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Na konci dne jsem odešel z práce a v mrazivém podvečeru jsem došel až na refýž. Ledový 
vítr neposkytoval mnoho důvodů k postávání, leč několik lidí přece jen doufalo, že by se mohli 
nakonec dočkat nějaké tramvaje. Nemaje co na práci rozhlížel jsem se kolem sebe a počítal lidi. 
Pět nás stálo na refýži a doufalo, že něco pojede. Dalších pět lidí drželo u ucha mobilní telefony 
a čile komunikovalo – ne, nedalo se to přeslechnout. Od otázky „co bude dnes k večeři?“ přes 
konstatování, že „ten šéf je přece jen blbec“ až k informaci, že dotyčná „…jsem právě na Malo-
stranském, ale než dojedu na Karlák, tak určitě vymyslím, jak jet dál, takže pak zavolám a domlu-
víme se, ale určitě dorazím…“ se semlelo živé i mrtvé. A další dva čekající pilně psali SMS-ky…  

Žijeme v úžasném světě. Stovky autorů fantastických románů nedovedly vymyslet to, co se 
nám zdá jako samozřejmost: hovořit kdykoli s kýmkoli. A nejde jen o mobily: můj počítač v práci 
hbitě ve zlomku vteřiny seřadí tabulku o 200 řádcích a 150 sloupcích, vypočítá, kolik je tam dat, 
sečte ty důležité, udělá z nich průměr a medián a nakreslí mi to do grafu (barevného, abych se 
v tom lépe orientoval). Při práci mne upozorní, že je čas jít na poradu, na oběd (málem i na zá-
chod), že mám dnes vyřídit tento dopis, zaktualizovat tuto databázi, zavolat tomu či onomu  
a domluvit právě to nebo něco úplně jiného… Božena Němcová by jistě bledla závistí při pohle-
du na textový editor, který hravě opraví překlepy, vyrobí obsah a rejstřík a snadno nahradí ne-
vhodné slovo vhodným, a to v celém textu najednou… 

A to jsem úplně pominul vysokorychlostní železnice (co by dali kurýři Přemysla Otakara II. za 
takové Pendolino – a to vůbec nepatří k těm nejrychlejším…), mikrovlnné trouby (ty si nedokázal 
vymyslet ani Jules Verne), elektronicky řízené vstřikování paliva do motoru či třeba etážové to-
pení s automatickou regulací pokojové teploty… 

A teď je namístě otázka: a jsme díly tomu šťastnější? 

To není zbytečná otázka. Ještě si vzpomínám, jak jsem dostal svůj první počítač, jak jsem pln 
radostného očekávání zmáčknul příslušné tlačítko… a objevila se úvodní obrazovka, a to bylo 
všechno. Velmi rychle jsem pochopil, že nikoli počítač, ale jeho obsah je to, co mne ve skuteč-
nosti zajímá – ale ten obsah bylo nutno vytvořit, ten počítač naplnit daty, ty tabulky naplnit pří-
kazy, poštovního klienta instrukcemi k třídění pošty… Ne, v samotné technice není žádné zvlášt-
ní štěstí; i to nejrychlejší a nejskvělejší auto musí mít řidiče; buďto to umím, nebo se nesvezu… 
A mobil mne sice kdykoli spojí s kýmkoli, ale budu si mít s ním o čem povídat? Bude to dobré? 
Bude to krásné? Bude to vůbec stát za to, aby mi deset minut mrzly ruce na refýži profukované 
ze všech stran ledovým únorovým vichrem? 

A nejde jen o technické vymoženosti: kolikrát se mi už stalo, že jsem šel ke zpovědi – cestou 
domů jsem se málem nadnášel, jak jsem se cítil osvo-
bozen. Ale – jak dlouho mi to vydrželo? Stačilo být 
osvobozen? A pak už není potřeba ničeho? Ježíš moc 
dobře věděl, proč upozorňoval na nutnost pečovat 
o vyčištěný dům (aby nepřišlo sedm ještě horších 
duchů a nebylo to nakonec horší než předtím)… 

Kolikrát si maně říkám: ale já jsem přece uvěřil!… 
Ano, a cožpak bude u posledního soudu málo těch, 
kteří budou říkat: „Pane, v tvém jménu jsme proro-
kovali, vyháněli zlé duchy…“ Copak jim to Ježíš odpo-
věděl?  

REFÝŽ PLNÁ MOBILŮ 
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V RODINNÉM KRUHU 

Tam  

někde  

ticho  

vstoupit 

vydechnout 

nevidět 

čekat 
 

mlčení sněhu 

nezpěv mrazu 

nebarvy noci 

bezstíní temnoty 

vstoupíš? 

rozžhneš? 
 

protože slunce 

protože teplo 

protože láska 

protože Ty? 
 

protože Ty… 
 

 Sa Ze-Č‘ 2011  

Existují bohoslužby, existují 
modlitby, existují společenství – 
a existují počítače, existují mobi-
ly, existuje televize… nic z toho 
není samospasitelné, Počítač má 
takovou hodnotu, jakou mají 
data do něho vložená a v něm 
uspořádaná; mobil má hodnotu 
lidí, s kterými mne spojuje,  
a vztahů, které mi pomáhá na-
vazovat, obnovovat a udržovat; 
auto má hodnotu cesty, kterou 
s ním mohu vykonat. Ne více.  

A nějak tak tomu bude se 
všemi berličkami, kterými se po 
celý život tak rádi obklopujeme 
(není divu, je to tak příjemné a pohodlné). Ale jediné, co má hodnotu, je množství lásky, kterou 
jsme (i za pomoci oněch berliček, ať jsou to svátosti nebo technické vymoženosti) přijali, předali 
a rozdali. Protože jediná skutečná hodnota je láska – a Láska, to je Bůh. 

