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Je Velký pátek (nikdo ještě neví, že se tomuto dni bude až na věčné věky, dokud nebe a ze-
mě nepominou, takto říkat – řekněme tedy raději předvečer Paschy), Jeruzalém (už tak rozrušen 
davy poutníků, kteří chtějí / potřebují / musí být o svátcích Paschy co nejblíže chrámu, aby tam 
obětovali a posléze pojedli beránka nebo kozla, ročního, bez vady, jen s hořkými bylinkami, bed-
ra přepásaná a hůl v ruce) si prožil svou dávku vzrušení, buřič je mezi zločinci na kříži, nějak hod-
ně se zatahuje – a zpovzdálí přihlížejí ženy. 

Evangelista Marek to říká jaksi váhavě – no ano, jemu (byl-li to tedy on) šlo o život, jim ne; 
on utekl nahý, po nich se nikdo nesápe. Proč taky – prosím vás, nějaký ženský??! Co by tak asi 
mohly udělat? A co by nám tak asi řekly? Dejte pokoj – ale doma se tím chlubit nebudeme, ta 
moje, ta má přece jen nějaký jazyk… 

A přece to Marek říká jaksi váhavě: co naplat, byly to sice „jenom“ ženský, ale byly tam – 
a on ne… třeba ho v té tmě ani nepoznali, třeba by se mohl přiblížit bez obav… a zpovzdálí přihlí-
žely ženy… a Jan. Ten Jan, který se dosud maluje jako jakýsi kluk – některé barokní obrazy jsou 
až ošklivé, jak tam má chudák zlomený krk, jen aby se dostal na Ježíšovu hruď – jakpak to asi 
bylo doopravdy? V první řadě nutno říci, že tehdy se ještě u stolu nesedělo, ale leželo… leč histo-
ricko-kritická metoda zkoumání bible byla ještě před sto lety považována za naprosto zcestnou… 

Ale ty ženy – historicko-kritická metoda jim byla tak nějak lhostejná, zemětřesení je nevydě-
silo, vojáci jako kdyby tam ani nebyli a posměšky prostě neslyšely – zpovzdálí se dívaly… Od 
koho asi věděl Marek, Lukáš, Matouš, jak to vlastně bylo – všichni se přece ještě v Getsemany 
rozprchli jak ovce, když někdo bije pastýře… 

Jen ty ženy – ty se nerozprchly. Jak by také mohly: celé týdny a měsíce vařily tu polévku, tam 
kaši, tu pekly chléb, tam loupaly nějaké ovoce, neboť ten, na něhož vsadily všechno, co měly 
(a nemyslím jen na majetek – cožpak nemáme nic víc než těch pár korun kdesi na jakémsi virtu-
álním účtu někde v nějaké bance?), musel mluvit, uzdravovat, poučovat apoštoly, vyhánět zlé 
duchy a chodit se modlit… vždyť by bez nich trpěl hlady (a ti pitomci by se pořád jen hádali, kdo 
bude po pravici a kdo po levici, a Ježíše by nechali umřít hlady)… a toho prádla, těch rozedra-
ných šatů, tu se přetrhl řemínek na opánku, tam zase nějaký flek od granátového jablka…  
– a teď jim ho najednou jakási přesila sebrala, odvlekla, zmlátila a pověsila na kříž… 

Ne, proti přesile se nedá bojovat – ale to ještě neznamená rezignaci. Když nic jiného, tak 
alespoň vtisknout si do paměti vše, co alespoň trochu lze … dívat se, hledět, stát, slyšet, pamato-
vat si… neodejít… 

A pak to všechno skončilo, jeden statečný 
muž si zajistil právo na tělo zemřelého a nakou-
pil plátno (považte: chlap, a myslí!), olejů teda 
mohlo být víc, to se chlapovi nemělo svěřovat, 
ale nějak nebyl čas, teď zrovna to nešlo, to nic, 
podíváme se, kam ho uloží, a jen přejde sabat, 
však my už s tím něco uděláme, aby to bylo tak, 
jak se patří a jak to má být… byl to přece náš 
Ježíš, možná jsme mu nerozuměly, ale moc 
dobře jsme věděly, že má-li spát, někdo musí 
ustlat, že snídaně nesestoupí z nebe a prach 
judské pouště se musí prostě vyprat… 

ZPOVZDÁLÍ SE DÍVALY TAKÉ ŽENY 
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A tak se ženy zpovzdálí dívaly, i když už bylo po všem – ano, sundali ho, dali ho Marii (matka 
je matka, chudák, byl její jediný…) a pak jí ho vzali a odnesli do zahrady, ale my víme, kam… 
A pak byla sobota… 

… a hned, jak po sobotě otevřeli krámky, nakoupit (a pořádně, on také nikdy nic nešidil…) 
a honem ke hrobu… jen ten kámen – teď by se hodila nějaká mužská síla… a… 

…a ženy byly poslední, kdo s ním zůstal, a první, kdo přišel. Protože chlap by viděl, žasl 
a mlčel – ženy mluvily. Ženy svědčily – a dělají to až do dnešního dne, všechny ty matky, které 
ukazují svým dětem Hospodina a jeho lásku, učí je modlit se, a také chovat se nějak smysluplně 
v kostele … všechny ty ošetřovatelky v nejširším smyslu slova, které nevidí potíže, jen bolest, 
otevřenou ránu a zakrvácené obvazy, a vědí, že to tak prostě nemůže zůstat, všechny ty ženy 
u plotny, kterým nikdo nemusí říkat, že bez nich bychom všichni umřeli hlady a ve špíně… Tak 
svědčí činná láska – a my muži k tomu můžeme přidat sílu, bez níž se neodvalí kámen, můžeme 
přidat konexe, bez nichž neukecáme Piláta, aby nám věnoval mrtvého zločince, můžeme dokon-
ce přidat i pevné rameno, o které se opře plačící Matka… ale hledáme-li víru, že ten vysmívaný, 
zbitý a umučený je ten, jenž je Pánem všeho, budeme se muset dívat – jako ty ženy. 

Vladimír Koronthály 

V RODINNÉM KRUHU 

VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ 
 

Paprsky milosti 

pronikají trhlinami 

v klenbě tvého podsvětí 

a prosvěcují tmu 
 

Vybarvují odstíny šedi 

A život je najednou krásný… 
 

Dávají sílu 

Vyrazit zase vpřed 

Nastavit směr 

Přestat se točit v kruhu 
 

Zbývá jen probořit zeď 

kterou jsi nevědomky pracně vystavěl 

A už ji neopravovat 

Hrozí, že doroste sama 

a znovu Tě uvězní  

v temnotě prázdna sebe samého 

S tvými smutky a obavami 
 

Tak vyraž 

To světlo máš v sobě 

A vydrž 

Bůh Tě miluje 

Jan Nový 2012  
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Milí přátelé, 
 

mám velkou radost. Několikrát zopakované úpěnlivé apely došly ohlasu – dostal jsem pří-
spěvky do Zpravodaje. Dostal jsem jich dokonce o něco víc, než kolik se jich do jednoho čísla 
vejde, takže jeden rozsáhlejší jsem si nechal na příště. 

