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…a tak se Ježíš narodil v chudé stáji u Betléma, bez nádhery a pompy, bez služebnictva, bez 
královského lesku, obyčejné dítko v obyčejných jeslích, aby nám ukázal… 

…a tak Ježíš rostl pod péčí Josefa a Marie, aby nám ukázal… 

…a dlouhá léta pracoval v dílně jako tesař, aby nám ukázal… 

Co aby nám ukázal? Co nám to Bůh tady chtěl předvést? Co se nám to tato po stale: opako-
vaná kázání snaží sdělit? 

Snažím se představit si Boha, vládce všehomíra, stvořitele všeho myslitelného, Pána by:, jak 
se snaží lidem cosi předvést, ukázat jakýsi vzor k následování… zkouší to někde v Judsku či Ga-
lilei, v době která nezná ani televizi, ani internet, jen lidské svědectví, nota bene svědectví orien-
tálců, kteří si jaksi z povahy věci nikdy moc na přesnost nepotrpěli (viz informace o věku patriar-
chů či různé nepřesnos@ a nesrovnalos@ mezi synop@ckými evangelii)… No, moc mi to nejde… 
Říkám si, že kdyby nám Bůh opravdu chtěl ukázat vzor života, tak měl na to jistě mnohem více 
prostředků… a to nemluvím o amazonských Indiánech, kterým asi nic neukázal – snad že by 
spoléhal na nás, že jim to jako předvedeme?…  

Zdá se mi, že to je nějak jinak. Zdá se mi, že Bůh nevystupuje v lidských dějinách (nebo ději-
nách spásy, to je asi jedno, jak to nazveme: prostě všude 
tam, kde jsme jeho působení nějak zaznamenali) jako herec, 
učitel či reklamní maskot, který předvádí, jak se správně 
dělá to či ono. Zdá se mi, že jsme mnoho věcí pochopili špat-
ně, a berouce si příklad z Boha, který dával Izraelitům naje-
vo svou nelibost nad jejich příklonem k cizím bohům, dávali 
jsme světu kolem nelibost nad jeho příklonem k jinému 
(nebo dokonce žádnému) náboženství – a tak vznikly nábo-
ženské války, inkvizice, povinná zpověď (splnění této povin-
nos@ bylo kontrolováno státem) i povinná výuka nábožen-
ství – až k neblahému pravidlu „cuius regio, eius reli-
gio“ (pro la@ny neznalé: koho je vláda, toho je i nábožen-
ství), které nu@lo všechny poddané vyznávat víru jejich pa-
novníka, ať už si o tom uvnitř sebe mysleli, co chtěli… Ostat-
ně: bolševická totalita je právě tato zásada, jen dohnaná do 
důsledku: vedoucí představitelé strany a vlády vyznávali víru 

v dialek@cký materialismus a třídní boj, a kdo si troufl vyznávat něco jiného (natož veřejně!), byl 
„po zásluze“ potrestán. 

Jenomže mně se zdá, že Bůh toho všeho nemá zapotřebí. Mně se zdá, že Bůh prostě je. Je 
takový, jaký je, a nemá zapotřebí si na něco hrát, něco předs:rat. Neměl zapotřebí vzdát se 
slávy božství a vtělit se v brečícího bezmocného kojence, neměl zapotřebí hoblovat prkna či nést 
kříž, jen aby nám ukázal, jak se to správně dělá – vždyť neexistuje žádná moc, která by ho 
k tomu mohla přinu@t. Neexistuje žádná moc, která by mu mohla nařídit: takto předvedeš lid-
stvu, co je správné, takto budeš postupovat, abys ho vykoupil, a koukej ho vykoupit, jinak nejsi 
správným bohem! Bůh je přece Bůh! Bůh je ten, který o sobě řekl: „Jsem, který jsem.“ 

Bůh je ten, kdo prostě existuje (bez dalších podmínek, bez přívlastků, bez povinnos:, bez 
závazků, bez potřeby být vděčný někomu, že mu umožnil existenci). Není nikdo a nikde, jen Bůh. 
A tento Bůh je přesně takový, jaký je: jestliže existuje, tak je to proto, že Bůh je takový, že exis-

…A TAK SE JEŽÍŠ NARODIL… 
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V RODINNÉM KRUHU 
Bez obrázku 

bez poezie 

bez vzletných slov 

a vlastně i bez nápadu 
 

jen tichá chvilka 

myšlenka na ty blízké 

ty nějak spřízněné 

ty své 
 

v šeru prosincového dne 

v krůpějích předvánočního deště 

v tichu adventu 

v modlitbě srdce 
 

vždyť král nemusí na koni 

nemusí v brnění 

nemusí s korunou 
 

on přichází s láskou  
 

 Sa Ze-Č‘ 2011  

tuje. Jestliže miluje (a co jiného je nejsvětější Trojice než plnost prožívání poznání a lásky), tak 
miluje, protože je takový, že miluje. Jestliže stvořil svět, tak proto, že je takový, že tvoří svět. 

A jestliže se narodil v chudých jeslích, tak proto, že je takový. Je takový, že se chtěl stát člo-
věkem. Je takový, že miluje své lidi (ty, které stvořil) natolik, že chce s nimi sdílet jejich životy. 
Chce s námi (se mnou, s tebou, s ním, s ní) sdílet náš, můj, tvůj, jeho, její život. Chce být s námi 
naprosto a úplně. Ne proto, aby nám něco předvedl: proto, že je takový. Svatý Jan (který asi 
pochopil Krista nejlépe ze všech apoštolů, neboť chápal řečí srdce) tomu říká, že Bůh je Láska. 

A současně je to Bůh, který trestá Izraelity za nevěrnost, protože je takový, že trestá. A sou-
časně je vyzývá k obrácení, protože je takový, že dává další šanci. A současně odpouš:, jakmile 
vidí byť jen záblesk snahy o obrácení, protože je takový, že odpouš:… 

Můžeme si o tom myslet, co chceme – můžeme si říkat, že mu nerozumíme: je pokaždé jiný. 
Ale snad je to jen :m, že je větší, než abychom ho pojali do svého pochopení. Možná je to :m, 
že je nekonečný… 

Ale nás stvořil na svůj obraz. Ne, On nepřišel na svět, aby nám ukázal, jací máme být: On nás 
stvořil na svůj obraz, abychom my ukazovali jeden druhému, jaký je On. A stvořil nás miliardy, 
protože jeden člověk prostě nemůže ukázat, jaký je Bůh ve své plnos@. Ale miliardy lidí se tomu 
mohou alespoň vzdáleně přiblížit. 