Vladimír Koronthály 
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Milí přátelé, 
 

pozor, bude zima. Jsou toho plné noviny, internet, zprávy… 
a všichni jsou, alespoň podle názoru žurnalistů, vedle z toho, že 
v zimě bude mrznout… 

Já jsem vedle z toho rozruchu. Když to takhle půjde dál, tak se 
těším na články typu: Pozor, v březnu vyraší sněženky, dávejte si 
pozor, abyste o nějakou nezakopli, mohli byste se přerazit… 

Rozruch se dá asi udělat zcela ze všeho. Jen z jedné věci se ně-
jak nedělá (ano, já vím, už je to 2000 let stará zpráva, a nehrozí z ní 
ani krach na newyorské burze, ani závěje na dálnici u Humpolce, ba 
ani pád vlády): Ježíš nám přišel říci, že Bůh, jeho Otec Bůh a zároveň 
náš otec Bůh, ano, ten, který stvořil vše, co existuje, nás miluje 
naprosto bezpodmínečnou láskou. Jen tak, protože chce. Protože mu za to stojíme. A nechce za 
to nic, jen abychom se od něho nechali milovat. 

Jo, a ještě druhá zpráva (taky od Ježíše Krista; taky to není žádná novinka, ale většina lidstva 
si toho dosud nevšimla): máme právo důvěřovat Bohu – prostě se na něho obracet se stejnou 
důvěrou, s jakou se malé dítě obrací ke své matce. 

A tyhle dvě zprávy velmi dobře vnímali ti dva, co se nachomýtli při obětování Páně v chrámu 
(to byl takový židovský zvyk: prvorozený syn náležel Bohu a tak se přinesl do chrámu a tam se 
vykoupil symbolickou obětí. Pokud vím, tak tentokráte to spravily dvě hrdličky – nebo holouba-
ta?) – Simeon a Anna. (Nelze se divit, že velebili Hospodina.) Teď ještě abychom je vnímali i my… 

Přeji vám (i sobě), abychom se v těch nastávajících mrazech zahřáli vědomím, že Bůh o nás 
stojí – a že se tedy vlastně nic zlého nemůže stát (tedy: ono sice může, ale Bůh je větší….) 

VKor 
 

 

Oběma nohama v obou táborech  
 

Musíme se naučit žít ve světě takovém, jaký je, i ve světě, jaký by měl být. V tom prvním je 
síla, ve druhém láska. Síla a láska jsou manželé. Síla bez lásky je brutalita, ale láska bez síly je 
brzy pouhou sentimentalitou. V tomto světě musíme obojí spojovat. 

Síla není špatné slovo; musí být dobrým slovem. V tomto světě nemůžeme žít v dokonalém 
království čisté lásky, kde je to uspořádáno, jak má být, kde každý myslí tak jako já, kde každý 
slaví liturgii, jak my si myslíme, že je to správné. Jsme poutníci a cizinci, kráčející po cestě jako 
učedníci, s křehkým jměním, které ani dokonale nevlastníme, dokonce mu ani nerozumíme. 

V této době, o které si myslím, že je dobou vyhnanství kultury i církve, se až příliš snadno 
dostavuje cynismus. Je to až příliš snadná odpověď, neboť nevyžaduje žádné sebevzdání, lásku, 
důvěru, ctnost. Nicméně jsme povoláni k víře, do místa, kde můžeme důvěřovat oběma světům 
a respektovat je: svět takový, jaký je (sílu), a svět takový, jaký má být (lásku). Žít trpělivě a po-
korně bez cynismu je darem evangelia. 

Ježíš hlásal království Boží v době okupace, zotročování a degradace náboženství. Kdyby nám 
právě teď mohl Ježíš říci „království nebeské je ve vašem středu“, jak jinak bychom se, sestry  
a bratři, mohli chovat? Géniem biblické víry je milost být oběma nohama pevně v obou táborech 
současně: ve světě, jaký je, i ve světě, jaký by být měl. 

Z knihy Richarda Rohra „Sermon on the Mount“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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Jak jsme z Kristýnky vyhnali čertíka 
 

O vánočních prázdninách jsme měli na hlídání naše vnoučata. Šestiletého vnoučka a čtyřle-
tou vnučku. Vždycky se na sebe strašně těšíme. Tentokrát jsem ale svoji hodnou Kristýnku nepo-
znával. Jakmile rodiče odjeli, začala se rozmazlovat a každou chvilku přišla a rezolutně prohlásila 
„dědo, já chci…“ a div, že si u toho nedupla. Zareagoval jsem na to v klidu a říkám: Kristýnko, 
když něco chceš, tak na „já chci“ neslyším. Já slyším jenom na to, když mi řekneš „dědo, mohla 
bych…“ nebo „dědo, prosím já bych chtěla…“. Otočila se na podpatku a uraženě odešla. „Cože, 
ve čtyřech letech se už slečna urazí?“ říkám si v duchu. Nejsem přítelem tělesných trestů, a tak 
jsem se rozhodl pro pozitivní výchovu pohádkou. Večer před spaním se oba vždycky těší na po-
hádku, a tak jsem zvolil pohádku o drzé a pyšné princezně, která neuměla slovíčko „prosím“ 
a pořád říkala jen „já cííí a to já necííí“, protože se v ní usadil zlý čertík. Kristýnka mi odsouhlasila, 
že to byla moc ošklivá princezna a ona že taková nebude. Ráno však účinek pohádky pominul  
a opět slyším to ječivé „já chcíí“. To už mi nervy začaly hrát a několikrát jsem ji okřikl. Odpoledne 
si Lukášek v klidu a soustředěně stavěl auto z Merkura, já psal dopis a najednou Kristýnka začala 
trucovitě po Lukáškovi vyžadovat, aby si s ní šel hrát. On na to nereagoval a snažil se dál trefit 
osičkou do správné dírky. Nato k němu přišla a štípla ho. To už jsem nevydržel já, saze ve mně 
bouchly a všechny zásady klidné pozitivní výchovy vzaly za své. První tři rány utlumila silně nařa-
sená sukýnka, tak u čtvrté jsem trochu přitlačil, aby pocítila na zadečku štípnutí. Začala ječet 
jako siréna: „mamííí, mamííí, já chci za mámou…“ Na to já: „Tak zavoláme mámu, ať si pro tebe 
přijede…“ Zabořila obličej do polštáře a zajíkavě vzlykala. Nechal jsem ji deset minut vysmažit  
a pak jsem k ní přišel a klidně se ptám: „Tak co, už ten zlej čertík z Kristýnky uletěl?“ Ztichla, 
podívala se zkoumavě na mne, chvilku váhala a pak mi skočila do náručí. Zbytek pobytu to byla 
opět moje milá Kristýnka. Úplně si vychutnávala oslovování „dědo, mohl bys mi…“ A když jsme ji 
předávali na konci prázdnin rodičům, brečela, že chce být u babičky a u dědy. Podíval jsem se na 
ni a zvedl obočí. Ona se zarazila, zastyděla se a tiše řekla: „Já bych chtěla být zase u dědy“. Na to 
já: „To víš, že jo, na příští prázdniny zase přijedeš“. 