Připadám si v tuto chvíli jako ten chudák, kterému přišla v noci návštěva a on nemá doma 
nic k jídlu, ani kousek chleba – chodí po sousedech a žadoní a klepe… a najednou se otevřou 
dveře a soused, který kvůli tomu vstal z postele (to si ani nedovedu představit, to je v mých očích 
oběť téměř nejvyšší – pozn. sazeče), mu podává najednou celý pecen… 

A tak nějak to s námi všemi dělá Hospodin – v těchto dnes víc než jindy v roce máme mož-
nost si to připomenout, uvědomit – a mít radost. Přeji vám ji – a sobě ovšem taky. 

VKor 
 

 

Získávat Boží lásku  
 

Největším úkonem víry je věřit, že Bůh tě miluje, a to i v tvé nahotě, bídě a hříšnosti. Lidé si 
však myslí, že Boží lásku si musíme získat. Pracujeme pro to a myslíme si, že tím, že konáme 
dobré věci pro Boha, získáme Boží požehnání a na oplátku i lásku. Toto je náboženství soukromé 
komůrky, v níž jsem já a „můj“ Ježíš. Vše pak vyúsťuje do egocentrické morálky sebezdokonalo-
vání a disciplíny. 

Křesťané běžně používali frázi: „Musím zachránit svou duši“, nebo: „Kněží jsou tu k tomu, 
aby zachránili naše duše.“ To není Nový zákon. Myslet si, že můžeš zachránit svou duši, je čirá 
hereze. Ježíš znamená „Jahve zachraňuje“. Dokud se budeš ty zaměstnávat spásou své duše, 
budeš zabraňovat Bohu, aby tvou duši zachránil On. 

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

 

Krokusy, sráz a fyzikální pokusy  
 

Další dopis ze života české matky v Anglii 
 

Milí příbuzní a přátelé! 

Tak zimu máme za sebou a jaro přišlo do kraje. U nás i vás, alespoň podle toho, jak sleduju 
zprávy na internetu. Na předzahrádce slunce vylákalo modré krokusy a letos mi vykvetlo dokon-
ce i několik narcisů. Tyto jsou bohužel dost neduživé, protože jsme měli velmi suchou zimu. 
Nedávno to vysvětlovali v rozhlasovém pořadu pro zahrádkáře, který občas vyslechnu, když 
v kuchyni vařím. Magnolie je nádherná jako každý rok. Denně ji pozoruji. Očekávání téměř  
vrcholí. Odhaduju, že za dva tři dny rozkvete první květ, a zakrátko se zaskví ve své růžové  
nádheře. Pozorovatelské hody trvají sice jen pár dní, ale zase to stojí za to.  

Zahájili jsme zahradnické práce v zahradě. Mám čtyři oddané pomocníky, kteří překypují 
horlivostí hrabat listí, nosit větvičky do nádoby na zelený odpad a sešlapávat, co jsme tam dali, 
aby se víc vešlo. Disciplína „skákání v popelnici“ se těší neuvěřitelné popularitě. Někteří jedinci 
sešlapávají jako diví, takže kapacita nádoby je využita opravdu maximálně. Občas si připadám 
jako Jiřík z pohádky o Zlatovlásce. Jiřík měl taky spoustu mravenečků, kteří mu pomáhali. Příleži-
tostně v sobě musím dusit přesvědčení, že je mravenečků příliš, třeba když hrabou proti sobě 
hráběmi, nebo se pokouší pracovat se zahradnickými nůžkami atd. Nemusím jít do detailů, znáte 
to. Se stejným nadšením se mnou všichni čtyři vaří. Strouhají, míchají, krájejí, loupají, mouka 
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všude, vejce na podlaze – hlavně zachovat pevné nervy a chladnou hlavu. Náš korunní princ se 
zahradnických (ani jiných) prací dobrovolně neúčastní a nechává si posluhovat. To mu vynáší 
periodicky moje proslovy, které s noblesou vyslechne a poté odchází do svého pokojíčku vy-
slechnout trochu hudby. Ani se na něj nemůžu pořádně rozzlobit, protože to hned začne dělat 
„roztomilýho“ a skoro vždycky se rozesměju, místo abych křičela. Aspoň se zasměju, když už 
z Toma dříče neudělám. 

Jednoho pěkného nedělního odpoledne v únoru jsme se vypravili do Doveru a navštívili bílé 
útesy. Šli jsme po vycházkové cestě k majáku nad přístavem a zpět. Myslela jsem si, jak máme 
hezký výlet, piknik byl, sluníčko bylo, všichni vypadali spokojení. Na zpáteční cestě zašlo slunce 
za kopec, udělala se zima, šero a velmi, velmi větrno. A proti nám – pes! Bez vodítka! Už jsem 
klukům mnohokrát vysvětlovala, že před psem nemá cenu utíkat, že má čtyři nožičky, a navíc 
myslí, že hrajeme na honěnou. Modroočko se psů bojí nejvíc ze všech. Když se k němu ta pří-
zemní bestie přiblížila, vysmeklo se mi (vedli jsme se za ruku) a uprchlo do svahu. Pes byl odchy-
cen paničkou a zajištěn vodítkem, ale já jsem nemohla Modroočka přilákat zpět na cestičku. 
Trochu jsem se bála, aby se nesmeklo. Další část výletní stezky vedla asi metr od okraje srázu. 
A to právě provalilo hráze Modroočkovy mírnosti. Hrozně se rozčílilo, dozvěděla jsem se, že se 
mi na takové výlety může vykašlat. Je zima, vichřice, jsou tu strašný psi a teď tohle! Chci snad ho 
hodit se skály?! Neodvažovala jsem se nic říkat, bylo by to jen přilévání oleje do ohně. 

Náš druhý výlet se vydařil lépe. Navštívili jsme Herstmonceux, starobylou vesnici z 12. stol. 
ve východním Sussexu, v kteréžto se nachází normanský hrad s vodním příkopem (viděli jsme ho 
jen na fotkách, je v soukromých rukou) a hlavně bývalá Královská observatoř. Původní Královská 
observatoř se samozřejmě nacházela v Greenwichi, kde ji v 17. stol. založil Charles II. Ve 20. stol. 
se museli hvězdáři přestěhovat z Londýna pryč, kvůli světelnému znečištění, nebo jak se tomu 
říká. Přišli právě na Herstmonceux, vystavěli observatoř a pozorovali a pozorovali. Dneska se tu 
hvězdy už vědecky nepozorují, neboť observatoř byla v roce 1998 uzavřena. Jestli jsem to po-
chopila správně, hvězdy se už v UK vědecky nepozorují vůbec. Jezdí se po světě, na Hawai a tak, 
za velkými dalekohledy na velké hory. Observatoř v Herstmoneux slouží jako turistická atrakce. 
A jaká atrakce! Dvě hřiště jsou plná hraček, prolézaček, vodních pump a spol., na kterých si děti 
mohou experimentálně vyzkoušet různé fyzikální zákonitosti. Tak například tam mají Archimé-
dův šroub, vesnickou pumpu, setrvačníky, paraboly na zvuk. Když se děti vyřádily venku, šlo se 
dovnitř do observatoře. V jejím přízemí pokračovaly naučné hračky, přístroje, na kterých děti 
provozovaly pokusy nejrůznějšího charakteru. Bělušku pokusy ještě nezajímaly, víc jí zajímaly 
kachny na jezírku v areálu observatoře, a hlavně zlaté rybky, které tam plavaly. Byla jsem nako-
nec překvapená, že si tam Běla nezaplavala s nimi, protože se nakláněla rozhodně dostatečně. 

