dubna – 29. května 2012. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

 220 181 777, 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz, http://manzelstvi.cz 

INZERCE 

Nabízím dvě zánovní pružinové matrace IKEA. O. Šašková,  775 669 393. 

Kdo by mohl darovat větší rodině dětská kola pro děti ve věku 7, 9 a 10 roků?  
Kontakt: Jana Běťáková, betakp@volny.cz 
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U Boha je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den 
V minulém týdnu nastal mezi fyziky poprask. V italské laboratoři Grand Sasso mezinárodní 

tým vědců zjistil, že neutrina se patrně mohou pohybovat rychlostí vyšší než světlo. Většina 
fyziků na to reagovala tak, že tuto informaci je potřeba „zabít“ a je nutné najít chybu v měření, 
protože by to přineslo takový zmatek do současného chápání světa, že si to nedovedou předsta-
vit. Nezažila tuto situaci věda v historii už vícekrát, když Koperník přišel s názorem, že asi Země 
nebude středem světa, když Darwin přišel se teorií vývoje druhů, když Einstein přišel se speciální 
teorií relativity…? Vždycky se nejvyšší světově uznávané kapacity nové teorii bránily. Podkopá-
valo to základ jejich víry, na které stavěly svůj profesní život. Cože, základ jejich víry? Ano, fyzi-
kální a matematické zákony stojí na víře, na víře v platnost axiomu. Tedy předpokladu, který 
beru za základ pro další odvozování a který nemohu prokázat. Matematické definice a věty začí-
nají slůvkem „nechť“ anebo slůvkem „budiž“. A za tímto slůvkem stojí předpoklady, za kterých 
definice nebo výrok bude platit. Protože nejsem schopen pochopit a popsat skutečnost, vytvá-
řím zjednodušený matematický model reality, který platí za určitých předpokladů. A tak vrcho-
lem fyziky 19. stol. byla Newtonova mechanika, podle níž se počítaly mosty, parní stroje atp. 

Pátá vycházka s Hynkem Krátkým 
Skvělá, stejně jako ty předchozí, a mohu jen opakovat: kdo nepřišel, prohloupil! Vyšehrad 

nám nabídl, spolu s krásným nedělním odpoledním sluníčkem, skutečné skvosty, ať architekto-
nické – vstupní brány, opevnění, církevní i světské stavby, tak i kulturní – sochy a sousoší, mýty, 
báje a pověsti. 

Hynek byl tentokrát, nejen připraven (ostatně jako vždy), ale i vybaven knihou „Paměť 
a naděje – Z pověstí Čech a Moravy“ od Petra Piťhy, z které nám přečetl úryvek z pověsti 
o „Lumírovi a Písni“, ale i magnetofonem, ze kterého se před sousoším „Ctirad a Šárka“ linula 
Smetanova symfonická báseň „Šárka“. 

Vycházka začala před Táborskou bránou (raně 
barokní stavba z r. 1655, která uzavírá předsunuté 
opevnění směrem k pankrácké pláni), ulicí K Pev-
nosti k domu č. 9, kde jsou vidět fragmenty gotické 
brány zv. Špička, součást opevnění Vyšehradu 
z doby Karla IV., Leopoldovou branou, přes román-
skou rotundu sv. Martina, vyhlídky na Nové Město, 
Vltavu, zastavení před bazilikou minor sv. Petra 
a Pavla, Slavín, a skončila u kopie pískovcové jez-
decké sochy sv. Václava, dílo J. J. Bendla, stojící na 
empírovém podstavci J. Krannera. Tato socha zdobila původně kašnu uprostřed Koňského trhu 
(dnes Václavského náměstí) a od r. 1879 je na Vyšehradě před budovou Nového proboštství. 

Stručný a jasný závěr velí: poděkovat a těšit se na šestou vycházku. 

Na svátek sv. Lukáše, evangelisty a s pomocí knihy „PRAHA“ od Ctibora Rybára zapsal  
Ondřej Lejsal 

ZAŽILI JSME 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 
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Neumíráme tam, kde si přejeme  
Tisková zpráva k výzkumu veřejného mínění o umírání a péči o nevyléčitelně nemocné od agen-
tury STEM/MARK pro hospicové občanské sdružení Cesta domů v září 2011  

 

Péče o umírající v naší zemi není uspokojivá, umíráme často osaměle a ne tam, kde si pře-
jeme. Přestože tři čtvrtiny z nás by chtěly zemřít v domácím prostředí, jen málokdo svůj život 
doma skutečně končí a naprostá většina lidí umírá v LDN, domovech důchodců, nemocnicích 
a dalších podobných institucích. Postojem veřejnosti i odborníků ve vztahu k péči o umírající 
se aktuálně zabýval výzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK, na kterém spolupraco-
vala s Cestou domů v létě 2011.  