Myslím, že i nejtvrdší odpůrci tělesných trestů připustí, že jedna štípavá na zadeček v pravý 
okamžik je u čtyřletého sebestředného dítěte účinnější výchovný prostředek, než hodiny vý-
chovných kázání. A že si to plácnutí může dovolit i děda. 

Petr Běťák 
 

Poděkování 
 

V sobotní podvečer 17. prosince jsme se s manželkou a naší sedmnáctiletou dcerou Aničkou 
vraceli z návštěvy předvánoční Vídně, kde jsme byli na výstavě impresionistů. Kolem 18. hodiny, 
na 12. km dálnice u Říčan, jsme těžce havarovali. Manželku a dceru Annu převezli vrtulníky do 
nemocnice; Anička měla těžká vnitřní poranění a zlomenou páteř. V tuto chvíli (2. ledna) zůstává 
v nemocnici Anička, je již probuzena z umělého spánku, ale leží na jednotce intenzivní péče v Krči. 

Již v prvních hodinách po nehodě se vzedmula obrovská vlna solidarity. Desítky známých  
i neznámých (řada anonymních zpráv a příspěvků) vyjadřovala podporu, dodávala sílu, nabízela 
praktickou pomoc, zajišťovala odvoz, poskytovala finanční dary. Bylo to, jako bych se ocitl v 
jiném světě. 

Chci i touto cestou všem, kteří nás podporovali a podporují, ze srdce poděkovat. Nejlépe je 
to myslím vyjádřeno v prvních dvou zprávách – první jsem psal ještě v době své hospitalizace, 
druhou po svém návratu domů, na Štědrý den: 
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19. 12. 2011: 

Nesmírně mě hřeje vědomí, že jste s naší rodinou a že nám pomáháte nést neštěstí, které nás 
postihlo. Tuším, že jsme na začátku toho temného údolí, kterým musíme projít. Ale ve Vašem 
společenství a ve vaší starosti o nás vidím onu Hospodinovu hůl a kyj, které nám jsou útěchou. 

František Špaček mi poslal SMS: „Modlíme se za Vás, víc dělat nemůžeme.“ Františku  
a ostatní, to je to nejvíc! Stydím se za to, že tohle nějak nedokážu pochopit, když jde o neštěstí 
druhých. Ale jsem pevně přesvědčen o tom, že Aničku přenesla přes první noc ohrožení života 
právě síla našich modliteb. Modlitby za ni i za všechny nástroje, které Pán ke svým skutkům má. 
Modlil jsem se celou noc, od asi 22.00 hod., kdy jsem se od Vojty dozvěděl velmi špatné zprávy 
o jejím stavu. Pak jsem volal na JIP, lékař mi doslova řekl, že není jisté, zda to přežije. Nevím 
proč, upnul jsem se na modlitbu Zdrávas Maria, a opakoval jsem ji neustále. V jednu chvíli jsem 
si říkal, musím vydržet až do půl desáté ráno, kdy se přidají ostatní na mši u sv. Vojtěcha. Bylo to 
jako cítit pramínek, k němuž se přidávají další, a to vytváří sílu. 

Děkuji Vám i za Vaši praktickou pomoc, o jejímž velkém rozsahu mám zatím jen kusé zprávy. 
Tu pomoc jsem se zpočátku zdráhal přijmout, ale vzpomněl jsem si na Petra při Poslední večeři, 
kterak se zdráhá nechat si od Ježíše umýt nohy. Pochopil jsem, že ve Vaší pomoci září světlo 
Kristovy lásky, které se neodmítá. 

Tolik Vám děkuji, prosím, zůstaňte s námi a zejména s Aničkou v modlitbách. 

Vážím si nesmírně Vašich praktických darů, peněz, času, námahy slov – považuji je za požeh-
nání a slibuji, že podle toho s nimi budu zacházet. Všem dárcům vydám počet.  

Objímám Vás všechny, 

Váš Hynek Krátký 
 

23. 12. 2011: 

Drazí přátelé, 

jak mám vyjádřit slovy, co cítím?  

Po včerejším návratu z nemocnice toho najednou bylo docela dost na organizaci (drobné 
úkoly, ponejvíce komunikace s nejbližšími příbuznými i lidmi okolo) a až večer jsem se dostal 
k mailové schránce. Čekalo na mě celkem asi 70 zpráv. Nebylo to ale množství, co mě přemohlo, 
uchvátilo, vehnalo slzy do očí. Byla to ta obrovská, netušená, neuchopitelná (řada anonymních 
dárců) vlna podpory, soucitu… 

Připadá mi to podobné křtu v jeho prapodstatě – najednou se člověk ocitne pod hladinou, 
v úplně, ale ÚPLNĚ jiném světě, kde jakoby mávnutím proutku neplatí ostražitostí a nedůvěrou 
předznamenaná pravidla tohoto světa; ta vlna je natolik silná, že se jí člověk dost bojí; kdyby 
měl na vybranou, tak by asi váhal nechat se jí zaplavit, protože to znamená přestat dýchat po-
staru a už nikdy se nevracet, ale ten příval je najednou tu, všude kolem, je prosvěcován nádher-
nou září a člověka nese… Tu vlnu tvoříte vy všichni, každý z vás jednotlivě. 

Budu to asi hodně dlouho zpracovávat. V tuto chvíli jsem bezradný – slova díků cítím jako 
zoufale slabá. Nejspíš podobně jako u křtu je to velkým a posvátným závazkem stejnou vlnu šířit 
dál potřebným. 