Pozn. pod čarou: Pokoušela jsem se přimět Josefa, aby mi pomohl popsat fyzikální atrakce 
v observatoři. A víte, co mi řekl? „Ono se to těžko popisuje“. 

Tuto neděli jsme oslavili po britském způsobu Den matek. V kostele se rozdávaly narcisy pro 
každou maminku a babičku. Než jsme odešli, vzal si mne pan farář stranou a vysvětlil mi, že 
v tento den by mne měla rodina rozmazlovat a nenechat mne nic dělat, že je to takový zvyk. 
Poděkovala jsem mu za účast. Cestou domů jsem se v duchu podivovala, proč nepromluvil 
s Josefem. Pokoušela jsem se po obědě přemluvit rodinu, abychom se vydali na výlet, ale pře-
hlasovali mne. Šlo se na tenis. To je naše nová zábava. V nedalekém parku jsou dva kurty pro 
veřejnost. Tam právě chodíme pinkat, jinak se to nedá nazvat. Zejména Myška a Janýsek jsou 
velmi nadšení hráči. Myška mne honí jako nadmutou kozu, jak říká moje mamka. To je pořád 
„maminko, na lajnu!“ a „maminko, ty ses zase nestrefila do míčku!“ Moje kamarádka mne dnes 
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málem dohnala k slzám, protože pro mne z novin vystříhla obrázky, které namalovali Eliášek 
a Modroočko. Škola je poslala do novin a oni je otiskli. Bylo tam asi 40 obrázků různých mami-
nek z různých škol. Na Eliho obrázku mám velmi, velmi dlouhou ruku (jednu) a úsměv od ucha 
k uchu, na Modroočkově obrázku jsem zase až nebesky krásná. Umíte si představit, jak mne to 
potěšilo, víc než všechny pugéty na světě! 

V pondělí přišlo několik dětí do školy ozdobených zelenými stužkami. Předpokládám, že mají 
irské předky. V sobotu byl totiž svátek sv. Patrika, patrona Irska a křesťanského věrozvěsta. Prý je 
sv. Patrik nejoslavovanějším patronem na světě! Zelenou si lidé oblékají na připomínku trojlístku, 
na kterémžto sv. Patrik vysvětloval Boží Trojici. My jsme se podívali na film „Michael Collins“ 
o životě tohoto irského bojovníka za svobodu. Film pokrýval zhruba léta 1915-1922, čili období 
irské války za nezávislost (bojovali s Brity), a potom období občanské války. Upřímně řečeno jsme 
z filmu byli trochu zmatení, a následně jsem si musela celou problematiku nastudovat z dějepisné 
knihy. Každá válka je hrozná a smutná, ale občanská válka, to je hrůza na druhou.  

Kluci se mají myslím dobře, 
chodí do skauta, na karate a ve 
volných chvílích kopou vzadu na 
zahradě pod Myškovým vedením 
díru do Austrálie. Běluška nám 
začala tvrdit, že je taky kluk, jako 
Elíšek, a nedá si to vymluvit. Dá si 
vlásky za ucho, panenku do kočár-
ku, koketně se zaculí a prohlásí 
„Já jsem kluk!“ Josef jí naučil zpí-
vat píseň „Vyletěla holubička“. 
Naše holubička ji na přání zazpívá 
každému. Tenkým vysokým hlás-
kem sděluje, že „pobudija modé 
oči ze paní“, na slovo „oči“ vyvalí 
svoje modré oči, div že jí nevypad-
nou. Pak sklízí ovace otce a bratrů jako zkušená umělkyně.  

Eliáš uzavřel věrné přátelství se spolužákem Juanem Pablem. Kluci se po skončení školy ne-
mohli od sebe odtrhnout a pořád si domlouvali návštěvy, tak jsme s maminkou Juanovou zaved-
ly návštěvní den – úterý. Kluci se navštěvují u sebe doma, bydlíme v pěší vzdálenosti asi 20 mi-
nut, vodím já. Kluci bývají po cestě velice hodní. Špitají si o strašidlech, kočkách a teenagerech. 
A to anglicky, což je jejich dorozumívací jazyk, ačkoliv myslím, že už z návštěv pochytili pár čes-
kých, respektive španělských slov. Dneska ovšem cesta byla spíše noční můrou. Kluci byli, jako 
by je píchlo, závodili, dvakrát se pohádali a vzápětí udobřili, a pak si začali konečně špitat. Šli 
jsme po cestičce pro pěší, já vpředu, kluci za mnou. Byla jsem ráda, že se dobře baví. Pak jsem se 
zaposlouchala, co to vlastně říkají: „Bum-bum watch“ a salva smíchu. Otočila jsem se na ně – 
mají kalhoty stažené u kolen a vystrkujou holé zadečky na veřejnost. Pokoušela jsem se jim vy-
světlit, že hra na zadkovou hlídku je nevhodná přinejmenším na veřejnosti, ale strašlivě se na 
mě zachechtali a pádili cvalem k Neumětelům. Kalhoty v pase, naštěstí. 

Zdravím vás moc a přeju vám krásné jaro! 

Blanka 
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Z myšlenek Edith Stein  
 

Svatá věcnost je: Původní vnitřní vnímavost z Ducha Svatého znovuzrozené duše. Duše to, co 
k ní přichází, přijímá způsobem přiměřeným a s odpovídající hloubkou. 
 

Určitou příbuznost se svatou věcností vykazuje věcnost dítěte, které s neoslabenou silou a živos-
tí a se svobodnou nezaujatostí přijímá podněty a odpovídá na ně. Zatím se mu nedostává 
zralosti vhledu, ale co vstoupí do dětské duše, to ovlivňuje její podobu pro celý život. 
 

Každé pravé umělecké dílo je smyslovým zpodobením, a to tak, že plnost smyslu, která pro člo-
věka je nevyčerpatelná, se tajemně v díle ozve. Takto pochopeno je každé pravé umění zje-
vením a všechno umělecké je službou tvořením. 
 

Člověk nemůže své oči k Bohu pozvednout, aniž by si uvědomil svou nízkost. Znalost Boha 
a znalost sebe sama se navzájem podpírají. Sebepoznáváním se k Bohu přibližujeme, a nikdy 
ho není přespříliš. 
 

Služba je projevem lásky. A protože láska je svým způsobem pokaždé jiná, může služba vyplňo-
vat celý duchovní život. 
 

Každý podnět, který člověka pohne k přiblížení se sobě a přivede ho blíže k Bohu, je třeba chá-
pat jako působení milosti, a to i když k tomu jsou použity, jako nástroje, zcela přirozené zá-
žitky a šťouchance. 
 