Do nového roku přeji sobě i vám, abychom se dokázali v běhu našich dní a nocí, měsíců a let 
alespoň maličko přiblížit k tomu, jaký je Bůh. A abychom si dokázali alespoň někdy navzájem 
projevovat to, co je psáno: „Buďte dokonalí, jako je váš Otec dokonalý.“ a „Bůh je Láska.“  

Vladimír Koronthály 
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MRST UVWXYSZ, 
 

už je tomu tak, že (zcela podle předpokladů astronomů i prostých obyvatel této planety) 
jeden rok skončil a jiný začíná. 

Mohli bychom tady teď začít rozvíjet dlouhé úvahy o tom, co jsme všechno prožili, co z toho 
jsme prožili rádi a co neradi, co nás potěšilo a bez čeho jsme si naše životy docela dobře dovedli 
představit. Mohli bychom si teď užít trochu bilancování, spočítat zemřelé i narozené, zvážit zisky 
a ztráty na poli ekonomickém, kulturním, morálním i duchovním – ale toho jsou již několik dní 
plné noviny a ještě několik dní jistě budou. A udělají to důkladněji, majíce přístup ke sta@s@kám, 
o kterých se běžný člověk obvykle nedovídá, a když, tak neví, kde je hledat, a když ví, tak nemá 
přístupová hesla – leda bychom byli hackeři, a to já jaksi nejsem… Jen namátkou uvádím, že 
letos, do chvíle, kdy píšu tyto řádky, se podle jakýchsi sta@s@ckých stránek už narodilo na světě 
306 969 lidí (a to číslo se mění tak rychle, že než ho napíšu, už je to zase jinak, teď právě třeba 
307 132), ve světě už vyrobili 141 408 automobilů a od rána vyšlo již 2679 knižních @tulů (toho 
nakladatele bych teda chtěl vidět, který dokáže vydat knihu na Nový rok odpoledne). 

Za všechny úvahy bych dal přednost jednoduchému poznání, že to@ž i letos, stejně jako loni, 
zůstává Bůh svrchovaným pánem světa a Ježíš Kristus vládcem dějin (v tom není rozpor; jakýmsi 
pro nás nepochopitelným způsobem jsou oni dva jedno, a to jsem ještě nezmínil Ducha Svaté-
ho…). I letos, stejně jako loni, nás všechny Bůh miluje a stojí o nás. Stejně jako loni, i letos pla:, 
že o cokoliv budeme prosit v Ježíšově jménu, dostaneme to. 

Tak nám pro letošek zbývá už jen maličkost: naučit se prosit v Ježíšově jménu. Prosit o to, 
o co opravdu lze bez uzardění v Ježíšově jménu prosit. Že sem asi nebude patřit ona známá 
prosba sedláka, jemuž chcípla koza, o to, aby sousedovi chcípla taky, je nasnadě. 

Přeji vám i sobě krásný rok plný dobrých proseb – a vědomí, že ať se ve světě mění, co chce 
a jak rychle chce, Boží láska zůstává s námi stále. Beze změny – tj. v plnos@. 

VKor 
 

N234 567896:; <4=:>?4  
 

Na časové ose dějin bychom devadesát pět procent lidských dějin mohli nazvat věkem kme-
ne, věkem malých seskupení, jež se sdružovala v širších rodinách. Až teprve v posledních dese@ 
@sících letech, což je v objemu celého toho času jako kapka v moři, můžeme mluvit o civilizacích, 
velkých seskupeních, jež se sdružovala v počátcích toho, co se nakonec mělo stát národem. 

Národní státy se objevily v průběhu uplynulého @síce let. A to je velká část údobí, kdy se 
formulovalo mnoho z naší christologie. Většina z naší teologie se až příliš iden@fikovala s jednot-
livými národními státními celky a s Evropou, jen velmi malá část zahrnuje celou planetu. Jelikož 
se církev silně iden@fikovala se Svatou říší římskou, vynalezli jsme teologii a poje: Krista, jež je 
měly chránit – tj. jak církev, tak říši. 

Věk světa je ve své šíři produktem až posledních čtyřice@ let a začíná 2. světovou válkou. Do 
té doby byla velká část světa ještě pod evropskou koloniální nadvlá-
dou – jako by čtyřicet procent světa bylo ovládáno čtyřmi procenty. 

Od té doby se sociální a poli@cký obraz nesmírně změnil. Je 
ovšem možné, že si ještě plně neuvědomujeme, že toto též radikál-
ně mění naše čtení evangelia a naše chápání církve. Osa, kolem 
které se svět pohybuje, se mění. Svět si neklade tytéž otázky, ani se 
nespokojí se stále stejnými odpověďmi. 
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Na počátku tohoto stole: žilo sedmdesát procent katolíků v Evropě a Severní Americe. 
V roce 2000 jich bude sedmdesát procent ve tře:m světě a na jižní polokouli. 

Jak doufáme, bude mít příš: papežské konkláve většinu kardinálů z tře:ho světa. Je velmi 
pravděpodobné, že ještě za svého života bychom mohli spatřit papeže, který by svět viděl jiný-
ma očima než evropskýma (zřejmě to byla Boží vůle, že po více než @síc let byl biskupem univer-
zální církve vždy Ital!). To neznamená, že evropské perspek@vy jsou špatné (a nic pro@ Italům!); 
jde jednoduše o to, že perspek@vy jednoho kon@nentu jsou nutně omezené. Představují jedno 
poje:, jedny otázky týkající se evangelia. Prostřednictvím afrického, asijského a la@nskoameric-
kého pohledu na věc jsme nyní připraveni položit si otázky odlišné. Stáváme se vpravdě globální 
vesnicí a – jak doufáme – i vpravdě katolickou církví. 

