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A je tady opět jednou doba postní. Ledy postupně pukají a odcházejí po řece, berouce 
s sebou vše, co do nich rádo či nerado vmrzlo, neposkvrněná běloba zasněžených střech, zahrad 
a strání se postupně mění v roztékající se šeď a z kazatelen snad všech kostelů, kam jen dohléd-
neme, zaznívají slova o pokání, obrácení, vykoupení, hříchu… 

Jen málo lidí už dnes věří, že jakýsi muž jménem Adam onehdy snědl jablko, které mu dala 
Eva, a Bůh je za to vyhnal z krásné, sluncem prohřáté zahrady – biblická zvěst o prvním hříchu se 
jaksi změnila v představu o nedovoleném sexu tam kdesi pod jabloní… Stačí si poslechnout  
Oldřicha Nového, jak ve svém hitu „Proč se píší básně jenom na nevěsty“ vemlouvavě klade 
otázku: „… s kým by mamá Eva tenkrát v máji v ráji, s prominutím, milé dámy, zhřešila?“  

A tak se slovo „hřích“ stalo synonymem pro uvolněné sexuální chování, stejně jako se díky 
jiným myšlenkovým veletočům slovo „láska“ stalo synonymem pro (často zcela cituprázdný) 
pouhý fyzický akt – a slova o pokání, obrácení či dokonce vykoupení jako kdyby už ani neexis-
tovala… 

Jenomže bible není sbírka báchorek, jakkoli o jejich historické přesnosti dá se mnohdy 
s úspěchem pochybovat. Bůh zajisté neměl při tvoření světa stanovenou přesnou pracovní dobu 
typu den = 24 hodin, rovněž tak představa o hňácání jakéhosi pajďuláka z hlíny a následném 
oživování nebude asi úplně přesná. Ale Bůh opravdu stvořil tento svět a s ním vše, co je v první 
kapitole knihy Genesis výslovně vyjmenováno (a co tehdejší lidé uctívali jako bohy; kdyby Gene-
sis vznikala dnes, možná bychom tam četli i o třídním boji, neviditelné ruce trhu, trvale udržitel-
ném rozvoji či fyzikálních zákonech mikro- i makrosvěta). A Bůh opravdu stvořil člověka, ne jako 
jakýsi nadzemský nehmotný princip, ale člověka jako součást stvořeného hmotného světa, člo-
věka, který z tohoto světa pochází, a přece jej jaksi přesahuje (Řekové hovoří o duši a o duchu), 
přece je nositelem Božího života, s kterým má jednou vstoupit do věčnosti… A Bůh opravdu 
stvořil člověka jako muže a ženu – představa o subalterní pomocnici se snadno rozplyne, přečte-
me-li si pořádně, proč ji Bůh tvoří. „Není dobře člověku býti samotnému,“ – přímý rozpor se 
šestkrát opakovaným výrokem „a viděl Bůh, že je to dobré“; lidstvo sestávající pouze z mužů by 
nebylo lidstvem. Tady nejde o proces rozmnožování (Hospodin si mohl vymyslet milion jiných 
řešení a jistě by fungovala, tak jak fungují třeba u mořské trávy nebo u láčkovců), tady jde o Boží 
obraz – a Bůh je vztah mezi osobami, absolutně vydaný, absolutně přijatý, absolutně sdílený  
a prožívaný, absolutně tvůrčí vztah mezi Otcem, Synem a Duchem. O tomto je vztah mezi mu-
žem a ženou, a nikoli jen o sexu, dětech či bezpodílovém vlastnictví manželů. 

A kde je tedy ten hřích? Eva Adama nesvedla nedovoleně (příkaz rozmnožit se a naplnit zemi 
jim dal sám Hospodin), nebránila se dětem (měla jich docela dost), nerozvedla se s ním, nesou-
dila se o rajskou zahradu (ani později o trní a bodláčí)… Co tedy tak strašlivého provedli ti dva? 

Ano, chtěli být jako bohové. Lze-li věřit tomu, co naznačuje biblické líčení celé historky, tak 
Eva podlehla lákavé reklamě (to nebyla nabídka, která by snesla logickou úvahu, to bylo hraní na 
city, a zde byla patrně žena snáze ovlivnitelnou součástí manželského páru), sáhla po nabídce  
a rozdělila se o ni s Adamem. Že ji Adam neplácl přes ruku, je věčnou ostudou chlapa, který ne-
chá ženu řítit se do maléru, aniž by proti tomu něco udělal (naopak, slepě a nekriticky ji poslech-
ne, ač ho Hospodin vybavil chladným kritickým rozumem nezatíženým vazbou na pocity)… Že 
oba posléze přestali věřit v Boží dobrotu, v Boží schopnost pochopit, odpustit… to je zatížení, 
které neseme na sobě od těch dnů až doposud – sklony k zoufalství či rezignaci jsou pro mnohé 
z nás největší překážkou na cestě k milujícímu Bohu. 

PRVNÍ HŘÍCH 
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Ale ten nejpodivnější hřích dle 
mého soudu tkví ve větě: „… okusila, 
zjistila, že je dobré, a dala Adamovi.“ 
Eva neřekla Adamovi: „Vykašli se na 
toho nahoře, budeš jako on, když 
tohle sníš; tak si dej!“, nevyzvala ho 
ke vzpouře proti Bohu ani ke krádeži 
ovoce z cizího stromu. A už rozhodně 
to nebylo tak, že by Eva, pozřevši 
jablko, pochopila, že je v maléru,  
a vědomě a dobrovolně do něho 
zatáhla i Adama, neboť ve dvou se to 
přece jen lépe táhne… Naopak, ona 
se s ním rozdělila o to, co se jí právě 
v tu chvíli zdálo být velmi dobré. Eva 
udělala Adamovi „dobře“ bez ohledu 
na to, že ho to mohlo zabít (a jistým 
způsobem taky zabilo). Něco jako 
když nezkušená kuchařka ochutná 
houby, zjistí, že chutnají výtečně,  
a udělá své rodině k obědu tu nejlep-
ší smaženici, jakou kdy jedli – houba-
ři ovšem vědí, že ty nejchutnější hou-
by v našich lesích se jmenují mucho-
můrka zelená… 