Středem duše je místo, kde se dá slyšet hlas svědomí, je to místo svobodného lidského rozhodo-
vání. A protože je tomu tak a protože k láskyplnému spojení s Bohem je nezbytná svobodná 
osobní oddanost, musí to místo svobodného rozhodování být místem svobodného spojení 
s Bohem. 
 

Osobnost je povolána k tomu být úplná i částečná, a pokaždé způsoben zcela osobním, z hloubi 
nitra. Její nejvlastnější bytí potřebuje přípravu spolubytím s ostatními, a to zase může být 
svým způsobem jiným poučné a obohacující. 
 

Je možné mluvit o odpovědnosti společenství, ale tu je třeba odlišit od odpovědnosti jedince, 
kterou ale všichni členové společenství pro ně samé nesou, i když každý podle své míry. Ne-
sou ji ti, kteří jsou toho schopni, to jsou ti, kteří procitli k vlastnímu životu a vedou ostatní. 
 

Služebníky Božími mohou být pouze svobodní duchové. Ti, kteří jsou slepými nástroji, mohou 
konat podle zákonů, které jim svou vůli předepisují, a mohou jít svou cestou, ale vůle jimi 
nemůže živě působit. Osvobození je možné tedy pouze pro svobodné bytosti. 
 

Sebe sama a svůj mír může duše najít pouze v říši, jejíhož pána nehledá kvůli němu, ale kvůli 
sobě. A proto zde není řeči o žádání, ale o nesmírné a obdarovávající říši milosti.  
 

Milost sjednocuje s Bohem. Noří se do stvoření a přitom nevymaňuje své kořeny z Boha, a vine 
se tak jako réva mezi nebem a zemí. 
 

Kdo kříž přijme, porozumí, jak břemeno učinit sladkým a lehkým. 
 

Tajemství křesťanství tvoří nedělitelnou jednotu. Ponoří-li se člověk do jednoho, je uveden do 
dalších. 
 

Z myšlenek Edith Stein vybral a přeložil A. Svoboda.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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Jusufův africký zpravodaj 
 

Jeden rwandský komár mě vytrvalým bzučením těsně nad hlavou ve tří ráno vyhnal 
z postele: Slíbil jsem přece pokračování té příhody s ukradeným pasem! Poslechl jsem ho, až 
když on slíbil, že mě při psaní vně moskytiéry nechá na pokoji.  

 

Uganda 
Že nemám cestovní pas, bezpečně uložený v tašce s nějakými dalšími věcmi, o které člověk 

nechce přijít, když cestuje, jsem se dozvěděl až nějakou dobu poté, co taška zmizela z mého 
klína. Docházelo mi to během pomalého procitání ze spánku, který bych podle medvědí a počí-
tačové hantýrky nazval režimem hibernace. Od mého obyčejného, chtěného, většinou nočního 
spánku se tento stav lišil tím, že jsem do něj byl uveden náhle a nečekaně uprostřed stavu rela-
tivní bdělosti při cestě autobusem z Kampaly do Mbarary a dostával se z něj asi tak, jako když se 
člověk vrací z drogového tripu.  

Na toho chlapíka, co si ke mně přisedl v Kampale během dvouhodinového plnění autobusu, 
dodnes vzpomínám jen a jen v dobrém. Moc toho nenamluvil, ale když jsem půl hodiny před 
odjezdem spěšně vystupoval, vzpomněl jsem si totiž, že můj pas zůstal na ubytovně, tvářil se 
zklamaně (nevěděl, že se vrátím). Řidič mě ujistil, že počká.  

Když jsem opět nastupoval, autobus byl už skoro plný a zanedlouho se rozjel. Dopravní zá-
cpu Kampaly vystřídala rozlehlá krajina plná močálů a papyrusových lánů. Můj soused začal pojí-
dat nějaké sladkosti a po chvíli nabídl i mně. Vybral mi velký sladký bonbón s příchutí zázvoru … 

… 

… 

…  

Probudil jsem se s chutí zázvoru na jazyku. Paluba autobusu a papyrusové lány za oknem 
zmizely. Od mé pravé paže se vinula infuzní hadička, a místo, kde jsem ležel, vypadalo jako ne-
mocniční pokoj. Taška nikde. Hned mě napadlo, že když jsem spal, někdo ji vzal a taky zmizel. 
Podezřívám toho chlapíka s bonbóny. Docela by mě zajímalo, co všechno namíchal do té sladké 
směsi kromě cukru a zázvoru. Asi nějakou tradiční africkou medicínu, která člověka spolehlivě 
uspí na tři dny během pěti minut.  

Pan učitel Dvořák mi pokaždé, když mě v hodinách klavíru posílal pro minerálku, kladl na 
srdce: „Pepíku, kdyby tě v průjezdu zastavil nějaký pán a nabízel ti třeba bonbón, nic si od něj 
neber a utíkej.“ Kdybych byl býval pamatoval na jeho slova, měl bych ještě tři roky cestovní pas 
s platností do r. 2014. Zase bych ale neměl dobrou příležitost navštívit v říjnu 2011 Etiopii. 

 

Etiopie  
Co asi udělá mnich, když se ocitne sám, v cizí zemi, daleko od svého kláštera? A) Stane se 

poustevníkem; B) Vrátí se do světa; C) Bude hledat útočiště v jiném klášteře. Vybral jsem si vari-
antu C. Po vyřízení žádosti o nový pas na české ambasádě v Addis Abebě, kam jsem se 
s náhradním cestovním dokumentem dostal napodruhé, se mi podařilo získat tu správnou adre-
su a neformální doporučení z Patriarchátu etiopské pravoslavné církve.  

Vybaven dvěma kusy ručně tkaného sukna, do jakého se křesťané v Etiopii halí před vstu-
pem do posvátných prostorů, jsem se vydal na pouť. Můj klášter měl být na vrcholu hory Godam 
Mariyam (asi 2000 m n.m.) poblíž vesnice, která se nacházela 8 hodin jízdy autobusem na sever 
od Addis Abeby.  
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Kousek za vesnicí, na úpatí té hory v místech, kde se jen 
málo vyšlapaná stezka nakonec docela ztratila v polích, se 
odněkud z obilí vynořil asi tak dvanáctiletý chlapec. V ruce 
měl prak, takový ten co se roztáčí nad hlavou, stejný mo-
del, se kterým David onehdy skolil Goliáše. Vysvětlil mi, 
že v Etiopii děti tyhle praky používají k odhánění ptáků 
z obilných polí. Zeptal jsem se ho, kudy do kláštera, a on se 
hned nabídl, že mě tam doprovodí. Po hodinovém stoupání 
v žáru poledního slunce, kdy on přede mnou poskakoval jak 
antilopa, jsem navrhl, že si odpočineme. Z baťohu jsem 
vytáhl láhev s vodou a podal ji Menelikovi. Dřív než se na-
pil, vodu požehnal. Když jsme zahnali žízeň, začal jsem roz-
balovat sušenky, abychom se i posilnili. Můj průvodce se na 
mě nechápavě podíval: „Dneska je středa!“ Pochopil jsem, 
že středa je postní den a sušenky poslušně sbalil. 