Z knihy Richarda Rohra „Le�ng Go: A Spirituality of Subtrac"on“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

 

Č;@ A4 ZBC2<7D2A BC7 =2E4F4? 
Reportáž ze zákulisí 

 

Čím je Zpravodaj pro sazeče – ptáte se? Někdy křížem, ně-
kdy rados:. To je tak: 

Zmožen sazbou Zpravodaje uléhá sazeč hluboko v noci, krát-
ce po odeslání Zpravodaje do @skárny, do postele s přáním už 
nikdy nic nepsat, nesázet, neodesílat a vůbec – jen spát. Přání se 
mu poměrně rychle splní (ve tři v noci by snadno usnul snad každý kromě hladového šakala na 
lovu), ale splnění nemá dlouhého trvání. Brzy ráno budík tvrdošíjně trvá na svém názoru, že je 
čas vstát a jít do práce. Bohužel ten, kdo musí vstát a jít do práce, není budík, ale sazeč. 

Předsevze: ovšem přetrvává a sazeč nepíše, nesází, neodesílá, a chodí spát v celkem lidskou 
dobu. Tato idyla trvá několik dní, ba i týdnů (záleží na tom, o kolik dnů se sazeči podaří prošvih-
nout předpokládané datum distribuce Zpravodaje), ale nutně končí někdy kolem 20. dne 
v měsíci, kdy se začínají hrnout příspěvky. 

No dobrá… tak abych nepřeháněl: do doby, kdy se možná objeví jeden či dva příspěvky. 
Obvykle přijde text z Centra pro rodinu, díky jemuž sazeči dojde, že dochází k nejhoršímu. Pak 
přijde něco ze sekretariátu: ve výživných měsících je tam něco pozvánek na akce, něco ze sekre-
tariátu, dopis z Anglie, ba i nějaká ta reakce na minulé akce či něco do sociálního okénka. Ve 
zvlášť výjimečných případech tam bývá i nějaký ohlas čtenáře či dokonce recept. A to je tak 
všechno. Ano, občas napíše Petr Běťák nějakou tu úvahu či zkušenost ze svých cest, sem-tam se 
i nějaká dáma ustrne a pošle recept na něco lepšího než chleba se sádlem a cibulí, a občas něco 
přistane i v e-mailové schránce, z níž lze čerpat perly pro smutného svatého. 

Pak nastává takové zvláštní mezidobí: sazeč ví, že je potřeba sestavit časopis, ale stále ještě 
doufá, že ten hlavní tahák, to, kvůli čemu si všichni budou rvát Zpravodaj z ruky a číst ho již na 
schodech po cestě domů od poštovní schránky, ještě dorazí. 

Jenomže ono nic. A tak sazeč už jen čeká na nějaký ten volný den či večer, aby se zahloubal 
do všeho, co se mu v poště nastřádalo, aby to nějak zkorigoval, sesadil, nechal šéfredaktora 
dopsat, co chybí, vyrazil ze Sa Ze-Č’e nějakou báseň, našel někde nějaké obrázky a všechno to 
v použitelném tvaru odeslal do @skárny v naději, že to bude mít alespoň nějakou hlavu a patu. 

Pohromou je, pokud se mezi:m vyskytnou nepředvídané okolnos@ (třeba chřipka) nebo 
předvídatelné, leč nevyhnutné svátky (třeba Vánoce). Protože ani ta nejvíc milující manželka si 
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prostě neumí představit Štědrý večer, v jehož průběhu by sazeč jednou rukou ohlodával kos@ 
z kapra a druhou dopisoval úvodník (popravdě řečeno, ani sazeč ne) – a to pla: i o návštěvách 
dě: či vnoučat (a je jich díky Bohu čím dál víc), bohoslužeb (jejich počet se naopak nemění) či 
kulturních ak@vit. 

Ale největší pohromou je, když se prostě žádné texty nedostaví. A to se právě stalo o letoš-
ních Vánocích. Tehdy se Zpravodaj stává opravdu křížem, neboť vymyslet v několika dnech vše, 
co by se ve Zpravodaji mělo a mohlo objevit, prostě nelze. 

Otázka závěrem (teď už ne na sazeče, ale na čtenáře): Nemáte nějaký nápad, co s :m?  

VKor  

Z2F;H I;H 
 

Láska si jako jediná z věcí stačí sama o sobě. Je sama svým cílem, svou 
odměnou, svým zados@učiněním. Nehledá žádný cíl mimo sebe a nepo-
třebuje žádné plody mimo sebe. Jejím plodem je to, že se děje. Miluji 
prostě proto, že jsem láska. To je moje nejhlubší iden@ta, v ní a pro ni jsem stvořen. 

Pro mne milovat druhé „v Bohu“ znamená milovat je pro ně samé a ne pro to, co mi dělají, 
nebo protože jsem psychologicky uzdravený a schopný. Naše proměněné vědomí vidí druhého 
člověka jako své jiné „já“ – alter ego, jako někoho, kdo je spolu se mnou milován Kristem, a nikoli 
jako objekt oddělený od mého „já“, který blahosklonně zahrnuji všelijakými křesťanskými dobry. 

Jestliže jsem dosud nemiloval nebo jestliže mne láska unavuje, není to zčás@ proto, že druhé 
nahlížím jako své úkoly nebo hrozby, namísto toho, abych je viděl jako součást svého vlastního 
utrpení a samoty? A nejsou ve skutečnos@ součás: utrpení a samoty Boha? 

Chopím-li se pravdy o lásce, která „je :m, čím je“, jako zdroje svého života, pak konečně 
začínám žít. 

Z knihy Richarda Rohra „Image and Likeness: The Restora"on of the Divine Image“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

Jo, jo, i zázraky se dějí. V minulém čísle si sazeč postěžoval, že nemá žádný v"p – a ejhle, ta 
úroda (snad za ni může sv. Silvester)!  Tak nevím, pomůže ostatnm rubrikám, když si bude stěžo-
vat i šéfredaktor (viz výše)? – pozn. lehce frustrovaného šéfredaktora. 