Udělat bližnímu dobře – nepře-
mýšlet, zda je to pro něho opravdu dobré… Vnutit mu svou představu, své řešení, svou nabíd-
ku… svůj způsob života. Ano, naučili jsme ve 20. století polovinu světa pít Coca-colu, jezdit au-
tem, dívat se na nekonečné telenovely a používat kalašnikovy – snad jsme si mysleli, že šíříme 
civilizaci. Ale bylo to dobré? Bylo to dobré pro ně? – nebo jen pro nás, pro náš dobrý pocit  
(a ovšem pro naše obchodní možnosti)? A to není jen o domorodcích někde v Africe. „Toho člo-
věka si neber, my (rozuměj rodiče) jsme ti vybrali lepšího“ – jak častý evergreen našich rodin za 
poslední tisíciletí; „…a půjdeš studovat, já nechci, abys musel dřít jako já…“ – že by to už byla 
definitivní minulost? Kolikrát nutíme vlastní děti, vlastního partnera, vlastní přátele do věcí, 
které jsou dobré pro nás a z našeho pohledu… Kolikrát vnucujeme svému okolí vlastní názor 
(tady si sazeč neodpustil zlomyslné rýpnutí do autora těchto řádek, ale naštěstí se podařilo 
v korektuře jeho poznámku odstranit)… 

Bůh nikoho do ničeho nenutí (a přitom přesně ví, co je pro koho nejlepší). Bůh jen nabízí – 
s láskou a s respektem k nám, které stvořil pro sebe, pro nás navzájem, na svůj obraz a podobu, 
abychom jeden druhému byli obrazem Boží lásky. Tak rozumím výzvě „Obraťte se a věřte 
v evangelium“ – odvrátit se od svého pohledu, svého určování, co je pro koho (i pro mne) dobré, 
a věřit v dobrou zprávu, že „…tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, abychom 
měli život.“ Protože o tom je láska… a nic jiného ji nemůže nahradit, zobrazit, ukázat, zastoupit… 
Nemohu milovat jinak než Boží Láskou, a ta dává každému svobodný prostor. I nám. I mně. 

Vladimír Koronthály 
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Milí přátelé, 
 

tak jsme si nakonec užili mrazů a sněhu, někteří možná i víc než kolik by si přáli. Ale slunce 
vesele svítí, hladiny řek stoupají (dal by Hospodin, aby to s tou rychlostí tání nepřehnaly), 
v nížinách se někde ve zmrzlé hlíně nenápadně připravují první stébla trávy, aby nám připomně-
la, že zelená barva ještě úplně nevymřela, a po pár krátkých dnech masopustních taškařic koneč-
ně nastala zase doba postní. 

Píši „konečně“ – cožpak je půst takovým důvodem k jásotu? Cožpak někoho může opravdu 
bavit a těšit, že půjde (ještě k tomu dobrovolně) spát o hladu, nedá si párek či vuřt, omezí kouře-

V RODINNÉM KRUHU 

Sedět 

v mrazu vytopeného pokoje 

v tichu televize 

v hluku vlastních pocitů 

u stolu s květinami 

u stolu s mrtvými květinami 

u stolu s mrtvými knihami 

s myšlenkami těch, kdo už nejsou 

s myšlenkami těch, kdo už nepromluví 

s myšlenkami, které byly 
 

vysypat báseň jako popel z kamen 

vyprášit verše jako prachovku z okna 

jak zrnka písku skřípou rýmy v zubech 

nezavlažíš… 
 

sedět 

psát 

psát si  

přát si 

prát se 

nezapsat 

nezaspat 

nesnít 
 

a nečekat nedoufat nezoufat nepadá nesněží nepadá nedští není ticho není hluk 

jen prázdná cesta prázdná ulice prázdný sen 

písek popel skály kamení prach slunce 

slunce… 
 

kdo zazáří zahřeje zavane měkkým vánkem hravé hřívy pohlazení 

Přijdeš? 
 

 Sa Ze-Č‘ 2012  
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ní, televizi či pivo? Cožpak jsou kostelní písně typu „Svatý kříži, tebe ctíme“ opravdu oblíbenější 
než koledy? 

Ne, není tomu tak. Jen málokdo dává přednost křížové cestě před jesličkovou pobožností, 
o omezování se v jídle, pití a zábavách nemluvě. A přece je půst obdobím naděje – symbolizuje 
nám to i sama příroda (tedy alespoň v mírném podnebním pásmu severní polokoule): Popeleční 
středa se nese obvykle ve znamení rozbředlého tajícího sněhu, holých hnědožlutých strání, ne-
hybných bezlistých větví tyčících se k nebi jako němá výčitka, němá připomínka mrazů, sněho-
vých vánic a ledových krust, které je v uplynulých měsících tolik trápily – a Velikonoční neděle 
bývá často prozářena sluncem, podložena jemnou zelení čerstvého jarního pažitu, ověnčena 
rašícími lístky na všem, co má alespoň jednu haluz; jejím symbolem bývá malé, čerstvě vylíhnuté 
kuřátko, zajíček, zpěv, slunce, světlo… 

Právem. Neboť zatímco začátek postní doby je o tom, že si uvědomujeme svou slabost, 
že pohlížíme do útrob svých srdcí a lekáme se těch pavučin, toho prachu, té špíny, která se 
tam zase nastřádala, tak Velikonoce jsou o Ježíši Kristu, který přemohl smrt, aby nás vykou-
pil, očistil, aby všechna temná zákoutí našich srdcí prozářil svou přítomností – pokud ho tam 
ovšem vpustíme. 

Udělejme to. V tom je totiž naše naděje – v tom bude totiž naše (i Jeho) radost. 