Na kraji nízkého lesního porostu pod vrcholem mi Me-
nelik ukázal pěšinu, po které mám pokračovat, a ztratil se 
v  obilí. Zbývaly asi dvě hodiny do západu slunce. Sedl jsem si na velký kámen a začal sešívat dva 
díly bílého sukna, aby můj improvizovaný mnišský hábit byl podle norem. Jeden bratr františkán 
v Addis Abebě mě předtím naučil, jak se do toho člověk má zamotat, aby byl zahalený od hlavy 
až k patě a měl přitom volné ruce.  

Když lesní stezka konečně vyústila na otevřené prostranství s malým kamenným stavením 
uprostřed, které vypadalo jako kaple, na obloze už svítily hvězdy. Věděl jsem, že kdybych se 
obyvatelům klášterní osady náhodou nelíbil, zákon pohostinnosti jim nedovolí, aby mě na noc 
vyhnali do divoké přírody. Kousek od kaple hořel oheň. Nikde nikdo. Sedl jsem si k ohni a čekal.  

Mnich s puškou (noční hlídka?), který mě objevil, si mě dlouze a nevěřícně prohlížel. Před-
stavil jsem se: „Dobrý večer, já jsem bratr Josef, potřeboval bych u vás přespat a pak bych rád 
i nějaký čas zůstal, jestli by to bylo možné, víte jsem taky mnich, daleko od kláštera, ztratil jsem 
v Ugandě pas, asi mi ho vzal ten chlapík s bonbóny, a protože v Nairobi není česká ambasáda, 
jsem totiž občanem ČR, musel jsem do Addis Abeby, protože Francouzi, zapůsobilo na ně, že 
jsem žil ve Francii celých 18 let, byli velmi ochotní zařídit mi návrat do vlasti, jenže já jsem potře-
boval zpátky do Keni, kde máme klášter, a ten první náhradní cestovní pas, co mi vystavilo 
ugandské ministerstvo vnitra, byl jen krátkodobý, protože Uganďanem bych se prý jako Evropan 
a navíc běloch se ztraceným českým pasem mohl stát dlouhodobě jen tehdy, kdybych… Cože? 
Vy mi nerozumíte?“  

Počáteční překvapení vousatého starce přešlo v očividné rozčilení. Litoval jsem, že ještě 
neumím amharštinu anebo aspoň ge‘ez (někdejší jazyk Habešanů dodnes užívaný v liturgii) a že 
nemám ten doporučující dopis z patriarchátu, který mi tam slíbili, ale nestačili vyřídit. 

Mnich nakonec přestal rozhazovat rukama a zavedl mě k jinému ohništi, kde se zrovna po-
dávala skromná večeře. Skupinka mladíků, které jsem otipoval na novice, byla příchodem neče-
kaného návštěvníka viditelně nadšená. Jeden z nich přinesl kus kožešiny, na kterou mě usadil, 
pak vědro s vodou a začal mi umývat nohy. Při jídle si mě všichni zvědavě prohlíželi, ale nikdo už 
se na nic nevyptával, jen jsme se na sebe usmívali a pokyvovali hlavama, oni si cosi mezi sebou 
šeptali a já jsem si vzpomněl, že amharsky přece jen něco říct umím: „እእእእእእእ እእእእእ (egziabher 
yst'lny), děkuju“.  



 
12 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 4/2012 

Uvítal jsem, že hned po jídle se šlo spát. Obytným prostorem se ukázal být přístřešek rozdě-
lený prkennou příčkou na dvě části: společná noclehárna a chlév. Na podlaze z udusané hlíny 
mniši rozprostřeli rákosové rohože. Ulehl jsem jako první. Jeden mladík mi strčil pod hlavu kus 
špalku, sundal ze sebe jednu vrstvu svého hávu a přikryl mě. Novicové ale byli mou návštěvou 
tak rozdovádění, že se jim nechtělo spát. Různě vkleče a vleže mě obklopili, na zemi kousek od 
mé hlavy zapálili svíčku a vedle ní položili velkou knihu. Lehl jsem si na bok a hlavu podepřel 
loktem, abych viděl. Začali v knize listovat. Byla to obrázková Bible.  

Na jednom obrázku jsem poznal Abrahama a tak říkám: „Abraham,“ načež všichni začali 
jásat. Obrázek Mojžíše na hoře Chorébu jsem komentoval: „Mojžíš“. Opět jásot. Tak to pokračo-
valo, na jednom obrázku byli spolu Mojžíš a Abrahám s Ježíšem uprostřed – hora proměnění, 
a ta hora nebyla už jen na obrázku, nebyli tam pod oblakem jen tři ospalí učedníci, ale byli jsme 
tam my všichni, a Abrahám líčil, jak jednou hostil tajemné návštěvníky, snad prý to byl anděl 
(nikdo nepochopil, jestli byl jeden nebo tři); Ježíš přispěl rodinným story o svém narození ve 
chlévě a krávy za příčkou veselým bučením přitakávaly; Mojžíš se snažil popsat ten zajímavý 
oheň, u kterého si povídal s Hospodinem; a dorazila taky Marie Magdalská, nejdřív plakala a pak 
se celou dobu jen smála při historce o prázdném hrobu a o tom, jak si svého miláčka spletla se 
zahradníkem…  

Etiopie je nádherná, a tak jsem byl skoro zklamaný, když jsem se dozvěděl, že tam nebudu 
muset čekat na nový cestovní pas asi tak 90 až 120 dní, jak mi bylo původně sděleno. Dostal 
jsem ho jako hrdý občan ČR 17. listopadu! 

 

Nairobi 
V podvečer jsem byl v takové zvláštní povznesené náladě možná i díky horečce, která s se-

bou občas přináší zajímavá duševní rozpoložení (pěkně to popisuje Václav Havel v Dopisech 
Olze). K mojí dobré náladě přispělo asi i to, že jsem si během dne vypral prádlo, zametl dům, 
uklidil pokoj, srovnal svoje věci ve skříni, hezky zabalil částečně do igelitové tašky a částečně do 
krabice všechny dárky, které jsem nakoupil v Etiopii, protřídil poštu, na pár mailů odepsal … Pak 
jsem na webu prohlížel fotky z pohřbu Jiřího Kaplana: je tam na mnoha záběrech taky bratr Alois 
a další známé tváře (Hoškovi, rodiče, můj švagr). Když jsem zvonil na modlitbu, myslel jsem na 
blízké lidi a modlil se slovy bratra Rogera: Bože, dej, abychom se radovali z nadmíry darů, který-
mi nás zahrnuješ, a aby nám to stačilo. 

 

Autobusy jedné soukromé dopravní společnosti v Nairobi jezdí s velkým reklamním nápisem 
„Comfort tosha“ (pohodlí stačí). V Mji wa Furaha zpíváme v jedné písni „Mungu tosha“ (solo 
Dios basta, sám Bůh ti dostačí). Čemu má člověk věřit – té reklamě, anebo písni?...  

Dnes byl u nás stejný listopad, jaký bývá ve střední Evropě, sychravo a déšť, ale večer jsme 
to rozehnali nádherným, přímo božským zpěvem s padesáti mladými, kteří přišli na víkendový 
retreat.  