Nyní k faktickým informacím: 

- já už funguju bez problémů doma. Kdo mě potká, toho asi zaujme sádra na levé noze, je to 
však jen výron v kotníku. Mám dvě zlomená žebra, ta mně však v běžné práci nebrání; popravdě 
řečeno bolí to méně, než když jsem měl před několika měsíci naražená žebra. Finanční nouzí 
zatím netrpíme. Všechny finanční dary jsem zaevidoval, jak jsem již dříve napsal, hodlám k nim 
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přistupovat nanejvýš odpovědně, poradím se s Pavlem Vopařilem, zkušeným finančním porad-
cem a koordinátorem pomoci, o moudrém způsobu využití. V tuto chvíli nedokážu odhadnout, 
nakolik tyto prostředky budeme potřebovat v budoucnu – možná, že si je vyžádá dlouhodobé 
léčení/rekonvalescence Aničky. Rozhodně si za ně nebudu pořizovat nové auto nebo něco zbyt-
ného. A opakuji, že chci vydat počet. 

- Markéta: včera jsem byl za ní v Motole a překvapilo nás, že po dlouhé přípravě (podobně 
pečlivé, jako když se premiér se svým týmem poradců připravuje na důležitou tiskovou konfe-
renci), co jí vše máme a můžeme o Aničce říct, se ukázalo, že ví vše – zavolala totiž rovnou ošet-
řujícímu lékaři a přeskočila všechny bariéry, které jsme předtím pečlivě instruovali. Ale zvládla 
to. Je psychicky v pořádku; po fyzické stránce – uvažovali, že jí na svátky pustí domů, ale na CT 
vyšetření se ukázal výpotek mezi pohrudnicí a plicemi, takže jí zavedli drenáž a vypadá to, že 
Vánoce stráví v nemocnici. Je ale plně komunikativní a má svůj mobil. 

- Anička: Honza Voda má cenné zkušenosti potřebné k interpretaci odborných lékařských 
informací a řada jeho zpráv, které posílal, asi dobře vystihuje, jak se to s Aničkou vyvíjí. Já jsem 
pochopil, že je to především svět nejistoty, zcela odlišný od technického světa. Vždy se pohybu-
jeme a budeme se dlouhé měsíce pohybovat v situaci, kdy jedni lékaři říkají „je to pravděpodob-
né“ a druzí lékaři „je to méně pravděpodobné“. Aničku pravděpodobně čeká nikoliv jeden roz-
hodující, ale řada lékařských zákroků, které samy o sobě spíše „otevřou dveře“, a teprve čas 
ukáže, zdali život do těch dveří vstoupí.  

Anička leží na dětské chirurgii v Krči. Vnitřní zranění (vnitřní orgány: srdce, plíce, ledviny, 
bránice, …) se podařilo stabilizovat; včera prodělala operaci, kdy jí byla stabilizována 
(zafixována) zlomenina bederního obratle L2, což umožňuje, aby byla probouzena z umělého 
spánku, v němž je udržována. Probouzena by měla být od zítřka, od Štědrého dne, a celý proces 
probouzení bude trvat podle lékařů několik hodin, možná celý den. Teprve po tomto probuzení 
bude možné absolvovat některá vyšetření, zaměřená především na kontrolu funkce nervové 
soustavy – otázkou je zejména ovládání nohou pod koleny. Zlomenina pravé ruky je z tohoto 
pohledu banální – podle mých zpráv byla již řešena. 

Zatím jsme za Aničkou nebyli; modlíme se za ni jako rodina každý den. Zatím tam volám vždy 
jednou za 12 hodin, a ještě jsem se nezeptal, kdy se za ní můžeme poprvé podívat. V tomto 
smyslu mě zaujala zkušenost Andršů – proto se při dalším telefonátu na toto zeptám. 

Štědrý večer prožijeme doma, i když tentokrát bez Markéty a Aničky (fyzicky). Navařeno 
a nakoupeno máme. 

S hlubokou vděčností Váš 

Hynek Krátký 
 

P.S.: Stav k 29. lednu 2012: 

Poté, kdy léčba vnitřních orgánů na klinice dětské chirurgie v Krči proběhla celkem úspěšně, 
byla naše dcera Anička před třemi dny přeložena na spinální jednotku v motolské nemocnici, 
kde se nyní mají soustředit na rehabilitaci a obnovu nervové soustavy, aby mohla znovu ovládat 
nohy. Má už u sebe mobil a počítač, čeká ji perná léčba a pomalu i studium, protože chce do-
hnat zameškanou výuku a nechce opakovat ročník. Je před námi ještě dlouhá cesta, rekonva-
lescence a rehabilitace bude trvat dlouho. Ale s pomocí Boží a pomocí velkého společenství, 
které nám prokazuje podporu, si uchováváme naději, že to zvládneme a jednoho dne uvítáme 
Aničku mezi sebou. 

Hynek Krátký 
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Modlitba soukromá a modlitba ve společenství 
 

Neudělá-li si manžel čas na to, aby své partnerce ukázal, že ji má rád 
a že je pro něho důležitá, pak nemluví pravdu, když říká, že výrazem jeho 
lásky k ní je jeho práce nebo práce pro domácnost nebo cokoli jiného. 
Totéž platí pro manželky. Musí tu být chvíle, do kterých se láska soustředí, výlučné chvíle lidské 
lásky. 

Je snadné říkat, že Krista vidíte ve svém bratru nebo sestře, což je zajisté pravda. Jen se ale 
ujistěte, zda víte, co říkáte. Ujistěte se, že víte, jak Kristus vypadá nebo jak můžete vidět Krista 
ve svém bratru. Dokud osobně neznáte hlas Mistra, jak ho můžete rozpoznat nebo slyšet, když 
k vám promlouvá ve vašem bratru či sestře? 

Bez soukromého života modlitby se neuskuteční modlitba ve společenství a život komunity 
nefunguje. Nějakou dobu to může jít, ale pak se z toho stane klam. A tak, když se modlíte jen na 
modlitebních setkáních, vsadím se, že se vůbec nemodlíte. Když se modlíte jen v neděli ráno, 
vsadím se, že se nemodlíte. Pokud do nedělního rána nepomyslíte na Pána, pak na Pána nemys-
líte dostatečně. Jak se můžete ke svému partneru takto chovat? Ignorovat ho po celých šest dní 
v týdnu a pak mu jednou za týden rutinně říct „miluji tě“. To není ryzí vztah. Ti, kdo se milují, 
sdílejí navzájem své životy. Jestliže Boha milujete, pak s ním sdílíte celý život. 