Přeji vám (i sobě) krásný a požehnaný půst. 

VKor 
 

 

Samota 
 

Tou nejprostší duchovní disciplínou je jistý stupeň 
samoty a mlčení. Je to ale to nejtěžší, neboť nikdo z nás 
nechce být pospolu s někým, koho nemá rád. Setrvávat 
s vlastními myšlenkami a pocity, přestat s mechanickým 
koloběhem modliteb a jen tak cítit, co skutečně pociťu-
jeme, myslet, co skutečně myslíme, je pravděpodobně 
tím neodvážnějším činem většiny z nás. 

Zdá se, že nevede jiná cesta z naší závislé společnos-
ti, stejně jako z našich závislých, disfunkčních rodin, než 
ona velká cesta ticha a samoty, kterou si volíme. 

Když zavítám do zemědělských společností v Africe 
nebo na Filipínách, vidím tam lidi, kteří závislost neznají. 
Vidím tam lidi, kteří vedou poklidný, jednoduchý život, 
nejsou ničím nadopovaní a žijí s několika základními 
pravdami, kterých se drží po celý svůj život. Jen pomysleme, kolik věcí na nás denně působí: 
rozhlas, televize, billboardy, rozhovory. Své tlachání a vzrušování musíme tlumit; musíme přijí-
mat mnoho pocitů, které po desetiletí byly zatlačovány a popírány. Jsme přetíženi, a proto se 
bojíme to udělat. 

Bez velké lásky, bez světla a lásky od Pána nebudeme mít odvahu vstoupit do onoho hrozi-
vého místa duše. Takové ticho je technikou, jež v největší míře otevírá možnosti a dává sílu, 
jakkoli to vlastně vůbec technika není. Je to naopak naprosté odmítnutí veškeré techniky. 

Z knihy Richarda Rohra „Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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Dopis z Haiti 
 

Zdravím opět z Haiti v postní době.  

Dnešek byl ve znamení návratu jednoho ztraceného dítěte. Uvědomil jsem si, že člověk sem 
může přijet dělat cokoliv, ale nejcennější chvíle jsou tehdy, když se podaří zvrátit zdánlivě bezna-
dějnou lidskou situaci.  

Když jsem přijel před dvěma týdny, poprvé po roce, do mé bývalé farnosti, Baie de Henne, 
dozvěděl jsem se, že postižená dívka, Chris, která je upoutaná na invalidním vozíku a která přes-
to dokázala přivést na svět dvě děti – Marvense, kterému je nyní pět, a holčičku Kristýnu, která 
má jeden rok – byla nucena se jich ve své tíživé materiální situaci vzdát a dát je cizím lidem.  

Když jsem se to dozvěděl z úst farníků, moje srdce se doslova bouřilo. Byl jsem nahněvaný 
nejen na sebe, ale právě i na ně, že se nenašel nikdo, kdo by jí z téhle situace pomoh a zabránil 
tomu, co udělala. Když jsem za ní přišel do domku, seděla skleslá na svém vozíku a smutným 
pohledem mi sdělovala, že přišla o to nejcennější a zároveň i o to, s čím si nevěděla rady a co jí 
bylo břemenem: o svoje děti.  

Už před dvěma týdny jsem se rozhodl, že to tak nenechám a že se budu snažit, abych obě děti 
přivedl zpět ke své matce. Marvense dala do malé vesničky Morue, která se nachází asi  
30 km od Port-au-Prince a asi 50 km od Gonaives, lidem z baptistické církve, kteří asi před půl 
rokem dělali misie v Baie de Henne. Malého Marvense si vzali jako dítě na posluhu v jejich rodině. 
Roční Kristýnku si odvedla rodina jejího otce, který zemřel při epidemii cholery v loňském roce. 

Když jsem se vydal dneska pro 
naftu do Gonaives, neváhal jsem ani 
okamžik a rozhodl jsem se, že Mar-
vense přivezu stůj co stůj k matce. Byl 
jsem odhodlaný v případě, že by ho 
nechtěli vydat, dojet i pro policii. Na 
cestu jsem vzal MarkAdneho, Dieuba, 
který mi zprostředkoval kontakt 
s těmi lidmi, a malého John-Lova, 
který mě předcházející den stále otra-
voval, že chce jet se mnou, a nedal 
pokoj, dokud jsem ho nevzal do auta.  

Když jsme přijeli do Morue a uviděli 
Marvense, kterého tam „adoptivní“ 
rodiče přivedli, ve správnosti našeho 
počínání nás utvrdila radost v jeho 
očích v okamžiku, kdy nás spatřil. Nej-
dojemnější chvílí našeho střetnutí bylo, 
když si padnul do náruče se stejně sta-
rým John-Lovem. V tom okamžiku jsem 
si řekl, že i kdybych tady neudělal nic 
víc než tohle, tak měl můj návrat na 
Haiti smysl.  

Marvens potom celou dobu jízdy 
autem zpět do Gonaives jenom smut-
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ně mlčel a byl celý zaražený, zato John-Love klábosil o sto šest. Měl jsem tedy za to, že ho snad 
něco bolí nebo se mu něco špatného v Morue přihodilo. Jaké bylo mé překvapení, když jsme pak 
všichni společně pojedli v jedné restauraci v Gonaives a jemu se „zázračně“ rozvázal jazyk. Ihned 
jsem pochopil, že to bylo z hladu. 

Nabrali jsme tedy naftu do nádrže i do všech sudů a vydali se společně zpátky do Baie de 
Henne. Po návratu nebylo dojemnějšího pohledu než na setkání postižené matky, které při se-
tkání se svým synem vyhrkly slzy do očí. Řekl jsem si, že jí musím ještě vrátit její mladší dceru 
a zároveň něco udělat, aby už nikdy nemusela k tomuto zoufalému kroku sáhnout. 