  

Začal jsem s překladem Dopisu z Taizé 2012. Originální název Vers une nouvelle solidarité 
jsem si pracovně přeložil jako „Musíme si pomáhat.“ 

„Při otvírání cest důvěry se vždycky setkáme s překážkami. Možná se nám budou občas zdát 
nepřekonatelné. Jak se k nim postavíme? Jak odpovíme na zkoušky, které prožíváme my nebo 
ostatní lidé? Budeme ještě víc milovat?“ (Dopis z Taizé 2012, Na cestě k nové solidaritě)  

 

Slavili jsme křest sousedovic 18měsíční Stefani; dopoledne kostel, potom slavnostní oběd. 
Odpoledne jsem vyráběl ikonostas do kaple, ten přístřešek na tříděný odpad musí počkat. 
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Myslel jsem, že k večeru něco napíšu, ale dlouho jsem se o to nepokoušel, protože mi bylo 
nějak blbě, tak jsem šel nakupovat. Po cestě jsem se zastavil v jednom pouličním baru na chlaze-
nou Coca-Colu, připil na keňský Independence Day a úplně mě to postavilo na nohy. 

 

Kigali 
Příprava na letošní pouť důvěry v Rwandě se rozběhla na plné obrátky. Křesťané v Kigali vzali 

listopadové setkání opravdu za své a nikdo nepochybuje o tom, že pět tisíc mladých lidí z celé 
Afriky i z dalších světadílů, kteří mají přijet, najde pohostinnost v rodinách.  

Jedna z prvních vesnic v okolí Kigali, kterou jsem po našem příjezdu v polovině února navští-
vil, abych se tam setkal s mládeží a zapojil ji do přípravy setkání, se jmenuje Nyamatta. Farnost 
stále ještě buduje nový kostel, protože z toho původního se stal memoriál obětem genocidy.  

O Nyamattě jsem předtím četl v knížce, jejíž název by mohl odkazovat na jarní sezonu země-
dělských prací, kdy mačeta je jedním z nejběžnějších nástrojů při práci v banánových plantážích. 
Sezona mačet však vypovídá o třech měsících r. 1994 (duben, květen a červen), během kterých 
zůstaly banánové plantáže nedotčené. Je to sbírka rozhovorů s několika lidmi, kteří byli odsou-
zeni za účast na genocidě. Autor knihy, novinář z Madagaskaru, je navštěvoval v nedalekém 
vězení a vyptával se jich, co se vlastně stalo. Mezi „svědectvími“ odsouzených jsou také výpově-
di o masakru 10 tisíc lidí v Nyamattě, kteří hledali útočiště v kostele. 

Po setkání s mládeží mě do toho kostela místní farář doprovodil. Byl jsem nejdřív rozrušený, 
dojatý… Pohled na (kdysi bílou) oltářní plachtu potřísněnou krví, hromady zabláceného a potr-
haného oblečení všude v lavicích – pozůstatky po obětech, hrobka zbudovaná pod kostelem…  

Překvapil mě ale zvláštní pokoj, který tam panuje, pokoj, který mě naplnil mnohem víc, než 
nemožnost pochopit; víc, než pocit hrůzy z toho, co se tady před 18 lety stalo. Ten pokoj mi dal 
v tu chvíli kontemplovat nikoliv strašné a radikální zlo, které na toto místo dolehlo, ale nekoneč-
né Boží milosrdenství, které – jsem si tím jistý – vidí jeho oběti nejenom v nevinných ženách, 
mužích a dětech, kteří tu byli zabiti, ale i v těch, kteří zabíjeli…  

 

Aby člověk mohl žít, nejenom přežívat, potřebuje vědět, že má na světě svoje nezastupitelné 
místo a že jeho život má smysl a logiku. Tohle hluboké přesvědčení, i když může být většinu času 
jen podvědomé, nám dává sílu (a občas i chuť) ráno vstát a během dne něco dělat. Logika světa 
a věcí nám umožňuje zajímat se o okolí, řešit vztahy, dívat se na zlaté listí na stromech, žasnout 
nad tím, jak do ranního mlhavého oparu nad řekou vychází slunce, plánovat, těšit se… 

Řekl bych, že logika (smysl) je v našem vnímání života zakořeněná mnohem hlouběji a mno-
hem podstatněji, než samotné porozumění dílčích věcí a událostí. U věřícího člověka se smysl 
všeho navíc opírá o naději, která mu byla dána. Je to víra, že ten, který dal slib, je věrný.  

Josef, Taizé-Nairobi, březen 2012 

 

Tavič usedne a pročistí stříbro 
 

Skupina žen studovala knihu proroka Malachiáše. Když studovaly 3. kapitolu, přišly k 3. verši, 
ve kterém se píše: „Tavič usedne a pročistí stříbro,…“ Tento verš byl pro ženy jako hlavolam 
a přemýšlely, co tato slova vlastně říkají o Božím charakteru. A tak jedna z nich navrhla, že zjistí 
něco o procesu čištění stříbra a na dalším setkání jim o tom poví. Žena zavolala stříbrotepci 
a domluvila si s ním setkání, aby ho mohla pozorovat při práci. Neřekla mu, proč se o jeho práci 
zajímá, jen že ji zajímá proces tavení stříbra. Jak tak stříbrotepce pozorovala, viděla, jak drží kus 
stříbra nad ohněm, aby ho zahřál. Vysvětlil jí, že při čištění stříbra je třeba ho držet uprostřed 
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ohně, kde je největší žár, aby se všechna nečistota spálila. Žena přemýšlela o tom, že Bůh nás 
také takto drží v ohni a pak si vzpomněla na ten verš: „Tavič usedne a pročistí stříbro,…“ A tak se 
stříbrotepce zeptala, zda opravdu musí sedět a držet stříbro po celou dobu čištění. 

Muž odpověděl: „Samozřejmě. A nejen to. Musím ho držet a nespustím z něj oči po celou 
dobu, po kterou je v ohni. Kdybych stříbro nechal v plamenech jen o chvíli déle než je třeba, 
zničilo by se.“ 

Žena na chvíli ztichla a potom se stříbrotepce zeptala: „A jak víte, kdy je stříbro už úplně čis-
té?“ On se usmál a odpověděl: „To je přece snadné – tehdy, když se v něm vidím jako v zrcadle.“ 

 

Pokud se dnes cítíš jako v ohni, pamatuj, že jsi držen Boží rukou. On z tebe nespouští oči. 
Nedovolí, aby se tvůj život zničil, a bude tě střežit a držet, dokud se v tobě neuvidí. 

Z mailové schránky Heleny Chvalové 

Generace přechodu   
 

Žijeme v přechodném údobí a doufejme, že v generaci, která staví 
mosty. Možná že každý věk je takový. Většina lidiček narozených na této 
planetě věděla, že jsou nejprve dětmi svých rodičů a pak i rodiči svých 
dětí. Vždycky stojíme uprostřed. Pevně a s vděčností se držíme za ruce a víme, že jednou je bu-
deme muset pustit. Takový je osud všech lidí. Je to pokorné, částečné a pouhé pouto v univer-
zálním řetězci bytí. Většině lidí to stačí, a je s podivem, že my, lidé nadšení dětmi, jsme si kdy 
mohli myslet, že s námi tomu bude jinak. 