 

Přijde pacient k zubaři, sedne na křeslo a povídá: „Pane doktore, vy-
padla mi plomba ze stoličky.“ 

Lékař se nakloní k pacientovi, prohlíží zuby a říká: „No to je teda ale 
velká díra! No to je teda ale velká díra! No to je teda ale velká 
díra!“ 

Pacient se ohradí: „Pane doktore, já slyším dobře, to nemusíte třikrát 
opakovat!“ 

A pak doktor odvě@l: „Já jsem to řekl jen jednou! Zbytek byla ozvěna!“ 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Mladá katolická dívka si namluví luterána, přivede ho domů a rodiče jsou zděšeni, že to není 
také katolík. Řeknou dceři: „Musíš se snažit z něj udělat katolíka, jinak svatba nebude!“ 

Za týden se jí zeptají: „Tak co? Už je z něho katolík?“ 

Dívka odpoví: „Ještě ne…“ 

„Tak svatba nebude! Musíš ho vzít za nějakým farářem, aby ho přesvědčil!“ 

Za týden se jí zeptají: „Tak co? Už je z něho katolík?“ 

Dívka odpoví: „Ještě ne…“ 

„Tak svatba nebude! Zkus mu dát na přečtení všechny možné knihy, kup mu Katolický ka-
techismus!“ 

Za týden se jí zeptají: „Tak co? Už je z něho katolík?“ 

Dívka smutně odpoví: „Ano…“ 

„Tak výborně! Ale proč se z toho neraduješ?“ 

„Protože svatba nebude! On chce jít na kněze!“ 

Pro Zpravodaj našla a zaslala Marta Tomsová 

 

O BK467@4?L DMA>: < 78D78; BK467@N DMA>: 
 

3050 př. n. l. – Jeden Sumeřan vynalezl kolo. Do týdne byl nápad ukraden a zduplikován dalšími 
Sumeřany, čímž byl do budoucna položen základ obchodní e@ky. 

2900 př. n. l. – Podiv nad :m, proč Egypťani nazvali tu novou věc „Sfinga“, se stal prvním ze sed-
mi divů světa. 

1850 př. n. l. – Britoni prohlásili operaci Stonehenge za úspěch. Konečně se jim podařilo ty šutrá-
ky seskupit v dostatečně nesmyslném tvaru, aby :m dokázali vědce mást po celá stale:. 

1785 př. n. l. – První kalendář, sestávající z roku s 354 dny, byl představen babylonskými vědci. 

1768 př. n. l. – Babyloňané zjis@li, že je něco špatně, když zima začala v červnu. 

776 př. n. l. – V Persii se objevily první peníze na světě, což mělo za následek, že hned druhý den 
se v Persii objevil první padělatel na světě. 

525 př. n. l. – Byly uspořádány první Olympijské hry na světě. Ukázalo se, že jsou podobné těm 
moderním, s :m rozdílem, že Rusové se nesnažili zapsat dvoumetrovou osobu s knírkem do 
ženského vrhu kouli. Místo nich to udělali Egypťani. 

410 př. n. l. – Řím ukončil praxi uvržení dlužníků do otroctví, čímž odstranil největší překážku 
vzniku kreditní karty. 

404 př. n. l. – Peloponéská válka trvala už dvacátý sedmý rok, protože ani jedna ze stran nedoká-
zala najít písaře schopného do mírové smlouvy správné napsat „peloponéský“. 

214 př. n. l. – Dese@@síce Číňanů pracovali desítky let na výstavbě 2 800 kilo-
metrů dlouhé Velké čínské zdi. A po tom všem se ukázalo, že to nedokáže 
ani udržet sousedovic čokla venku. 

1 př. n. l. – Výrobci kalendářů zjis@li, že se absolutně nemohou shodnout na 
tom, jak se bude nazývat příš: rok. 

79 n. l. – Nákup pozemků v Pompejích se ukázal jako dos@ pitomá inves@ce. 

432 n. l. – Svatý Patrik přinesl do Irska křesťanství, čímž dal domorodcům zají-
mavý důvod k vzájemným masakrům po celý zbytek jejich zaznamenané 
historie. 
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1000 n. l. – Leif Ericsson objevil Ameriku, ale řekl si, že to ani nestojí za zmínku. 

1125 n. l. – Arabské číslice byly poprvé představeny v Evropě, což dovolilo rolníkům vyřešit jejich 
nejvíce matoucí problém: Kolik dlužíte na daních z MMMDCCCLX lir, když jste zařazeni 
v XXXVI-procentní daňové skupině? 

1233 n. l. – Je zavedena inkvizice, aby mučila a zabíjela každého, kdo by nesouhlasil se zákony 
Církve svaté. Avšak tyto prak@ky jsou tak nekřesťanské, že je ji dovoleno pokračovat jenom 
příš:ch 600 let. 

1297 n. l. – První burza na světě otevřena, ale nikdo nebyl tak prozíravý, aby kupoval akcie Xero-
xu a IBM. 

1433 n. l. – Portugalsko odstartovalo obchod s africkými otroky, což ukázalo, co dokáže malá 
ambiciózní zemička s troškou dův@pu a spoustou zlých úmyslů! 

1456 n. l. – Anglický soudce revidoval případ Johanky z Arku a zrušil rozsudek smr@. Na neštěs: 
pro obžalovanou byl rozsudek vykonán již v roce 1431. 

1492 n. l. – Kolumbus dokázal, jak moc se ztra@l, když přistál na Bahamách, pojmenoval je San 
Salvador a místní obyvatelé nazval Indiány. 

1497 n. l. – Amerigo Vespucci se stal osmým nebo devátým objevitelem skutečnos@, že se jedná 
o Nový Svět, avšak prvním, kterého napadlo nazvat ho po sobě… Spojené Státy Vespuccij-
ské! 

1508 n. l. – Michelangelo konečně souhlasil s :m, že vymaluje strop v Six@nské kapli, ale stále 
odmítal potom umývat zaflákaná okna. 

1522 n. l. – Vědci, kteří dobře věděli, že svět je placatý, učinili závěr, že Magalhães uskutečnil 
cestu kolem něj tak, že se plazil po jeho spodní straně. 

1568 n. l. – Smutný nad pošpiněním svého dobrého jména, vyvraždil Ivan Hrozný dalších 
100 000 rolníků, aby ho přestali nazývat Ivanem Hrozným. 

1618 n. l. – Příš: generace byly odsouzeny k záhubě, když Angličané popravili Sira Waltra Ra-
leigha, ale jeho tabákové rostlinky nechali na pokoji. 

1642 n. l. – Devět studentů obdrželo úplně první @tuly bakaláře umění na americkém kon@nentě 
a okamžitě zjis@li, že pro chlapce s pokrokovým uměleckým vzděláním nejsou žádná volná 
místa. 

1670 n. l. – Puritáni byli natolik zabrání do upalování falešných čarodějnic, že ani neoslavili kula-
té výročí získání své náboženské svobody. 