Zítra se vrátím do Molu, abychom pokračovali, po dotankování paliva, v naší vrtařské misi. 
Doufám, že Vlastík s Mariánem za ty dva dny nabrali nové síly i odhodlání znovu se pustit do 
hledání vody v tomto vyschlém koutu Haiti. 

Prosíme pro to stále o modlitbu, snad ke svatému Florianovi, v našem riskantním podniku. 

Roman 

Tento dopis je jeden ze série dopisů Romana Musila, českého (nebo moravského?) misionáře 
na Haiti, kterými informuje ty, kdo ho v jeho misionářských aktivitách podporují. Do Zpravodaje 
se dostal skoro náhodou – zachytil jsem ho na internetové konferenci „Mužská spiritualita“. 
K otištění jsem obdržel souhlas adresáta (a snad i pisatele) – pozn. sazeče. 

 

Mé malé Getsemany 
 

Nedělní oběd končí, ještě malý kousek moučníku a kafe a svalit se do křesla – sedět, užívat si 
pocitu klidu, tiše zažívat a klimbat … A najednou se ukáže, že by bylo potřeba umýt nádobí… 

Anebo jinak: na stole leží dopis. Nepříjemný dopis. Je potřeba odpovědět. Je potřeba dát si 
s tím práci – nebude to jednoduché… A je to potřeba teď. Vstanu a jdu – ale ne ke stolu, neberu 
do ruky dopis, papír a propisku… ještě vynesu odpadky, ještě jsem chtěl vyměnit žárovku 
v předsíni, taky to nádobí od oběda… a je také potřeba podívat se v počítači na poštu a na před-
pověď počasí, najít manželce nejlepší tramvajové spojení na zítra… co všechno si ještě dokážu 
vymyslet, jen abych alespoň na chvíli oddálil tu nevítanou a nepříjemnou povinnost? 

To je jako jít či nejít k zubaři… Budeme malovat teď nebo až příští měsíc? A opravdu se musí-
me pustit do velkého úklidu hned dopoledne? 

Vrcholem doby postní je závěr posledního týdne před Velikonocemi. Znovu a znovu si při 
bohoslužbách připomínáme pašijové události – a mezi nimi i tu noc hrůzy a strachu v zahradě 
zvané Getsemany. Ty chvíle, kdy Ježíš, sám a bez pomoci, čelí strachu a děsu z toho co se blíží, 
co se má stát, o čem sice celý život věděl, ale vždy to bylo takové příjemně vzdálené… a teď je 
to tady, valí se to a nelze to zastavit… a co kdyby přece – a Ježíš smlouvá: „Je-li to možné, ať je 
tento kalich odejmut ode mne…“ ano, Ježíš smlouvá, zkouší, zda by se přece jen nedalo najít 
ještě nějaké jiné řešení… má strach a potí se krví (to my ani neznáme, takovou hrůzu jsme ni-
kdy neprožili) – a nakonec to vzdává, podrobuje se u vědomí, že jiné řešení není k dispozici  
(a kdyby bylo, Bůh by mu ho neutajoval; to jen my máme tendenci myslet si, že Bůh by to 
všechno mohl řídit i jinak…) a souhlasí. A pak je najednou po krvavém potu, Ježíš stojí a čelí 
davu, který před ním v hrůze padá na zem… a dál už to všichni známe, proběhlo to tak, jak se 
Ježíš právem obával, skončilo to mučivou smrtí a po třech dnech vítězným zmrtvýchvstáním. 
Ale to je jiný příběh. 

Protože nejen Ježíš prožil své Getsemany: jistým způsobem je prožíváme i my. A to nejen 
v postní době. Ano, Ježíš v getsemanské zahradě řešil otázku života či smrti, chtělo se po něm, 
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aby souhlasil s hrozným utrpením (fyzickým i duševním); to po nás obvykle nikdo nechce. Ale 
mechanismus je týž: překonat svou nechuť, nevůli, obavu, nelibost… a někdy (a nejde jen o zu-
baře) i bolest a utrpení. Vstoupit do té řeky a nechat se unášet proudem, který nemohu řídit… 

Ježíš to měl ve velkém, my v malém. Ale jedno máme společné: Hospodina, který je naším 
Otcem. Hospodina, který o nás ví, který o nás stojí, který nás miluje, který nás zaplavuje svou 
láskou. Hospodina, na kterého se můžeme spolehnout, kterému máme právo důvěřovat. 

Jistě: na umytí nádobí není potřeba mnoho úsilí, obvykle je to jen o překonání vlastní lenos-
ti. Přihlásit se do konkursu kvůli zaměstnání, to už je vážnější. Jít na pohovor k šéfovi, abych mu 
řekl, že tuhle práci už za těchto podmínek dělat nechci, to není vůbec jednoduché. A mohli by-
chom pokračovat: odhodlat se k operaci, odstěhovat se, přijmout další dítě, spojit navždy svůj 
život s ním / s ní… 

Snad nám pomůže vědomí, že v tom nejsme sami. Naše malé Getsemany prožíváme 
s Bohem – v postu stejně jako o Vánocích, o Velikonocích jako o letních prázdninách či v adven-
tu… A Ježíš je prožívá s námi – moc dobře ví, co to je, nemoci se najednou odhodlat. K velké či 
k malé věci, o tom to není… je to o lásce (proč bych jinak měl mýt nádobí po celé rodině, ne-li 
proto, že je mám rád?), o důvěře, o spolehnutí se… a kolikrát také o ochotě udělat krok do tmy. 
Možná ne u nádobí – ale možná se tomu u toho nešťastného nádobí mohu alespoň trochu učit… 

Vladimír Koronthály  

Převzít zodpovědnost  
 

Nefungující rodina žije z odmítání. Bývá tam nikde nekončící potřeba 
kontrolovat všechno a všechny. Děti v těchto rodinách vyrůstají v jakémsi 
chaotickém emočním životě pocházejícím odkudkoli a odnikud, přicháze-
jícím odkudsi zpoza věcí. Nevědí, kde se to bere, ale vyrůstají vprostřed toho. 