Soukromá modlitba se stává prubířským kamenem. Ti, kdo jsou soukromé modlitbě věrní, 
kráčejí vpřed mílovými kroky. Najdou si pro modlitbu pravidelný čas. Ti, kdo se takto pro Boha 
rozhodnou, začnou rozpoznávat Boha jako trvalou osobní přítomnost. 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

Koupíš si dva psy. Pojmenuješ je „Jeden“ a „Dva“.  Jeden Ti uteče, ale pořád máš Dva. 
 

 

 

 

Chuck Norris umí mluvit Braillovým písmem. 
 

Když Chuck Norris dělá shyby na hrazdě, nezvedá se. Stahuje zeměkouli dolů. 
 

Když jde bubák spát, každý večer se podívá pod postel, jestli tam není Chuck Norris. 
 

Chuck Norris rozbrečí cibuli. 
 

Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec, to bylo ale předtím, než mu Chuck 
Norris ukopl jeden roh. 

Vybral Ondra Toms 
 

 

 

Něco pro sklerotiky 
 

Víte, co znamená nápis K + M + B napsaný křídou nade dveřmi? To je upomínka před odchodem 
z domu: klíče, mobil, brýle… 

Ze sazečovy e-mailové schránky 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Kohoutí hřebeny 
Potřebujeme: 

Na těsto: 300 g hladké mouky, 100 g tuku (třeba Hery), 30 g cukru, 20 g droždí, 1 vejce,  
1/8 l mléka, citrónovou kůru, trochu soli, vejce na potření, vanilkový cukr na posypání. 

Na ořechovou náplň: 100 g mletých oříšků, 50 g cukru, vanilkový cukr, šálek horkého mléka,  
1 lžičku kakaa, 1 kávovou lžičku skořice. 

Vše zpracujeme v hustou hmotu. 

Na makovou náplň: 150 g máku, ¼ l mléka, vanilkový cukr, trocha skořice, strouhanou citróno-
vou kůru, cukr dle chuti. 

Umletý mák smícháme s vanilkovým cukrem a zalijeme mlékem. Za občasného míchání svaříme 
na mírném ohni na hustší hmotu. Do vychladlého přidáme skořici, citrónovou kůru, podle 
chuti ještě osladíme a umícháme do hladka. 

Příprava těsta: 

Do mísy dáme prosátou mouku, rozehřátý tuk, cukr a vejce, nastrouhanou citrónovou kůru, 
trochu osolíme. Zvlášť necháme vzejít kvásek z droždí, vlahého mléka a špetky cukru. Společ-
ně zaděláme se zbývajícím vlahým mlékem na hladké těsto a necháme vykynout. Po vykynu-
tí vyválíme z těsta placku a nakrájíme z ní obdélníčky, které plníme makovou nebo ořecho-
vou náplní. Zavineme z nich válečky, které na vnější straně asi 5x nařízneme a stočíme do 
obloučku. Klademe je na pomaštěný plech a necháme ještě dokynout, potřeme rozšlehaným 
vajíčkem a upečeme. Ještě teplé posypeme vanilkovým cukrem. 
 

Dýňová polévka s kraby a piniovými oříšky 
Potřebujeme: 500 g oloupané a vydlabané dýně (třeba Hokkaido – jasně oranžová – se jen omy-

je a nakrájí, neloupe se!), 1 pórek, 2 lžíce oleje, 1 stroužek česneku, 1 l masového nebo zele-
ninového vývaru, sůl, pepř, muškátový oříšek, mletý koriandr, trocha (třeba 2,5 cm) čerstvé-
ho zázvoru, chilli papričku, smetanu nebo créme fraiche (zakysaná smetana), kraby, opraže-
né piniové oříšky. 

Postup: Dýni nakrájíme na kostky. Pórek očistíme, nakrájíme na kolečka a necháme na oleji ze-
sklovatět. Přidáme rozdrcený česnek, dýni a krátce znovu podusíme. Nasypeme veškeré koře-
ní a přilijeme vývar. Přikryté vaříme asi 30 minut. Necháme trochu vychladnout. Přidáme 
smetanu nebo créme fraiche a vše rozmixujeme. Polévku znova zahřejeme a ochutíme solí 
a pepřem, podle potřeby zředíme vývarem, správná hustota je jako u luštěninových polévek. 
Výborné též s kraby, osmahnutými na másle. Naposled přidáme do talíře na ozdobu oříšky či 
semínka. 

recepty z rodinného receptáře poskytla Helena Szwierczynski 

Mrkvový koláč 
Potřebujeme: 250 g nastrouhané mrkve, 3 vejce, 140 g oříšků nebo mandlí – nadrcených,  

100 g cukru, 50 g hladké mouky, 100 ml oleje (olivového), špetku soli, 1 prášek do pečiva. 

Postup: Všechno smíchat, těsta je poměrně málo na velký plech (takže když tak do nějakého 
menšího pekáče). Pečící papír, péct při 180°C cca 25-30 minut, při dvojité dávce (koláč je pak 
vyšší, vhodné na velký plech) cca 40-50 minut. A to je vše, je to jednoduché :) 

TerK 

RECEPTY NA ÚNOR 
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Ze sekretariátu 
 

Sepsali jsme přehled všech loňských akcí a podali jako podklad k žádosti 
o vnitřní granty YMCA v ČR. 

Probíhá doúčtování dotací MPSV a MV.  

Všechny zdraví 

 Hana Chrástecká 
 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

Letní tábory rodin 
Jako v předchozích letech, i letos Vás zveme na Tábory rodin. Budou se konat v termínech  

4. – 11. srpna a 11. – 19. srpna 2012 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují. 

Podrobnější informace napíšeme, jakmile se dozvíme výši dotací pro tento rok.  