Devět z deseti zdravotníků si myslí, že nejlepší by bylo umírat doma  
Výrazným sdělením, které výzkum přináší, je skutečnost, že lidé chtějí umírat doma (78 %), 

jsou ochotni se o své blízké starat až do konce (88 %) a zdravotníci rovněž považují domácí pro-
středí za nejlepší místo pro umírající pacienty (88 %). Přes tuto jednoznačnou preferenci domá-
cího prostředí se podaří doma strávit poslední týdny života jen málokomu. Na vině je zcela nedo-
statečná podpora péče o umírající v domácím prostředí ze strany státu: legislativa zatím neumož-
ňuje hradit mobilní paliativní péči (domácí hospice, kde v týmu pracuje lékař), díky níž je možné, 
aby většina pacientů (tedy i těch s těžšími komplikacemi) nemusela být v nemocnici; podpora 
rodiny v péči o umírajícího blízkého je ze strany státu rovněž velmi nízká (chybí např. pracovní 
volno, pružnější systém finanční pomoci atd.). 69 % lidí by chtělo na konci mít kolem sebe rodi-
nu, 45 % partnera a jen 5 % z nás by si přálo mít na konci života kolem sebe zdravotníky. Pouhá 
osmina dotázaných by nebyla naopak ochotna se o svého blízkého starat, většina populace říká, 
že by se postarala. I když to pak v praxi může vypadat jinak, deklarace je to silná.  

Jsou pro nás úvahy o umírání stále tabu?  
Tabuizace tématu trvá. Strach z umírání lidé definovali velmi podobně jako v minulém vý-

zkumu: nejvíce se na umírání obávají bolesti (46 %), ztráty důstojnosti spojené se ztrátou sobě-
stačnosti (51 %), a také odloučení od svých blízkých (35 %). Tyto obavy nepřímo, ale zřetelně 
odkazují na to, jak a kde většina z nás život končí. 77 % populace a 90 % zdravotníků se domní-
vá, že se o smrti a konci života v rámci společnosti nemluví dostatečně – to je mimo jiné výzva 
k trpělivé novinářské práci, která může pomoci přinést potřebné informace a bořit falešné mýty.  

S příchodem Einsteinovy teorie se třásla ostatním fyzikům půda pod nohama a bránili se jí. Ale 
čas ukázal, že Hegelův dialektický vývoj po spirále platí i ve vývoji vědy. Ukázalo se, že Einsteino-
va teorie nejde proti Newtonově teorii, ale platí za jiných předpokladů. Pakliže konstruujeme 
auto nebo letadlo, pro návrh motoru ani dnes nepoužíváme teorii relativity, ale staré dobré 
Newtonovy zákony. Pakliže se zabýváme strukturou atomu nebo rozpínáním vesmíru, musíme 
pochopit Einsteina. Zatímco Newton se pohyboval při malých rychlostech, Einstein se přiblížil 
rychlosti světla a došel ve svém modelu chápání světa k závěru, že rychlost světla ve vakuu je 
maximální dosažitelnou rychlostí na tomto světě.  

Co by se stalo, kdyby se prokázalo, že rychlost světla není tou nejvyšší rychlostí na světě? 
Ukázalo by se například to, o čem píše Bible v 2. listě Petrově 3. kap. v 8. verši: „…jeden den je 
u Boha jako tisíc let a tisíc let jako jeden den“. 

Petr Běťák, září 2011 

DOKUMENTY 
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Magdaléna Koronthályová,  

21. 10. 2011 po půl sedmé ráno,  

3,12 kg, 45 cm. 
 

B l a h o p ř e j e m e ! ! !  

Nevíme, co je hospic, do nemocnice nechceme, doma to nejde  
Od minulého výzkumu veřejného mínění, na kterém Cesta domů spolupracovala, uplynulo 

8 let. Tehdy jsme výsledky shrnuli do několika výzev, z nichž zásadní byly dvě: je třeba umožnit, 
aby lidé mohli umírat doma a mít kolem své blízké, a je třeba zlepšit péči o umírající lidi v ne-
mocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných institucích.  

Z pohledu letošního výzkumu je zřejmé, že lidé vědí, že je možné končit život dobře a doma, 
také zdravotníci tuto eventualitu berou vážně. Lidé také deklarují osobní aktivitu – říkají, že by 
byli ochotni se do péče zapojit a pokládají to za dobré. Domácí hospice si ale regulérně k péči 
většina z nás přizvat stále nemůže – je jich málo, nemají legislativní podporu a pojišťovny jejich 
péči nehradí. Co se týče druhé výzvy: je více hospiců, život v nich končí asi 4 % umírajících, zdra-
votníci jejich péči hodnotí kladně. Populace má ale o hospici stále představu dosti mlhavou, řadí 
si jej k nemocnici. Z malé důvěry, kterou obě dotazované skupiny projevily nemocnici a léčebně 
dlouhodobě nemocných, vyplývá, že to stále nejsou místa pro dobré umírání, byť jistě každý 
víme o nějakých případech, kde se opravdu o zlepšení snaží.  

 

Když to shrneme – jsme více uvědomělí, víme, že bychom nechtěli umírat osaměle a posta-
rali bychom se o své blízké. Víme, že chceme umírat doma. Pokud jsme ale vážně nemocní, stej-
ně budeme v nemocnici. Co tedy s tím?  