Aby to překonali, pokoušejí se lidé řídit svůj svět, druhé lidi i své vlastní pocity. A když to tak 
praktikují čtyři nebo pět let, neznají už doopravdy 
žádný jiný způsob, jak žít. Je to něčí chyba? Ne. Ale 
dokud dotyčný nepřevezme zodpovědnost a ne-
přestane svalovat vinu na svou matku nebo otce  
a neřekne: „Tohle je můj život, to já jsem alkoholik, 
můj život je bezvládný a stal se neovladatelným“, 
do té doby se nic nového nestane. Ostatní členové 
rodiny, kteří jsou též na dotyčném závislí, musí 
skoncovat s tímto chorobným procesem sami za 
sebe. Konzervativní osobnost chce obvykle někoho 
hanět a obviňovat; liberál říká, že člověk by nikdy 
neměl být obviňován (snad s výjimkou konzervativ-

ců!). Všichni se obáváme radikálního převzetí zodpovědnosti Dvanácti stupňů. Už žádné obviňo-
vání, zapírání, žádná jedovatá hanba, ale pouhé čestné konstatování: „Já jsem to a to.“ 

 

Z knihy Richarda Rohra „Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps “.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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Manželka se ptá manžela: „Miláčku, co si mam vzít na pláž, abych 
zaujala ostatní?“  

Starej se otočí a říká: „Zkus lyže…“ 

Ze sazečovy e-mailové schránky 

 

Co jsou to kalorie? 

Kalorie jsou malé svině, které nám v noci vlezou do skříně, a pře-
šívají nám věci, aby nám byly stále menší… Mám těch malých 
hajzlů plný šatník. Teď po Vánocích jich tam je… 

P. S.: Dnes v noci si na ně počíhám, a to bych se na to podívala, 
abych aspoň nějaké nezlikvidovala. 

Pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová 
 

 

 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Tvarohové těsto na pizzu 
 

Pokud se stejně jako já nekamarádíte s kynutým těstem a zároveň 
vaše rodina touží po chuti pizzy, pak tu mám jeden rychlý a levný recept z Orlického podhůří.  

Potřebujeme: 1 měkký tvaroh (250 g), 250 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 5 lžic 
oleje, 1 kávovou lžičku soli, 2 vejce. 

Postup: Vše smíchat, obalit ruce do mouky a těsto rozpatlat po plechu do souvislé plochy. 
Na to natřít rajský protlak a přidat cokoliv, co na pizzu patří (já mám nejradši rajčata a kukuřici, 
naše děti šunku). 

Příprava je max. 20 min., pečení cca půl hoďky a celá rodina se olizuje až za ušima… 

Káča 
 

Haruľa 
 

Potřebujeme: asi 40 dkg brambor, 10 dkg cibule, 10 dkg slaniny, 2-4 stroužky česneku, 
15 dkg hrubé mouky, sůl, majoránku, 6 dkg sádla (dávky jsou přibližné, dělá se to tak trochu 
od oka). 

Postup: Cibuli i slaninu nakrájíme na kostičky a zpěníme na sádle. Oloupané brambory na-
strouháme nahrubo, přidáme do nich slaninu s cibulí i sádlem, prolisovaný česnek, majoránku  
a sůl. Plech vymažeme sádlem a pečeme v tenké vrstvě v předehřáté troubě. Do těsta je možno 
přidat ještě vejce a pepř. Výsledek je podobný bramboráku nebo něčemu jako bramboráková 
buchta. Haruľa (jak se tomu alespoň říká na severním Slovensku) se dá jíst teplá i studená. 

MKor 

RECEPTY NA BŘEZEN 
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Ze sekretariátu 
 

Sekretariát ještě stále existuje a pracuje. Momentálně se tam řeší po-
měrně složitá otázka peněz – co dostaneme letos od různých státních insti-
tucí, co od ústředí YMCA a co nedostaneme vůbec. Tak si držme palce. 

 dobře informovaný sazeč 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

Sobota pro ženy 
 

Dne 10. 3. pořádá Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském spolu s Živou rodinou 
Sobotu pro ženy. Ženy, manželky, maminky jsou zvány k zamyšlení nad obnovou života skrze 
odpuštění a uzdravení pod vedením P. Jaroslava Brože na tradiční místo v Dejvicích, Thákurova 
č. 3.  

Obsahem setkání, jehož motto „Milosrdenství obklopuje toho, kdo doufá v Hospodina“ je 
vzato z Žalmu 33, jsou přednášky, sdílení ve skupinkách, osobní ztišení a příležitost ke svátosti 
smíření. Setkání bude ukončeno mší svatou. Občerstvení v poledne bude zajištěno, doporučený 
příspěvek na občerstvení a sál ve výši 65 Kč bude vybírán na místě. 

Organizační pokyny najdete též na internetu http://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny. Na setkání 
je třeba se předem přihlásit telefonicky na 220 181 777 nebo na e-mail cpr@apha.cz. 

 

Tábor rodin 
 

Na srpnové týdny od sobot 4. 8. a 11. 8. 
2012 začínáme připravovat Tábor rodin na 
Pavlátově louce, na které Vás srdečně zveme. 
Táborová louka je obklopená lesem a leží 
zhruba 2 kilometry od Nového Města nad 
Metují. K dispozici jsou šestilůžkové chatky  
a zděný domek s tří- a šestilůžkovými pokoji 
(přednostně pro rodiny s malými dětmi), spor-
tovní hala, sociální zařízení se sprchami a sa-
mozřejmě jídelna se stravou 4x denně. Dále je 
možno využít hřiště na fotbal a volejbal a men-
ší bazén. 