Hana Chrástecká 

Termínovník 2012 

termín akce kontakt 

4. – 11.8.2012 Letní tábor rodin – Pavlátova louka sekretariát  224 872 421 

11. – 19.8.2012 Letní tábor rodin – Pavlátova louka sekretariát  224 872 421 

Bazar oblečení a bot 
 

Zveme vás na charitativní bazar dětského i dospělého oblečení a bot během února v Praze-
Komořanech. Návštěvu je možné si předem domluvit u Jany Běťákové na e-mailu 
y.open.os@gmail.com. Děti si mohou hrát v místní herně, můžete je vzít s sebou. 

 

 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

Exercicie pro manželské páry  
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá exercicie pro manžele v termínu  

15. – 21. července 2012. Exerciciemi na téma „Kde vzít čas a nabrat dech?“ aneb „Existují vůbec 
vhodné formy zbožnosti, které mohou manželům pomoci prohloubit duchovní život?“ bude 
doprovázet P. Ondřej Salvet.  

Místo konání: Pernink v Krušných horách.  

Předpokládaná cena: 2200 Kč na dospělou osobu a 2200 Kč na dítě.  

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/. 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Program efektivního rodičovství 
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chová-

ní dítěte, zlobení a konfliktní situace, a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájem-
nou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. V době letních prázdnin pořádáme 
dva pobytové kurzy s lektorkou Mgr. Martinou Běťákovou. Náplní pobytů je interaktivní pro-
gram zaměřený na nácvik a posílení rodičovských kompetencí a výchovu dětí, ale také dostatek 
prostoru pro osobní rekreaci a osvojování si nabytých vědomostí. 

Jeden letní pobytový kurz se bude konat na Svaté Hoře u Příbrami ve dnech 27. července – 
2. srpna 2012. Tento kurz je vhodný především pro mladé manžele, kteří zatím nemají děti, pří-
padně pro manžele s malými dětmi. Výše příspěvků účastníků: 

Oba rodiče (ubytování, plná penze, kurzovné) 7.400 Kč, 

jeden rodič (ubytování, plná penze, kurzovné) 3.900 Kč, 

dítě do 2 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během programu) 2.500 Kč, 

V případě, že byste na tento kurz chtěli jet s dítětem starším 2 let, prosím kontaktujte nás, 
dohoda je samozřejmě možná. 

Druhý letní pobytový kurz efektivního rodičovství pro rodiny s dětmi pořádáme ve Štěkni 
u Strakonic ve dnech 12. – 18. srpna 2012. Výše příspěvků účastníků: 

Oba rodiče (ubytování, plná penze, kurzovné) 7.000 Kč, 

jeden rodič (ubytování, plná penze, kurzovné) 3.700 Kč, 

dítě do 3 let (vlastní postýlka, bez stravy, hlídání během programu) 2.200 Kč, 

dítě od 3 do 10 let (ubytování, plná penze ½ porce, hlídání během programu) 2.500 Kč. 

Bližší informace a přihlašovací formuláře na oba kurzy naleznete na http://cpr.apha.cz/step/. 

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 

Hledáme na občasnou nepravidelnou  
dobrovolnickou pomoc do našeho sekretariátu  

občanského sdružení Y – Open člověka,  
kterého by bavila určitá administrativa  

a zaučení do tajů vedení občanského sdružení. 

Určitě je to zkušenost, kterou můžete jednou 
dobře zhodnotit, naučíte se psát granty,  

vést agendu občanského sdružení,  
práci s dobrovolníky apod.  

Částečně možno pracovat doma na PC,  
občasné schůzky v Praze 4 Komořanech  

dle dohody.  

Další informace u Jany Běťákové na e-mailu: 
y.open.os@gmail.com.  
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Rozumíme si? 

Národní týden manželství bude zahájen v parlamentu 
Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů Národní týden manželství 2012. Jeho téma-

tem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství. Šestý ročník české součásti celosvětové ob-
čanské iniciativy se uskuteční v týdnu od 13. do 19. února s valentinským svátkem zamilovaných. 
Patronkou akce bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, kde 
bude také týden slavnostně zahájen v pondělí 13. února tiskovou konferencí od 10:30 hodin. 

„Většina rozváděných manželství udává jako hlavní důvod rozdílnost názorů a povah,“ říká 
k volbě tématu Petr Činčala, organizátor akce a šéf Centra Generace v Liberci. „Komunikace 
vedoucí k porozumění je právě způsob, jak rozdílnost názorů a povah může být nejen překoná-
na, ale jak se může stát silnou stránkou 
manželského páru.“ 

 

Happening Zahoďte klíč 

Do Národního týdne manželství se 
jako každoročně zapojí řada občanských 
organizací, společenských středisek, 
manželských poraden, církví i městských 
samospráv. Ty organizátoři týdne vyzý-
vají k podpoře mezinárodního happenin-
gu „Zahoďte klíč“ spočívajícího ve vyhra-
zení jednoho mostu v každém městě pro 
milence a manžele, aby zde mohli jako 
výraz slibu své věrnosti zavěsit na zá-
bradlí visací zámek se svými jmény,  
zamknout a klíč hodit do řeky. Takový 
most se zámky zamilovaných mají již 
například v Děčíně. Na sv. Valentýna 
14. února 2012 pojmenují názvem Most 
lásky lávku přes Ohři v Sokolově a její 
zábradlí město upraví pro partnerské 
petlice věrnosti. 

Národní týden manželství je také 
příležitostí k vydávání knih pro páry. Za 
posledních pět let vyšlo na českém kniž-
ním trhu 80 knih na téma manželské 
vztahy. K šestému ročníku vyjde například kniha Komunikační dovednosti pro páry od manželské 
poradkyně Nancy van Peltové. Národní týden manželství začal v 2007 v ČR a v současné době se 
připravuje v dalších 14 zemích na světě. 

Pro další informace kontaktujte:  Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manžel-
ství, tel.: 777 815 481; Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství, tel.: 602 200 159, 
e-mail: info@tydenmanzelstvi.cz, http://www.tydenmanzelstvi.cz. 

VÝZVA 
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Z modřanské farnosti 
(úryvek z kázání) 
 

Čtení 1 Sam 3,3b-10.19  

 Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: 
„Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se  
a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: 
„Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž 
neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samu-
ela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlap-
ce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: „Mluv, Hospodine, 
tvůj služebník poslouchá.“ Samuel tedy šel spát na své místo.  

Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj 
služebník poslouchá.“  

Samuel rostl a Hospodin byl s ním  
a nedopustil, aby nějaké jeho slovo 
přišlo nazmar. 

…a farář v kázání pokračoval: 

… třikrát vstal uprostřed noci. Vlast-
ně zbytečně! Kdo z nás by vstal, kdyby 
na nás někdo v noci volal? Spíše by-
chom si přetáhli deku přes hlavu a ještě 
se rozčilovali, kdo si dovoluje nás v noci 
vyrušovat. Ale Samuel vždy poslechl  
a vstal! A teprve když mu Eli poradil, že 
má říct: tvůj služebník poslouchá, tak 
konečně došlo k tomu, co se mělo stát. 

Národní strategie ochrany práv dětí – „Právo na dětství“  
Vláda na svém jednání v lednu 2012 schválila Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na 

dětství“. Cílem strategie je vytvoření takového systému, který zajistí důslednou ochranu práv 
všech dětí v České republice. Česká republika má v tomto ohledu řadu rezerv a také kritiků z řad 
mezinárodních organizací. Strategie si klade za cíl nedostatky odstranit do roku 2018. Ministr 
práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na tiskové konferenci po jednání vlády zdůraznil, že se 
koncepce zaměřuje i na deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti: „V první řadě je tře-
ba vykonat maximum možného, aby dítě mohlo zůstat ve své původní rodině. Pokud to skuteč-
ně není možné, pak vláda svým dnešním rozhodnutím potvrdila, že upřednostňuje pro takové 
dítě individuální péči před péčí ústavní.“ Ministr také připomněl, že jen v roce 2010 prošlo koje-
neckými ústavy více než 2000 dětí do tří let věku. 

Převzato z http://www.mpsv.cz 

DOKUMENTY 

ZAZNĚLO… 
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Ano, i my jsme často přesvědčeni, že slyšíme, že víme, že sledujeme cokoliv kolem sebe. 
Třeba nám někdo něco říká, někdo si zpívá, brzdí auto, jede tramvaj, kolem nás je spousta zvu-
ků. Ale například hasiči, sanitka, policie mají pro jistotu úplně jiný zvuk, než ostatní auta, než 
ostatní ruch, aby všichni opravdu slyšeli!!! Kolikrát si myslíme, že slyšíme, ale není to pravda. 
Vlastně SLYŠET NECHCEME! Víme, co bychom měli udělat, ale děláme raději, že neslyšíme. Je to 
tak pohodlnější a pak řekneme: „Ale já to neslyšel!“ Přetáhneme jakoby tu deku přes hlavu  
a nechceme dělat to, co bychom dělat měli.  

Pročpak se na začátku bohoslužby vlastně vyznáváme: „…a nekonám, co mám konat“? Co je 
za tímto vyznáním za uplynulý týden všechno schováno? 

Proč se někdy děti v pubertě nechávají tolikrát přemlouvat, aby udělaly tohle nebo tohle? 
Zase můžeme slyšet: „Ale já to neslyšel! To já nevěděla!“ Vytýkáme jim to, ale děláme to samé. 

Proč si třeba manžel stěžuje na to, že ho jeho žena štve, protože do něj pořád s něčím hučí, 
že ho pořád s něčím otravuje a nenechá ho být? Proč se manželka nechá slyšet, že je na manžela 
protivná, protože on je ale pořád nabručený, divný, nemluví… A třeba by stačilo tak málo, aby se 
na sebe usmáli, někdo z nich udělal ten první krok, krok k tomu, to změnit, aby takhle nežili až 
do smrti. Aby si sundali z hlavy tu pomyslnou deku a slyšeli konečně, co mají udělat, a slyšeli 
v sobě ten hlas od Hospodina a aby stále jen neopakovali, že přece slyší, ale to, co slyší, se jich 
samotných netýká! 

Aby byli ochotni stále vstávat jako Samuel a říkat: „Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslou-
chá.“ A pak podle toho také konat. 

Neboj se! Udělej ten první krok ty! Vyjdi vstříc tomu druhému! Na co čekáš? Vždyť Hospodin 
na Tebe stále mluví a volá Tě, tak už nedělej, že ho NESLYŠÍŠ! 

 

A to byl konec kázání. Nikdo ani nedutal. 

Na papír po mši hodila Marta Tomsová 

NOVÉ MIMINKO 

Michaela Musilová,  

nar. 30. 10. 2011,  

Foto z křtin zaslal Ing. Jiří Musil,  
upřesňující data nedorazila… 

Blahopřejeme !! 
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Z DISKUSNÍHO KOŠE 

A teď by to chtělo ještě jednu stránku textu, jinak bude mít 
Zpravodaj jednu nepotištěnou stranu… 

Jedna stránka – co to je? Co se na ni asi tak vejde? 

Vezmu-li do ruky slovník, je na jedné stránce neskutečné 
množství informací, zatímco u bulvárního časopisu je tam několik 
fotografií, palcový titulek a pár vět o veřejném životě kohosi, koho neznám a netuším, proč bych 
se vůbec měl o jeho (vesměs hrané) osudy zajímat. 

Vezmu-li do ruky bibli, tak na jedné stránce najdu materiál na několik týdnů soustředěného 
rozjímání (pokud ovšem neotevřu na výčtu izraelských kmenů – jistě by se dalo i o tom medito-
vat, ale zatím jsem nezjistil, jak).  

Na jedné stránce mohu člověka vychválit a doporučit, ale také osočit a znemožnit – je to jen 
věc mého žaludku, co ještě snesu, co jsem ochoten udělat, kam až jsem ochoten zajít… Na jedné 
stránce dokáže šikovný manipulátor přesvědčit svět, že rukopisy Královedvorský a zelenohorský 
vůbec nejsou podvrhy, že Kristus byl pouhý sociální buřič, že zeměkoule je vlastně placatá a že 
svět vznikl za šest dní (z nichž každý měl přesně svých 24 hodin) a kostry dinosaurů jsou padělek. 

A to všechno (a ještě mnoho jiného) se zhusta děje. Čteme informace o protestech proti 
jakémusi zákonu, ale nečteme zákon. Čteme odsouzení nějakého programového prohlášení, ale 
už ne to prohlášení. Jako pravda pravdoucí se nám podstrkuje vše od zázračné mastičky proti 
vypadávání vlasů až k volebnímu programu té či oné strany. 