1755 n. l. – Samuel Johnson vydal první anglický slovník, čímž aspoň malým dětem poskytl kníž-
ku, ve které mohly najít všechna sprostá slova. 

1758 n. l. – New Yersey je vybráno jako místo pro první americkou Indiánskou rezervaci. To mě-
lo Indiánům ukázat, jak nuzný život je od této chvíle v podobných zařízeních čeká. 

1763 n. l. – Francouzsko-indiánská válka skončila. Jak Francouzi, tak Indiáni prohráli. 

1770 n. l. – Zastřelení tři lidí během Bostonského masakru zažehlo plamen revoluce. O 200 let 
později by zastřelení tři lidí v Bostonu bylo považováno za průměr pro sobotní noc. 

1773 n. l. – Kolonisté v bostonském přístavu naházeli do moře náklad čaje. Britové tento čin 
nazvali barbarstvím, protože nikdo k tomu nepřidal mléko. 

1776 n. l. – Napoleon se rozhodl udržovat neutrální postoj k Americké revoluci. Primárně proto, 
že mu bylo teprve sedm let. 

1779 n. l. – John Paul Jones Britům oznámil „Teprve teď začínám bojovat!“, načež se začal cí@t 
poněkud trapně po zjištění, že jeho loď se potápí. 
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1793 n. l. – Nejslavnější větou, kterou Marie Antoinema řekla, bylo: „Dejte jim nažrat olova!“. 
Bylo to taky poslední diploma@cké prohlášení, které kdy pronesla. A taky poslední věc, kte-
rou vůbec pronesla. 

1799 n. l. – Překlad nápisů na rosemském kamení konečně učencům prozradil, že egyptské hie-
roglyfy neříkají nic důležitého: „Drahý Ramsesi, jak se máš? Já se mám dobře.“ 

1805 n. l. – Robert Fulton vynalezl torpédo. 

1807 n. l. – Robert Fulton vynalezl parník, takže měl konečně něco, co mohl vyhodit do povětří 
torpédem. 

1815 n. l. – Jsou stanovena pravidla Poštovní služby. Stalo se tak poté, co Andrew Jackson zvítě-
zil v bitvě o New Orleans měsíc po skončení války 1812-1814, o čemž ho měl spravit dopis, 
který však dostal až po bitvě. 

1850 n. l. – Henry Clay prohlásil: „Dávám přednost tomu mít pravdu, než se stát prezidentem“, 
což vyvolalo bouři smíchu, neb to prohlásil člověk, který na prezidenta neúspěšně kandido-
val pětkrát. 

1859 n. l. – Charles Darwin napsal „O původu druhů“. Má to zhruba stejnou zápletku jako 
„Planeta opic“, ale rozhodně to nevydělalo tolik peněz. 

1865 n. l. – Unionis@č: vojáci čelili nejtěžšímu úkolů celé války: udržet generála Granta natolik 
střízlivého, aby přijal Leeovu kapitulaci. 

1894 n. l. – Thomas Edison promítl první pohyblivé obrázky. Všem se to líbilo, s výjimkou filmo-
vých kri@ků. 

1903 n. l. – Otevření Transsibiřské magistrály umožnilo cestujícím z Moskvy dosáhnout Vladivos-
toku za 8 dní, což je mnohem rychleji, než se tam většina z nich kdy chtěla dostat. 

1910 n. l. – Založení Mladých Amerických Skautů se stalo špatnou zprávou pro staré dámy, které 
by raději přecházely ulice samy. 

1911 n. l. – Roland Amundsen dosáhl jižního pólu a zjis@l, že jeho podezření se potvrdilo: jižní 
pól vypadá zatraceně stejně jako ten severní! 

1912 n. l. – Lidé s rezervacemi na zpáteční cestu Titaniku dostali své peníze zpět. 

1920 n. l. – Osmnáctý dodatek Ústavy USA postavil pi: alkoholu mimo zákon, takže s :m každý 
přestal. Tedy s výjimkou těch 40 milionů, kteří nepřestali. 

1924 n. l. – Hitler byl propuštěn z vězení o čtyři roky dříve na čestné slovo, že se úplně změnil a 
že s ním už nebudou žádné po:že. 

1928 n. l. – Herbert Hoover slíbil „kuře v každém hrnci a auto v každé garáži“, ale opomněl do-
dat, že brzo bude většina Američanů bez hrnců a bez garáží. 

1930 n. l. – Objevení Pluta. Ne toho čokla, troubo, ale planety. Pes byl vytvořen až v roce 1938. 

1933 n. l. – Německé hospodyňky zjis@ly, proč se ten bláznivý tapetář s knírkem už nikdy nevrá-
@l, aby dodělal svou práci. 

1933 n. l. – Hitler založil Tře: říši a vyhlásil, že bude trvat @síc let. S vývojem událos@ se ukázalo, 
že se sekl jen o 988 let. 

1938 n. l. – Velká Británie a Německo podepsaly mírovou smlouvu, čímž odvrá@li i to nejmenší 
nebezpečí vzniku 2. světové války. 

1944 n. l. – Hitlerův slib, že když vyhrají válku, dostane každý Němec Volkswagena, se ukázal být 
slabším s@mulem, než Vůdce očekával.  

Z e-mailové schránky Petra Koronthályho 
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N4NF4=2:O @P364:QP 
 

Kdo pravidelně cvičí, zemře zdravější. 
 

Jediná skutečná láska, která se dá koupit za peníze, je pes… 
 

Nic tak neomezuje svobodu slova, jako rozbitá huba. 
 

V pivě je málo vitamínů, proto jej musíme pít mnoho! 
 

Je vědecky prokázáno, že kouření zkracuje Vaši cigaretu. 
 

Kroužek na klíče je skvělý vynález, který nám umožňuje ztra@t všechny klíče najednou. 
 

Momo na dnešní den: 
Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. 
Co musí v životě udělat žena? Zalévat strom, uklízet dům a starat se o ty dva… 

Ve své e-mailové schránce našel sazeč 

GopqYrY 
Potřebujeme: 130 g polohrubé mouky, ½ lžičky soli, 4 vejce, 250 ml 

vody, 100 g másla, 150 g strouhaného sýra (má to být Grouyere). 