Ponecháme-li stranou všechnu filosofii pokroku, seberealizace a americké dovednosti, jsme 
ohromeni objemem smrti a deprese v naší společnosti. Je zjevné, že jsme pouze stopami v šir-
ších dějinách a v mystériu, kde ty konečné linie rýsuje jedině věčný Bůh. To není nějaký únik ani 
odmítání. To je ten nejodvážnější souhlas, jejž lidská bytost může nabídnout. Po válkách o ropu 
v Zálivu, katastrofické bídě v celém světě a poté, co samotné církve utíkají od evangelia, by to 
mohlo být jediné „ano“, které můžeme vyslovit, jediné „ano“, které nakonec bude rozhodovat. 

Pokusme se o to. Je to ten jediný život, který na této planetě máme. Jsem rád, že mohu sta-
vět mosty, po nichž by příští generace mohla jít. Jsem šťasten, a dokonce svoboden jako součást 
pouze přechodné generace.  

 

Z knihy Richarda Rohra „Radical Grace“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Jak poznáš, že žiješ v roce 2012 
 

1. Omylem vyťukáš svůj PIN-kód na mikrovlnku. 

2. S překvapením konstatuješ, že poker se dá hrát i s normálními kartami. 

3. Na trojčlennou rodinu máš 15 telefonních čísel. 

4. Člověku sedícímu vedle tebe pošleš e-mail. 

5. Se starými známými neudržuješ kontakt, neboť na ně nemáš e-mailovou adresu. 
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5. Čtyři roky sedíš u stejného psacího stolu 
a mezitím jsi pracoval ve třech různých 
firmách. 

7. Tvůj šéf by nedokázal vykonat tvoji práci. 

8. Zavoláš členům rodiny, jestli jsou doma, 
zatímco vjíždíš autem do garáže. 

10. Na konci každé televizní reklamy je inter-
netová adresa. 

11. Když odejdeš z domu bez mobilu (který jsi 
v 10, 20, 30, dokonce i ve 40 letech ještě 
neznal), zpanikaříš a okamžitě se pro něj 
vrátíš. 

12. Ráno si zapneš počítač ještě dřív, než si 
uvaříš kávu. 

13. Zatímco toto čteš, usmíváš se a přikyvuješ. 

14. Ještě hůře: přesně víš, komu to pošleš dál. 

15. Jsi příliš zaneprázdněný, než abys zpozoroval, že na seznamu chybí bod 9. 

16. Nyní ses podíval, že na seznamu chybí bod 9. 

17. Zdá se, že sis ani nevšiml, že na seznamu je dvakrát bod 5. 

18. Nyní ses znovu podíval… 

19. …a nyní se směješ sám sobě. 

20. Zamysli se, proč! 

Z e-mailové schránky Jany Běťákové (ale dostal jsem to z více stran. Proč asi? – pozn. sazeče) 
 

Cuketová polévka 
Cibuli nakrájet na kostičky, zpěnit na másle (nebo na olivovém oleji), 

cuketu omýt a pokrájet taky na kostičky (i se slupkou), opéct, podusit. 
Zalít vodou, přidat masox, vařit 30 minut. Rozmixovat, přidat vegetu a koření dle chuti (bazalka, 
majoránka, oregano). Zahustit jíškou nebo kysanou smetanou, ve které jsme rozmíchali hladkou 
mouku, nebo taveným sýrem. Podávat s opečenou houskou nebo chlebem, také nakrájeným na 
kostičky. 

 

Lilek zapečený s mletým masem 
Potřebujeme: 1 lilek, 200g mletého masa, cibule, rajčatový protlak, tvrdý sýr 4 plátky nebo 

nastrouhaný na posypání 

Postup: Lilek rozpůlíme, dáme do vody s provensálským kořením a necháme přejít varem. 
Vyndáme, vnitřek vydlabeme. Na olivovém oleji zpěníme cibuli nakrájenou na kostičky, přidáme 
mleté maso, koření dle chuti, česnek dle chuti, vydlabaný vnitřek a rajčatový protlak. Dusíme asi 
20 minut. Lilek položíme do pekáčku, naplníme směsí, trochu podlijeme a pečeme dalších 20 
minut na 200 stupňů. Asi v polovině pečení položíme navrch plátky sýra nebo posypeme strou-
haným sýrem. Příloha brambory. 

Ze svých nových receptů vybrala MKor 

RECEPTY NA DUBEN 
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Pozvánka na valnou schůzi  
 

Vážení přátelé, 

letošní valná schůze našeho sdružení YMCA – Živá rodina se bude konat 
v pondělí 23. 4. 2012 od 18.00 hod. Místem našeho setkání, na které Vás 
srdečně zveme, bude zasedací místnost „U krbu“ v 6. patře Paláce YMCA, Na 
poříčí 12, 110 00 Praha 1 (výtahem možno vyjet jen do 5. patra, pak po scho-
dišti vzhůru do místnosti 628). 

 

Předběžný program: 
 

1. Organizační záležitosti:  
a) registrace členů 
b) schválení programu 
c) volba zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů 

 

2. Zprávy o činnosti: 
a) zpráva předsedy sdružení 
b) zpráva o hospodaření 
c) zpráva revizní komise 

 

3. Volba předsedy sdružení 

4. Delegáti na VS YMCA v ČR 

5. Zástupci do ÚV YMCA v ČR 

6. Schválení rozpočtu sdružení na rok 2012 

7. Diskuse 
 

 Za výbor YMCA-Živá rodina zve a na Vaše podněty se těší sekretariát. 
 

A kromě toho na sekretariátu téměř nic nového; ale v době vyjití Zpravodaje 4 bude pro 
YMCU v ČR připravena výroční zpráva a paní účetní zpracovala daňové přiznání a hospodářský 
výsledek za rok 2011.  

Hanka Chrástecká 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

Letní tábor rodin na Pavlátově louce 2012  
 

V březnovém Zpravodaji jste našli pozvání, přihlášku a první informace o připravovaných 
Táborech rodin na Pavlátově louce u Nového Města n/Metují. Pokud již přihlášku nemůžete 
najít, je možné ji stáhnout z internetových stránek Živé rodiny [http://www.zr.ymca.cz] nebo 
Vám ji sekretariát pošle e-mailem. 

Takže připomínáme termíny:  

1. turnus bude 4. – 11. srpna (so – so) a pokud bude dostatek zájemců, naváže 2. turnus  
11. – 18. srpna (so – so). Ceny a slevy jsou vypsány v přihlášce. Jenom dodáváme, že stejně jako 
vloni, pokud při ubytování v chatce (šestilůžkovém pokoji) nebudou obsazena alespoň čtyři lůž-
ka, budeme nuceni účtovat doplatek 100,- Kč za lůžko a den do počtu čtyř lůžek, a že domek je 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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určen přednostně pro rodiny s malými dětmi. Doplatky 
Vám budou sděleny až po definitivním umístění rodiny 
v objektu. 

Odborníci psychologové, které znáte Vy i Vaše děti 
z minula (L. Traxler a na část 1. turnusu M. Nováková), již 
přislíbili účast. 