Všechny zveme k účasti na dopoledním 
programu, kdy probíhají diskuse dospělých ve 
skupinkách na témata o rodině, manželství, 
mezilidských vztazích, přičemž bude přítomen 
odborník, psycholog. Děti od tří let mají vlastní 
program zajištěný pečovateli. Odpoledne se 
pořádají různé sportovní hry a soutěže, kte-
rých se účastní celé rodiny. Večer uspořádáme 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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Březnové přednášky Y – Open  
 

Komunikace a partnerské vztahy 
Y – Open srdečně zve na přednášku PhDr. Dany Rabiňá-

kové »Komunikace a Partnerské vztahy« v sobotu 10. břez-
na od 14 – 17 hodin do restaurace Orion v Praze 4 – Komo-
řanech, ulice K Nouzovu 1. Přednáška je určena především 
mladým lidem, kteří se chtějí naučit, jak úspěšně komuni-
kovat ve vztahu. Přednáška bude doplněna praktickými 
nácviky a možností občerstvení.  

 

Děti opouštějí rodinné hnízdo 
Další přednáška PhDr. Dany Rabiňákové s tématem: 

»Děti opouštějí rodinné hnízdo a jak přežít nové situace« 
se bude konat v sobotu 17. března od 14.00 hod. 
v restauraci Orion, K Nouzovu 1, Praha 4 – Komořany. Je 
určena rodičům odrůstajících dětí, kteří jsou stavěni před 
nové skutečnosti potřeb dospívajících dětí a rozšiřování rodiny o jejich partnery. Účastnický 
poplatek 100 Kč, pro děti zajištěno hlídání. Nutná registrace předem u Jany Běťákové na  
e-mailu: y.open.os@gmail.com nebo telefonu: 241 760 985. 

 

Termínovník 2012 

termín akce kontakt 

10.3.2012 Sobota pro ženy CPR  220 181 777 

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 

besedy na různá témata, dále se můžete těšit na táboráky a bojovku. Součástí programu je  
i celodenní výlet, dětská pouť nebo olympiáda apod.  

Samostatný program a tedy i hlídání dětí, které umožní klidné posezení rodičů při diskusi, 
zajišťujeme pouze pro děti od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajistit hlídání Vašeho mlad-
šího dítěte, můžete spolu se svou rodinou vzít někoho, na koho je Vaše dítě zvyklé, a ten bude 
běžným účastníkem tábora. Úhrada za jeho pobyt bude účtována Vám nebo jemu, a to dle do-
hody. Respektujte, že na tábořiště není dovoleno vozit psy. 

Vzhledem ke zvýšení cen od provozovatele tábora a s ohledem na minimální dotaci jsme 
bohužel museli zvýšit ceny pobytu i my, přičemž se budeme snažit naplnit a programově zajistit 
přednostně první turnus. Ceny a slevy jsou vypsány na přiložené přihlášce. Posílejte na adresu 
sekretariátu, nezapomeňte zaškrtnout turnus, uvést rodná čísla, velikost porcí u dětí, a zda jste 
členy YMCA. Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme pokyn k zaplacení zálohy, kterou bychom 
měli rádi na účtu do 30. dubna. 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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Výchovné problémy u malých dětí 
V úterý 23. března v 10 hodin zveme především maminky malých dětí do Rodinného centra 

Komůrka v Praze 4 – Komořanech, Na Komořsku 7, na přednášku Mgr. Hanky Imlaufové 
»Výchovné problémy u malých dětí«. Pro děti bude připraven souběžný program s hlídáním. Je 
možné zajistit v případě zájmu oběd. 

 

Upozornění pro zájemce: U každé z přednášek je účastnický poplatek 100 Kč, nutná registra-
ce u Jany Běťákové na e-mailu: y.open.os@gmail.com nebo telefonu: 241 760 985. Pro malé 
děti bude v případě potřeby zajištěno hlídání. 

Doprava: bus 205 z Kačerova, tramvaj 3, 17 na Modřany nádraží, pak 2 stanice bus 165, 205. 

INZERCE 

Nabízíme k pronájmu od dubna 2012 nebo  
dle dohody byt 3+kk v RD v Praze 9 - Hostavicich, 

ul. Froncova.  

Byt je pěkně udělaný, původně jsme si ho  
zřizovali pro sebe, byl používán cca 5 let.  
V domě jsou další dva byty a garsonka,  

k spoluužívání a možné seberealizaci je k dispozici 
zahrada. 

 Objekt se nachází v klidné části města obklopen 
loukami, doprava do centra vlakem, busem  
na Rajskou zahradu nebo Depo Hostivař. 

Nájem k jednání 11 900 Kč. David a Marie  
Kolmanovi, kolman@cua.cz. 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

Konec každého národa  
 

Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole 
nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale v poslední 
době nechal propadnout rovnou celou třídu. Třída trvala na tom, 
že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bohatý, všichni by měli 
být zhruba na stejné úrovni. 

Profesor řekl: „OK, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu. Známky z jednotlivých 
testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku, jako je průměr třídy, takže 
nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1.“ (Známkami nahradil výši příjmů daňového 
poplatníka). 

Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal za 2. Studenti, kteří tvrdě 
studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení. 

U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně, a ti, kteří studovali hod-
ně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo. V tomto testu byl průměr 4.  
Nikdo nebyl spokojený. 
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Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, 
vše se zvrhlo v následné hašteření, obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch 
někoho jiného.  

K jejich velkému překvapení všichni propadli.  

Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za 
práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda vezme celou odměnu, 
nikdo se nebude snažit, nebo nebude chtít uspět. 

 

5 vět, které se vztahují k experimentu: 
 

1. Nemůžete legislativou udělat z chudých 
prosperující a prosperující legislativně odsta-
vit od příjmů. 

2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to od-
pracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž 
by za tuto činnost obdržel odměnu. 

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to 
dříve nevzala od někoho jiného. 

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se roz-
dělí!  

5. Jestliže si polovina lidí představuje, že 
nemusí pracovat, protože se druhá polovina 
o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že 
není dobré pracovat, protože někdo jiný 
bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to 
je začátek konce každého národa. 