Postup: Máslo dáme do hrnce do vody a přivedeme k varu. Vsypeme najednou mouku se solí, 
odstavíme a mícháme, až se nechytá stěn. Necháme trochu zchladnout a pak vmícháme 
vejce (po jednom) a nakonec do hladké hmoty sýr. 

Z těsta uděláme bochánky, dáme na plech pokrytý pečícím papírem a potřeme vejcem. Pečeme 
v troubě předehřáté na 200 stupňů. Prvních deset minut pečení nesmíme otevřít, jinak těsto 
spadne. 

Výsledné bochánky vydrží vláčné tak 3 dny (ale tak dlouho Vám zcela jistě nevydrží, protože do 
té doby se určitě snědí – pozn. sazeče, který ví, co říká, protože to nedávno jedl – a rád). 

Ing. Bohuslava Boučková 

RECEPT NA LEDEN 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

Milí členové Živé rodiny, 
 

končící rok 2011 přinesl mnoho změn do naší společnos@, naše sdružení 
nevyjímaje. Nechci vše vyjmenovávat, ale připomenu a vzpomenu odchod 
našeho milého pana prezidenta Václava Havla na věčnost. Tato zpráva 
a událos@ spojené s rozloučením s ním mne dos@ zasáhly. Když jsem viděl 
shromážděné davy, zahrnující výraznou měrou i mládež nepamatující listo-
padové dny, naplnilo mě to jistým op@mismem. Doufám, že jeho odkaz bude 
v našem národě žít, a očekávám nějaké pozi@vní změny ve společnos@.  

Od YMCA-Živá rodina se oddělila v uplynulém roce naše asi největší ak@vita – Manželská 
setkání. Přejeme novému sdružení YMCA-Familia hodně úspěchů v pokračování osvědčených 
ak@vit a rozvoj nových.  
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V Živé rodině hledáme, vedle stále běžících tradičních 
ak@vit, nové směry (jak si můžete všimnout níže). Uvítáme 
jakékoli další náměty a Vaše zapojení, a to i těch, kteří se do-
sud ak@vně nezapojili. 

Hlavní je ovšem ži: v lásce a porozumění v našich rodi-
nách. K tomu Vám do nového roku 2012 přeji hodně zdraví, 
síly, rados@ a Boží pomoci. 

Vladislav Pištora, předseda 
 

VUE<2, BC7=82, :28;DQ2 
 

YMCA-Živá rodina se chystá zorganizovat některé ak@vity, 
které by pomohly rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. 
Protože chceme svoji pomoc zacílit co nejúčinněji, nezbytným 
prvním krokem k tomu je pořádné zmapování potřeb těchto 
rodin. Proto vás všechny, kdo čtete tyto řádky, naléhavě žádáme o součinnost. 

Máte nebo jste měli adoptované dítě? Máte nebo jste měli dítě v pěstounské péči? Jste 
nebo jste byli někomu poručníkem? Uvažujete o osvojení či pěstounské péči? Nebo jenom máte 
ve svém okolí takovou rodinu a víte, s čím se potýká? Prosíme – ozvěte se nám! Rádi bychom 
slyšeli vaše názory, zjis@li, co byste uvítali nebo co by mohlo být pro vás užitečné. Vítáme všech-
ny podněty!  

Napište nám proto nejlépe mailem na adresu ziva-rodina@ymca.cz nebo dopisem na adresu 
YMCA-Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. Předem děkujeme a doufáme, že bychom spolu 
mohli vytvořit něco pěkného a užitečného! 

Marie Kotrbová 

C4:HCN@ BC7 C7D>:N BK> AC?>8>=QNB=H<; BC2I=QO@ 
 

PVTUruvw xu yuxzYS{XvT 
Jarní osmidílná příprava na život v manželství se bude konat 10. dubna – 29. května 2012. 

Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. a mají informační a zážitkovou část. Na přípra-
vě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, psychologem, 
jáhnem a knězem.  

Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo přes formuláře na strán-
kách hmp://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

 

Pop} {xop~Yx�� �Y {v. VuSYxXRxp 
V sobotu 11. února 2012 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valen@na 

již čtvrtá Pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek 
sv. Valen@na. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 
do 15.00 hod. a poutní mše svatá (pro všechny zájemce) v 15.30 hod. ve vyšehradské bazilice 
sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou povede P. Aleš Opatrný, se páry snoubenců přihlašují 
nejpozději do 7. února telefonicky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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hmp://manzelstvi.cz/valen@n/, kde je možno nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita reko-
lekce je omezena! Příspěvek účastníků obnovy je 100 Kč na pár. Na poutní bohoslužbu pak srdečně 
zveme všechny ty, kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do manželství! Během pou@ snouben-
ců budeme informovat o různých formách příprav na manželství v diecézi. Pouť snoubenců časově 
předchází tradičnímu Národnímu týdnu manželství (hmp://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve 
dnech 13. – 19. února 2012 na téma „Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství“. 

 

So~oXu Uro yuxzYS�w 
Sobota pro manželky se uskuteční v sobotu 10. března od 9 do 17 hodin v Pastoračním  

středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Setkání povede P. Jaroslav Brož a téma soboty bude 
zaměřeno na duchovní uzdravení a svátost smíření. Součás: programu bude sdílení ve skupin-
kách. Polední občerstvení bude zajištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátos@ smíření  
a na závěr programu bude mše svatá. Cílem setkání je umožnit ženám z@šení a sdílení mimo 
svou rodinu. Zájemkyně se mohou hlásit již nyní telefonicky nebo mailem v Centru anebo  
na hmp://cpr.apha.cz/manzelky/, kde naleznou bližší informace a ohlasy z minulých sobot.  

 

E�Yr�R�RY Uro yuxzYS{�Z UWrw  
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá exercicie pro manžele v termínu  

15. – 21. července 2012. Exerciciemi bude doprovázet P. Ondřej Salvet.  

Místo konání: Pernink v Krušných horách. 

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na hmp://cpr.apha.cz. 
 

KVY{}ux{�W U{w��oSoqR��W Uoru�xu 
Křesťanská psychologická poradna má pracoviště v Praze 6, Thákurova 3. Nabízí jednorázo-

vou psychologickou intervenci s případnou možnos: následných konzultací nebo s odkazem na 
specializované pracoviště. Zaměřuje se především na osobní a manželské poradenství. Své služ-
by poskytuje zdarma. Klien@ se předem přihlašují telefonicky. Kontakty: telefon 220 181 777 
nebo webové stránky hmp://cpr.apha.cz/poradna/. 