Martina Špinková  

DOPORUČUJEME 

Aukce pro Cestu domů 
Hospicové občanské sdružení Cesta domů pořádá na konci desátého roku své existence svoji 

první aukci uměleckých děl. Výtěžek z aukce bude celý využit ve prospěch lidí, kterým poskytujeme 
své služby. Aukce se bude konat 30. listopadu 2011 od 19 hodin v hotelu Adria na Václavském 
náměstí v Praze. Nabízena budou díla českých výtvarníků, některá z kalendáře Naše cesty 2012.  

Děkujeme za velkorysou podporu hotelu Adria, ORLYS ART AUCTIONS, tiskárně Flora a stu-
diu Designiq. Vážíme si všech umělců, kteří darovali svá díla zdarma do aukce.  

Máme na Vás tři prosby: 

1. Pokud se těšíte na ojedinělý vánoční dárek pro své blízké, zapište si termín aukce do diáře.  

2. Máte-li k dispozici zajímavý a kvalitní obraz či grafiku a mohli byste jej darovat, věnujte 
nám jej do aukce.  

3. Pošlete informaci o aukci těm, které by mohla zajímat, přátelům, obchodním partnerům. 

Děkujeme a přejeme Vám pěkný den. 

Martina Špinková, Vojtěch Kozlík 

NOVÉ MIMINKO 
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Muammár Kaddáfí je mrtev, válka v Libyi končí, NATO stahuje jednotky, povstalci jásají 
a střílejí oslavné salvy do vzduchu, Kaddáfího stoupenci se bojí a prchají ze země… Je to 
dobře či špatně? 

Svět si vydechl – snad jsme se všichni báli země, na níž mohou vládnout bezskrupulózní 
diktátoři typu nyní již mrtvého libyjského vůdce. Stejně si kdysi svět vydechl při zprávě 
o smrti J. V. Stalina, o sebevraždě A. Hitlera, o zabití Usámy bin Ládina, o dopadení Saddá-
ma Husejna… 

Ale změnilo se něco? Stejně si kdysi svět vydechl, když skončila životní pouť samolibého 
císaře Nerona či šíleného Caliguly (a mohli bychom pokračovat) … a co se ve skutečnosti 
změnilo? Změnil se systém, změnila se osoba vládce – ale my, lidé, zůstáváme na světě dál 
– a jsme stále stejní. Jsme stále stejným podhoubím, prostředím pro vznik, rozvoj a růst 
diktátorů a zločinců nejrůznějšího typu. Vždyť ne diktatura je zlo, diktatura sama o sobě je 
jen technologií moci. Ani moc sama o sobě není zlo, je to jen prostředek k řízení společnos-
ti. Ani majetek sám o sobě není zlo, je to jen způsob, jak vládnout věcem. 

Co je tedy ve skutečnosti zlo? Odpovědí je sám Hospodin – zlé je to, co je zlé v jeho 
očích, co on nechce, s čím se on nehodlá ztotožnit. Zlé je to, co s Bohem nepočítá, co ho 
vylučuje – co nepočítá s Láskou… 

Muammár Kaddáfí je mrtev a s ním i řada jeho počinů, které opravdu láskou nejspíš 
neoplývaly. Bylo však jeho zabití (a po internetu koluje řada videosnímků, které jsou dosta-
tečně výmluvné) počinem lásky? Nebyla to nakonec jen konfrontace dvou zel – stejně jako 
za druhé světové války souboj těch, kdo zakládali koncentrační tábory, s těmi, kdo dávali 
přednost stavbě a zaplňování Gulagů? Marně bychom se asi ptali, zda je horší vyvražďovat 
Židy, protože jsou to Židé, nebo Lotyše, protože jsou to Lotyši… 

Jedno zlo zemřelo, vytaženo z odvodňovací trubky pod pouštní dálnicí – zabíjející 
a mstící se nenávist zůstala naživu. Ne, není tak silná, není tak organizovaná, abychom se jí 

museli obávat, jako se bylo možno obávat toho, jenž 
nařídil a zařídil zničení letadla za letu nad Skotskem. 
Této nenávisti chybí systém, který by ji povýšil na dikta-
turu. Co jí však nechybí, je živná půda v srdcích všech 
lidí světa, i v našich srdcích. Je to půda, které se říká 
dědičný hřích či náklonnost ke zlému – a jejími plody 
jsou všechny ty maličkosti, drobnosti, křivá slova 
a všechny další nekalosti, kterými zamořujeme své živo-
ty a životy těch kolem nás. Dokud jsem schopen ublížit 
někomu ve svém okolí (třeba jen slovem, jen pohledem, 
jen myšlenkou), do té doby se musím obávat nenávisti. 
Bez ohledu na to, zda a kdo ji ztělesňuje v očích tohoto 
světa. Protože v Božích očích je nenávist ošklivá a od-
porná vždy a u každého. I u mne. 

VKor 

NA OKRAJ 