Ve své e-mailové schránce našel sazeč 
 

NAPSALI NÁM 

Dobrý den, Vladimíre, 

děkuji Vám za články ve Zpravodaji YMCA. Působí na mne 
čím dál více.  

Člověk by neměl jen brát, ale také něco dávat.  

A tak tedy… 
 

Nejsem doufám z těch, kteří rozdělují mše podle toho či 
onoho. Zvláště pak ne homilie. Jsme stvořeni jako nedokona-
lí a chybující. Zajímavé je, jak na to někdy zapomínáme, když 
se snažíme hodnotit ty ostatní. Rád se těším v neděli na to, 
až se ponořím do rozboru nedělních textů od Aleše Opatrné-
ho na pastoraci.cz. Ne proto, že bych vyhledával něco kvalit-
nějšího či úžasnějšího než v našem kostele, tam jsou homilie 
výborné, ale zkrátka proto, že mohu v klidu být sám s textem 
a rozjímat o tom, o čem třeba jindy nejde.  



 
16 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3/2012 

V jednom z těchto rozborů jsem jednou narazil 
na tuto věc: „Buď tedy člověk přijímá Krista ve 
svých bližních kladně, nebo záporně, ale v každém 
případě v nich, ať už to ví, nebo ne.“ Uf, tak to je 
silná káva. Kladně, to ano, tam jsem se totiž vědo-
mě rozhodl, že chci. Druhá půlka mnou trochu za-
mávala… Domysleme to do důsledku. Přijímám Ho 
ve svých bližních, i když to nevím. Tady mám pro-
blém – přijímám ho záporně v situacích, u kterých 
jsem se často nerozhodl. Pokud to člověk opravdu 
promyslí, udělá si z toho nějaký svůj závěr. Svůj 
závěr pro sebe. Každý svůj. Pán má s každým svůj 
jazyk a každý člověk je originál. Žádný obecný závěr, 
žádná obecná rada. Jsme nedokonalí a chybující. 
Snaha, touha a naděje jsou hybatelem změny.  

Z Teplic Vás zdraví Pavel Sirko 

Každopádně děkujeme za dopis – jednak potě-
šil, jednak nutí k zamyšlení. A třeba se osmělí  
i někdo další? 

VKor 

Rozmilé dcery naděje  
 

Augustin řekl, že když objevíme naději, bude mít dvě 
rozmilé dcery: hněv a odvahu. Ale mnohým z nás, jako dob-
rým německým katolickým chlapcům vychovaným v Kansasu, 
se říkalo, že hněv je špatná emoce. 

Kdyby se lidé nehněvali, nic by se na této zemi nedělo. 
Nic by se neměnilo. Hněv je často dobrý i potřebný. 

Hněv, podobně jako naděje, je součástí Boží vášně. Je 
součástí Boží náklonnosti k tomu, co není a co by mělo být  
a co by být mohlo, kdyby jen tuto Boží náklonnost chtěl ně-
kdo v sobě nést. Hněv často jen vyjadřuje smutek z toho, že 
dobré věci byly zmařeny. 

Naděje nás, vedle hněvu, vede ke statečnosti. Statečnost 
doslova znamená čin srdce, „srdnatost“. Statečností vposledku vyjadřujeme důvěru některému 
z oněch prudkých citů, našemu vnímání vášnivého Boha. Pak můžeme položit svůj život ve služ-
bě místům, kde věci nejsou v pořádku, kde je Boží lid obelháván a kde jsou lidé utiskováni. 

Problém vášně nespočívá v tom, že bychom, v rozporu s tím, co nám říkávali moralisté, tou-
žili příliš. Skutečný problém je v tom, že netoužíme dost! Jsme Božím toužením. 

Z knihy Richarda Rohra „The Passion of God and the Passion Within“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 

ČETLI JSME 
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Dnes bych si Vám dovolil doporučit takovou zajímavou věc: říká se tomu počítač. Když ho 
zapnete, ve většině případů zjistíte, že v něm máte nainstalovaný textový editor – možná to 
bude Word, možná OpenOffice; pokud jste počítač pořizovali někdy v pravěku (počítačový pra-
věk končí někdy kolem r. 1995, kdy se objevují první opravdu opravdická Windows), mohla by to 
být i t602 či dokonce WordPerfect. 

Existují ovšem i předchůdci textových editorů – bývali běžnou součástí takřka všech kanceláří 
a řady bytů. Ano, nemýlíte se, mám na mysli psací stroje (poslední továrna na světě na jejich vý-
robu, která fungovala někde v Indii, definitivně zastavila provoz někdy ke konci minulého roku). 

Ale nezoufejme: pokud nevlastníte počítač (nebo na něm není nainstalován textový editor, 
nebo tam možná i je, ale děti Vás jednoduše k počítači nechtějí přes den pustit a večer už zase 
únavou nevidíte na písmenka) a pokud jste si nestačili pořídit psací stroj, tak před jeho vynále-
zem bylo celkem běžné, že se psalo na papír tužkou či dokonce perem (a kuličková pera, jímž 
říkáme zjednodušeně propisky, se ještě stále vyrábějí). Naštěstí není nutné jít ještě hlouběji – 
tesání do kamene neslo s sebou sice vysokou trvanlivost hotového textu, ale ten prach a hluk – 
a taky ta pomalost celého procesu… není divu, že několikasvazkové romány vznikají vlastně až 
po vynálezu knihtisku (a předtím snad jen ve starém Římě, který disponoval dostatkem gramot-
ných otroků pracujících od svitu do mrku v písařských dílnách coby opisovači všeho, co jim jiný, 
ještě gramotnější otrok diktoval). 

A teď si asi říkáte, co tím sleduji. Co Vám to vlastně chci doporučit? 