„Viděl jsem zemi zaslíbenou. Možná se tam nedostanu s vámi. Ale chci, abyste dnes věděli, 

že my, jako lidé, do země zaslíbené dojdeme. 

Pokud kdokoliv z vás bude na světě, když mé dny budou sečteny, nechci dlouhý pohřeb. 

A pokud někdo bude mít na mém pohřbu řeč, povězte mu, ať nemluví dlouho… Povězte mu, ať 

nezmiňuje moji Nobelovu cenu za mír, ta není důležitá. Povězte mu, ať nemluví o mých dalších 

třech nebo čtyřech stech dalších ocenění, ty také nejsou důležité. Přál bych si, aby někdo ten 

den řekl, že se Mar,n Luther King Jr. snažil naplnit svůj život službou druhým. Přál bych si, aby 

někdo ten den řekl, že se Mar,n Luther King Jr. snažil milovat druhé.“ 
 

Přečetla a pro Zpravodaj zaslala Jana Běťáková 

C4:HCN@ BC7 C7D>:N BK> AC?>8>=QNB=H<; BC2I=QO@  
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

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

ČETLI JSME 
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B7I=QU BCN?4 
 

Tedy: původně (v originálu) se ten film jmenuje Bruce Almighty, tedy „Všemohoucí Bruce“. 
Ale někomu v Česku se to asi zdálo marke@ngově nezajímavé. 

No nic. Je to už starší film, který se jakýmsi řízením objevil mezi vánočními pořady. Když jsem 
to zjis@l, docela jsem zajásal – ten film jsem viděl jen jednou, docela dávno, a chtěl jsem si ho 
osvěžit. Nezklamal jsem se. 

Popisovat děj bylo by asi trochu nefér vůči těm, kdo tento film ještě neviděli. Je navíc prav-
dou, že dějová logika není nejsilnější stránkou celého filmu – spíše než vyprávění podobá se celý 
film řetězu více či méně vyvedených gagů, z nichž některé působí docela samoúčelně – méně by 
asi bylo více… 

Proč tedy film doporučuji? Nejen pro názornou ukázku, jak trpí vztahy sebestřednos: toho, 
kdo by je měl vytvářet (o tom je ovšem možná natočeno mnoho dalších filmů, a třeba i lepších), 
ale zejména pro neskutečně krásně pojatou postavu Boha, který ve filmu vystupuje. Proč a jak, 
to je věcí děje, o kterém opravdu nechci psát (nechte se překvapit), ale jeho nesmírně laskavé 
oči, jasný vhled, smysl pro humor, jemnost, a přece schopnost zcela jednoznačného pokárání, 
jednoznačného odmítnu: toho, co je nepatřičné, nedobré, co je bez lásky, bez pochopení, co je 
sobecké… Během filmu jsem si opět prožil vědomí, že Bůh, je-li, musí být úžasný (není-li, nejsme 
ani my, takže není co řešit). Tvůrcům filmu za tento prožitek znovu děkuji, vám pak doporučuji, 
abyste se pokusili film Bruce Almighty shlédnout. Možná je k dostání na DVD, možná jste si ho 
někdo nahráli z televize, nevím. Za pátrání to určitě stojí. 

Sazeč 

ZAZNĚLO… 

„Myslím na vás všechny, které pomáháte lepším 

podmínkám života rodin, na všechny, které přispíváte 

k rodičovské a komunitní odpovědnos,, na všechny, 

které bráníte sociálnímu vykořenění, na všechny, které 

svým bližním přinášíte naději. Individualizovaná a ko-

mercionalizovaná společnost podporuje spíš dehumani-

zaci a izolaci. To sice není výlučně českým rysem, přesto 

v nápravě za zeměmi s fungující a rozvinutou občanskou 

společnos6 pokulháváme. Přeji vám proto, abyste si 

dobrý pocit a zasloužený důvod k hrdos, opravdu užily. 

Vždyť kolik takových příležitos6 máme?“ 
 

Václav Havel. Ze zdravice k 15. výročí vzniku  
mateřských center v České republice. 

Pro Zpravodaj zaslala Jana Běťáková 

 

DOPORUČUJEME 



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 1/2012 

T7Q>A=QO Q<MHP 
 

Ne často se stává, abych si k Vánocům přál zcela konkrétní knihu. Tentokráte jsem tak učinil, 
neboť jsem se dal zlákat krátkou ukázkou, kterou jsem kdesi měl možnost si přečíst. Udělal jsem 
dobře. Tou knihou jsou Tokijské květy, Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem. 

Představovat profesora Armbrustera pražským intelektuálům bylo by nošením dříví do lesa; 
pro ty ostatní jen dodávám, že se 
jedná o českého jezuitu s rakouským 
pasem, který prožil desítky let jako 
misionář a vysokoškolský profesor 
filosofie v Japonsku, aby pak několik 
let stál v čele pražské katolické teolo-
gické fakulty. Jeho pohledy na Japon-
sko vynikají hlubokou znalos: tohoto 
pro nás tak ob:žně pochopitelného 
a neproniknutelného světa (úplně 
jiného, než jakým by se mohl zdát při 
povrchním pohledu turisty či obchod-
ního cestujícího); mnohem cennější 
jsou ale jeho pohledy na nás, evrop-
ské křesťany, japonskýma očima. 
Misijní „úspěchy“ křesťanů, zvláště 
pak katolíků v tře:m světě, zejména 
pak v Japonsku, najednou vyvstanou 
před naším zrakem jaksi zcela jasně – 
můžeme o nich diskutovat, můžeme 
před nimi zavírat oči, ale já se po 
přečtení této knihy nemohu ubránit 
pocitu, že v křesťanství, v poselství 
evangelia, v Božím zjevení je ještě 
mnoho věcí, které jsme asi ne úplně 
pochopili, ne úplně uvedli do své 
životní praxe, že tady máme před sebou ještě dlouhou cestu – a že na té cestě se neobejdeme 
bez našich mimoevropských bratří a sester a jejich nových pohledů, neza:žených an@ckou (ve 
skutečnos@ také pohanskou) filosofií ani mnohasetletou tradicí evropské feudální církve. 