A pak se divíme… 

Divíme se, že v naší tzv. informační společnosti už nikdo nepřikládá informacím žádnou vel-
kou váhu. Divíme se, že lidé někde ve střední Africe si dělají obraz o naší civilizaci podle brako-
vých filmů třetí třídy, které se na jejich hlavy snášejí ze satelitů všech druhů a typů. Divíme se, že 
nám nevěří… 

Možná bychom byli rádi, kdyby Evropa (a návazně na to svět) byla křesťanská – už asi není. 
Už zaznělo příliš mnoho dezinformací, příliš mnoho slibů bylo porušeno, příliš mnoho očekávání 
bylo nenaplněno. Snad to tak muselo být – není tady člověka, který by dokázal naplnit očekávání 
všech (a je otázka, zda je to možné Bohu). Není tady člověka, který by svědčil – a kterého autori-
ta by se zakládala na něčem jiném než na knihách, poučkách, filosofiích, výrocích koncilů, dog-
matech… Není tady člověka, který by pro svou pravdu o zjevené pravdě byl ochoten hořet na 
hranici… (a možná je, ale není vidět…) 

To není výzva k vzpouře, k rebelství za každou cenu… největším hlasatelem evangelia v Indii 
ve dvacátém století nebyl ani papež, ani místní biskupové, ba ani společenství křesťanů té či oné 
farnosti – byla to Matka Tereza, která neřešila teologické spory, ale vpustila do svého života  
a jeho prostřednictvím do životů tisíců chudých, nemocných a umírajících Indů a Indek Boha.  

Jak to udělala? Ptejme se po tajemství lásky, po tajemství bezpodmínečného přijetí, ptejme 
se matek, které kojí svá robátka, ptejme se otců, kteří je chrání a živí, ptejme se těch, jimž bylo 
pomoženo, aniž se kdy mohli odplatit dobrým za dobré. Ptejme se po tajemství Boha, který nás 
všechny miluje, dobré i zlé, nekonečnou láskou, neustále prýštící jako pramen živé vody, zavla-
žující suchopáry našich srdcí… Ptejme se sebe sama, zda jsme otevřeni tomu obrovskému příva-
lu, zda jsme ochotni a schopni ho přijmout, propustit skrze sebe a dát ho dál… ptejme se sami 
sebe, zda jsme otevřeni tomu, být v Bohu a s Bohem… Můžeme tu otázku odkládat, jak chceme: 



 
18 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 2/2012 

jednou za námi přijde a už nebude odvolání, nebude prostor k taktizování… ptejme se sebe sa-
mých tady a teď – neboť v tom spočívá naděje evropského křesťanství na přežití – na cestu do 
zemí, kam ještě nemohlo vstoupit, nepřipraveno čelit výzvám myšlenkově bohatých starých 
civilizací… 

A Hospodin… říci, že půjde s námi, by bylo málo – budeme-li mít v sobě Jeho lásku, bude On 
v nás – protože Bůh je Láska…  

Sazeč 

Taky jsem kdysi chtěl obeplout svět na velké a pohodlné lodi; po ránu koukat na širé 
moře z okna kajuty, odpoledne tiše klimbat pod tropickým sluncem (jistě že ve stínu sluneč-
níku a se skleničkou whisky u pravé ruky) a večer stát na horní palubě a v němém úžasu 
pozorovat tu nádhernou scenérii severních i jižních souhvězdí, o kterou nás už po léta při-
pravují rukou společnou a nerozdílnou civilizace a její věrný průvodce smog. Taky jsem si 
přál proplouvat úžinami, kochat se pohledem na rozzářená pobřežní města, na vrcholky 
hor nad zálivy, na západ slunce přímo do moře a na delfíny ve svitu měsíce… 

Asi by to nebyl problém – v epoše turistického průmyslu stačí jen najít vhodnou loď  
a termín, poukázat kamsi příslušnou více či méně tučnou sumu a pak se jen nalodit, být, 
užívat si… A neztroskotat. 

Se ztroskotáním se jaksi nepočítá. Lodě jsou stavěny tak, aby budily dojem nepotopitel-
nosti, námořní navigace je dovedena do naprosté dokonalosti, z paluby na palubu se jezdí 
výtahem a v piano baru si můžete za zvuků George Gershwina dát koktejl dle vlastní libos-
ti. Až dokud se najednou neozve tupý rachot, nezhasnou všechna světla – a z dovolené snů 
se najednou stává boj o holý život (v případě těch, kdo už šli spát, téměř doslovně holý). 

Jsem dalek toho, zastupovat soudy a řešit, kdo je na vině. Zdá se však (a je jedno, zda 
za tím byl kapitán oné nešťastné lodi nebo agentura, které ta loď patřila), že v konečném 
důsledku tomu, kdo to všechno způsobil, vůbec nešlo o cestující, o jejich radost, spokoje-
nost, pohodu… V konečném důsledku šlo o prestiž, reklamu, ještě více cestujících, ještě 
větší příjmy, ještě větší prémie… A člověk zůstává stranou. 

A přece se našli hrdinové / hrdinky… S úžasem čtu o stewardce, která dala svou zá-
chrannou vestu starému muži a sama nakonec utonula. S úžasem čtu o přenechaných mís-
tech ve člunu, o obětavém návratu do hlubin lodi pro další bloudící nešťastníky… „Nikdo 
nemá více lásky než ten, kdo dá svůj život za svého bližního“ – tak nějak to řekl Kristus. Mít 
více lásky znamená mít více Boha (neboť Bůh je láska a Bůh je jen jeden) – proč ještě ne-
stojí v některém kostele oltář ke cti blahoslavené peruánské stewardky, pro kterou byl ten 
starý turista cennější než její vlastní život? 

Já věřím, že jsme byli opět jednou svědky svatosti. Je jedno, zda té holce někdo někdy 
nějaký oltář postaví – jsem pevně přesvědčen, že je teď Hospodinu velmi, ale opravdu vel-
mi nablízku. Protože tak vypadá skutečná láska – láska, která se rozdává až do krajnosti. 

VKor 

NA OKRAJ 