Je to jednoduché. Všichni do jednoho čtete Zpravodaj Živé rodiny (jinak byste nečetli ani 
tento článek). Všichni do jednoho vidíte, že autorská sestava se vlastně vůbec nemění: většinu 
textů píše VKor nebo sazeč, do toho nějaká ta e-mailová schránka, pár informací ze sekretariátu 
– a to je téměř vše. Jen někdy se najde další odvážlivec – zvláště poté, co česká žena v Anglii již 
při své početné rodině zdaleka nemá tolik času na psaní, na zážitky, na výlety a jiné perly ze 
života svého i své drobotiny, o které se tak ochotně dělila s námi. (Tím nechci říkat, že nám již 
nikdy nic nepošle, ale nemohl jsem si nepovšimnout, že frekvence jejích dopisů jaksi řídne.) 

A sem mířím: všichni do jednoho něco prožíváme, na něco myslíme, něco nám vadí, něco 
těší. Téměř všichni si o tom povídáme – někdo s manželkou či manželem, jiný/jiná s matkou, 
otcem, sousedkami, s jinými matkami u písku, s jinými důchodci na lavičce… tak proč to jednou 
nezkusit a nehodit to na papír či do počítače (a pokud na 
tom opravdu někdo bude trvat, tak třeba i vytesat do kusu 
pískovce – tady bych se jen poněkud obával potíží 
s včasným doručením). 

Doporučuji vám všem: pište do Zpravodaje. Překlepy  
a tiskové chyby odstraním na počkání, případné stylistické 
neobratnosti či přehlédnutí opravím bezplatně – a všichni 
budeme mít o čem číst. 

A já si konečně oddechnu, že nemusím desetkrát do 
roka vychrlit do světa holý, ničím nekorigovaný a nedopl-
něný (tudíž nutně jednostranný) souhrn svých přání, před-
stav, názorů, pocitů a dojmů. 

Sazeč 
 

DOPORUČUJEME 
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Jsou chvíle v životě člověka, že sedí u prázdné obrazovky (kdysi se říkalo: u prázdného papí-
ru, ale to už dnes dělá málokdo), pokouší se cosi sepsat – a ono nic. Ne že by klávesnice nefun-
govala, ta je zcela v pořádku. Klepnu na klávesu „a“ a na obrazovce se na příslušném místě obje-
ví písmeno „a“. Klepnu na jiné, taky to funguje. Ale k čemu?  

Jsou chvíle, kdy se myšlenky toulají, hledají, čeho by se zachytily – a ono nic. Ne že by hlava 
nefungovala: chci vědět, kolik je hodin, podívám se na hodinky a rozpoznám, kolik ukazují – 
jsem tedy ještě stále při smyslech. Ale co s nimi? 

Jsou chvíle, kdy se ve světě jakoby nic nedělo – říká se tomu myslím „okurková sezona“. Ale 
to není ten případ – noviny (televize, internet atd.) jsou plny zpráv o nepokojích a střelbě v Sýrii, 
demonstracích v Egyptě, tajících ledech na Ohři, dalším gólu Jaromíra Jágra v NHL a o tisíci dal-
ších podstatných i nepodstatných událostech ve světě i doma. Ale o čem to všechno je? 

Dnes a denně jsme svědky toho, jak lidstvo, národ, člověk bojuje za svobodu. Někdo bojuje 
za svobodu vládnout, jiný za právo nebýt ovládaný. Někdo dře, aby měl posléze svobodu dávat 
góly i v situaci, kdy proti němu stojí o dvacet let mladší a dravější hokejisté, jiný rozbíjí nahroma-
děné ledové kry, aby uchránil obyvatelům okolních domů jejich svobodu bydlet u řeky. Svoboda 
(a její věrná politická služebnice demokracie) se stala zaklínadlem těchto dní, měsíců, let, zaklí-
nadlem posledních staletí. Ale proč? 

Když Bůh stvořil člověka, dal mu svobodnou vůli. O tom se v bibli sice nepíše, ale je to v ní 
docela dobře vidět. Bůh nebrání Evě ani Adamovi v konzumaci zapovězeného ovoce, uzavírá 
s Abrahámem smlouvu (tu přece mohou uzavírat jen ti, kdo jsou svobodni; s otroky se smlouvy 
nedělají, těm se prostě nařizuje), ptá se Marie na souhlas s početím Syna Božího, nechá se přibít 
na kříž… Co je to ta svoboda? 

Je-li někdo opravdu svobodný, je to Hospodin. Je – tedy existuje (slova zde jaksi nepostačují) 
od věků, nesvázán časem ani prostorem, neomezován nikým a ničím (vše, co je, on sám stvořil, a 
nic jiného není, co by ho k čemukoli nutilo). A přece se nechává donutit k smrti na kříži. Proč? 

Bůh se dobrovolně rozhodl, že my, lidé budeme svobodni. Svobodni k hříchu – a svobodni 
k lásce. Protože láska bez svobody není láskou, ale otrockým patolízalstvím. Protože láska je 
vztah – a vztah předpokládá dobrovolnost, tedy svobodu. Protože Bůh chce, abychom ho mohli 
milovat. Protože milovat znamená sdílet Boha – a Bůh je svobodný; milovat tedy znamená milo-
vat ve svobodě a bez svobody není lásky, není obrazu Božího, jsou jen natažené loutky, které 
mohou na chvíli pobavit – a to je vše… 

A proto Bůh omezil svou svobodu – ne že by musel, ne že by 
ho někdo donutil – on chtěl omezit svou svobodu, protože my mu 
stojíme za to. My mu stojíme i za to, že umřel na kříži… 

Jsou chvíle v životě člověka, že sedí u prázdné obrazovky  
a neví: neuvědomuje si tu sílu Boží lásky, tu velikost svobody milo-
vat, které se nám dostává. Ale Bůh má čas – má všechen čas na 
světě. A čeká… čeká, zda přece jen nakonec nepřijde ta chvíle, kdy 
člověk pochopí, přijme, zatouží po dárci, po tom, jenž jediný může 
dát člověku svobodu: jedinou svobodu, pro kterou stojí za to žít. 
Svobodu milovat. 

VKor 

NA OKRAJ 