Je to kniha, k níž se budu jistě ještě vracet – nejen pro její svěží jazyk, nejen pro úsměvné 
historky, nejen pro záblesky poznání, že všechno je to ještě mnohem složitější, hlubší a krás-
nější, než si umíme představit. Budu se k ní vracet, protože mne vrací zpět ke kořenům pro-
mýšlení či prožívání otázek typu: co to vlastně přišel Ježíš sdělit lidstvu? Je naše vidění zjeve-
ných pravd opravdu úplné? Nechybí nám kromě Východní plíce (viz úvahy Tomáše Špidlíka, 
ale i papeže Jana Pavla II. o tom, že křesťanství musí dýchat oběma plícemi, nejen tou západo-
evropskou nebo, chcete-li, la@nskou) ještě také tře:, asijská (a možná čtvrtá černošská, pátá 
la@nskoamerická…)? 

Na odpovědi je ještě brzy; za:m si jen kladu otázky, Nekladu si je z vlastního popudu; přivedl 
mne k nim profesor Armbruster. A nechci si je klást sám; odpovědi jsou příliš velké, příliš obsáh-
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lé, a jeden člověk na ně nestačí. Nechcete si je klást také? Kniha rozhovorů s prof. Armbruste-
rem Tokijské květy by vás mohla k nim rovněž inspirovat – a cosi mi říká, že by vám to docela 
i mohlo stát za to. 

VKor 

Zemřel nám Václav Havel. Bylo to velké překvapení, velmi nemilé překvapení (nás, křes-
ťany, by sice nemělo překvapit, že někdo umře, ale zrovna u Václava Havla jsme to jaksi 
nikdo nečekali). 

ÚmrF velkého člověka obvykle znamená, že se jeho osobnost přesune z roviny reálné 
existence do pozice jakéhosi symbolu. Přesně to se Havlovi stalo – popravdě řečeno se mu 
to tak nějak dělo už za života, ale teprve po jeho smr" nám to všem došlo – a rázem byly 
nejen noviny plny toho, kdo že to umřel, čeho všeho byl symbolem, v čem všem nám bude 
chybět, za co všechno bychom ho měli ocenit… 

Nic pro" tomu. Jen si říkám, kolik z toho bylo myšleno opravdu upřímně a nakolik to 
bylo projevem té naší známé schopnos" „splývat s davem“ či „nevyčnívat“. Protože pokud 
to bylo myšleno upřímně, znamenalo by to výrazný posun společenského klimatu směrem 
k větší toleranci, snášenlivos", ohleduplnos", ale i odpovědnos" a elementární slušnos". 
No, uvidíme… 

NOVÉ MIMINKO 

Klára Kostrounová,  
nar. 21. 10. 2011,  

délka 48 cm, váha 2,75 kg. 

 

Blahopřejeme – nejen rodičům ke Klárce 
a nejen Klárce k rodičům a ke světlu světa, ale 
také babičce Petře Ryantové (a všem dalším, 
kdo mají z Klárčina narození taky radost). 

NA OKRAJ 
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Když umřel Ježíš Kristus, těch překvapených bylo možná méně (nevím, noviny tehdy 
nevycházely). Ale dřív, než svět stačil zareagovat, Ježíš vstal z mrtvých – a najednou to celé 
bylo o něčem úplně jiném. To byla (dnešním jazykem řečeno) skutečná senzace, něco na 
palcové "tulky. Noviny ovšem (jak jsme si řekli) neexistovaly, a tak se celá senzace zveřejni-
la až na Letnice. Teprve Letnice byly defini"vním završením Ježíšova života tady na zemi – 
teprve o Letnicích vzaly za své všechny konspirace Heroda a spol. kolem narození židovské-
ho krále, všechna odmítnuF nazaretských spoluobčanů, zacpávání si uší velerady i myF si 
rukou Piláta Pontského. Bez Letnic bychom patrně nevěděli nic nejen o noci pastýřů, ale 
ani o noci poslední večeře či jitru zmrtvýchvstání. 

Všichni jsme jaksi (snad i díky pravidelného čtení či poslouchání žalmů) zvyklí na Hospo-
dina, který je nad světem, který vládne, který je stvořitelem… a nějakým způsobem se 
k němu dokážeme obracet, dokážeme říci alespoň to hluboce zoufalé „Pane Bože!“ Všem 
nám je lidsky přístupná postava Ježíše Krista (ne že bychom rozuměli problema"ce dvou 
vůlí v jedné osobě, ale tomu pořádně nerozumí ani teologové), přinejmenším nemáme 
problém ho oslovit (i kdyby to bylo jen vyděšené „ježíšikriste!“). Slyšeli jste ale o někom, 
kdo se takto obrací ke svatému Duchu? 

Ale právě Duch svatý je ta božská osoba, která sestoupila na tento svět, aby mohlo být 
dovršeno dílo spásy. Duch svatý je ten Bůh, který inspiroval evangelisty a další svatopisce, 
když dávali dohromady sdělení o Božím zjevení. Duch je ten, kdo naplňuje, oživuje, vede… 
a nejen nás, katolíky… nejen nás, křesťany. 

„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince“ – což Ježíš Fmto výrokem neříká, že 
nejen my, pokřtění, jsme blízko jeho srdci? Že mu záleží nejen na nás? Že možná bude 
v nebi větší jásot nad někým, kdo neprošel cestou křtu, biřmování, svátos" manželství … 
a křesťanského pohřbu? 

Václavu Havlovi se křesťanského pohřbu dostalo – já věřím, že přinejmenším ve chví-
lích, kdy vyslovoval své nejhlubší přesvědčení o tom, že pravda a láska musí jednou zvítězit 
nad lží a nenávisF, byl u něho Duch svatý. Jde přece o přesvědčení, jemuž věříme, věříme-li 
tomu, že Ježíš Kristus je pánem dějin a že mu všechno Bůh podrobil pod nohy. Je to zjevená 
pravda… 

Není naší věcí zkoumat, jak se dostává zjevených pravd tomu či onomu člověku – ale 
stojí za to, smeknout před někým, kdo se kvůli takové pravdě neváhá nechat třeba i zavřít, 
poplivat, osočit, stát se objektem nenávistných článků… před někým, kdo takové pravdě 
zůstává věrný až do smr". Snad ne dokonale, snad s chybami a pády… když se tak dívám 
na sebe, opravdu se necíFm povolán hodit jako první kamenem. 

VKor 