Pro zajištění programu, který leží i na účastnících, se, 
prosíme, zamyslete nad Vašimi možnostmi, jak přispět ke 
zdárnému chodu tábora. Třeba jen tip na někoho, koho 
bychom mohli pozvat jako přednášejícího na večerní pro-
gram – dejte nám vědět. 

Už se nám hlásí dobrovolníci na hlídání dětí. Jejich po-
čet – zvlášť u mladších 18 let – budou bohužel letos výraz-
něji určovat finanční možnosti sdružení. 

Cena tábora je vypočítána na pokrytí nákladů na jeho 
uspořádání. Abychom si případně mohli dovolit něco navíc 
a také pomoci sociálně slabším rodinám, zavedli jsme kategorii sponzorského táborového 
poplatku. Ty účastníky, kteří si mohou tento poplatek dovolit, velmi prosíme o tento zvýšený 
příspěvek.  

 

A nyní důležité informace ke způsobu placení: Nejpozději do 30. 4. 2012 složte, prosíme, 
zálohu 3000,- Kč za rodinu. Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. 

Zálohu zašlete příkazem z vašeho účtu (číslo účtu a variabilní symbol viz níže, konstantní 
symbol je 0379) anebo složenkou „A“ (vyzvedněte si prosím na poště), kde budou údaje: 

- Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 

- Název účtu adresáta: YMCA – ŽIVÁ RODINA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

- Číslo účtu – 193506832/0300, konstantní symbol – 0379,  

- Variabilní symbol – prvních šest číslic rodného čísla některého z rodičů. 

Po domluvě je možné platit i hotově v kanceláři, obvykle v pondělky (domluva na e-mailu 
zr@ymca.cz nebo na telefonu do kanceláře – pokud se nedovoláte na 224 872 421, tak na mobi-
lu 601 222 434). 

Tím budeme vaše přihlášení považovat za závazné. Pokud se budete muset z nějakého důvo-
du odhlásit, učiňte tak co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že se odhlásíte do 15. 6. 2012, 
později odhlášeným nebude moci být vrácena (v případě velmi závažných důvodů jsou možné 
výjimky). Odhlášení musí být písemné, adresováno na sekretariát. 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby, nejpozději do 
30. 5. 2012; samozřejmě je možné zaplatit vše naráz.  

Po obdržení celé platby vám během června pošleme bližší informace o táboře a mapku 
s vyznačenou cestou do tábora. 

Na vyžádání zašleme potvrzení o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresova-
nou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.  

Zaplaťte, prosíme, v termínu. Platba správci tábora je pevně stanovena a v případě Vašeho 
prodlení budou osloveni náhradníci. Budete-li mít nějaké komplikace, je možné se individuálně 
domluvit o jiném postupu. 

Těší se na vás manželé Kubínovi a Homolovi, vedoucí tábora 
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Otec a dcera 
 

Milí otcové dospívajících dcer!  

V červnu opět připravujeme další víkend pro otce s dospívajícími dcerami, tedy akci zvanou 
„Kdo je ten chlápek? A kdo je ta slečna?“ Setkání proběhne v termínu od 10. do 12. června 2012 
v Albeřicích.  

Nabízíme dvojicím otec – dcera (věk dcery 16 – 19) možnost strávit společně dva dny a prožit 
snad i něco, nač v běhu normálních dní a známého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani 
časový. Místo a čas pro to být spolu, moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, 
o čem nevíte a třeba byste měli, nebo třeba naprosto jednoduše a v klidu spolu jen tak být.  

Více informací a přihlášky najdete na http://setkani.org/index.php?id=280&case=1047#act, 
informace získáte též na emailu otec.a.dcera@gmail.com, případně na telefonu 777 241 855 
(prosím raději dopoledne).  

Těšíme se na Vás  

Marta Kocvrlichová a Martin Štula  
 

Summer Camp 2012 
 

Občanské sdružení Y – Open srdečně zve na 7. ročník letního English Campu s výukou anglič-
tiny pro dospělé a mládež, který povedou s naším českým týmem anglicky mluvící lektoři a přá-
telé z USA ze státu NY – Polaski od jezera Ontario. Výuka je připravena také pro školní děti. 
Účastnit se mohou rodiny s dětmi, mládež i jednotliví účastníci. English Camp se bude konat od 
soboty 21. července (příjezd možný od 14.00 hod. – začíná se večeří) do soboty 28. července 
(končí se obědem) v Hotelu Kamýk v Doksech. Ubytování je zajištěno v pěkně zařízených dvou až 
čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlek – každý s vlastním sociálním zařízením a TV. Ve spo-
lečných prostorách možnost bezplatného WIFI připojení k internetu.  

Cílem kurzu je nejen procvičení angličtiny a zhodnocení dosavadních znalostí, ale také strá-
vení pěkného prázdninového týdne odpočinkem, sportem a s novými přáteli. Veškerý nabízený 
program je dobrovolný. Díky sponzorům zůstává cena stejná jako vloni. Také malé děti do 6 let 
budou zvýhodněny. 

Cena:  

Dospělí a děti od 10 let 3 900 Kč (lůžko, plná penze, program, angličtina) 

 Dítě ve věku 6 – 10 let 3 400 Kč (lůžko, plná penze, školní děti angličtina) 

 Dítě ve věku 2 – 6 let 1 000 Kč (bez služeb a stravy, postýlka nutná, možnost dopolední-
ho hlídání). Případně vyžádané služby lze domluvit. 

Termínovník 2012 

termín akce kontakt 

23.4.2012 Valná schůze YMCA-Živá rodina sekretariát  224 872 421 

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 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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V ceně je zahrnuta plná penze 
(stravování 6x denně, snídaně formou  
švédského stolu), ubytování, dopolední vyu-
čování AJ, výukový materiál, využití sportov-
ního areálu, propagační tričko campu, výlet 
parníkem po Máchově Jezeře, program, opé-
kání selete. 

Program: dopolední výuka angličtiny ve 
skupinách podle úrovně, výlety – hrad Bez-
děz, sporty, nohejbal, fotbal, beach volejbal, 
koupání v Máchově Jezeře – 10 minut pěšky 
lesem, dětské hřiště, cykloturistika, večerní 
Tea house, volné diskuse, společenské zábav-
né večery, karneval (kostýmy s sebou), ekumenická nedělní bohoslužba, možnost mše 
v Doksech, odpočinek v přírodě, borůvky, houby, písničky, možnost osobních rozhovorů 
s duchovními, opékání selete, výlet parníkem po Máchově Jezeře… Budeme rádi za další progra-
mové náměty a Vaše možné zapojení do jejich organizace. Hudební nástroj, na který hrajete, 
vezměte s sebou! Vaši přihlášku očekáváme nejpozději do konce dubna.  

Další informace: http://www.y.open.cz, kontakt: Jana Běťáková, y.open.os@gmail.com  

Hledáme sponzory pro finanční pomoc při účasti vícedětných a sociálně potřebných rodin.  
 

Rodinné centrum Komůrka 
Každé pondělí se scházejí maminky (někdy i tatínkové) s dětmi k výuce angličtiny od 13.00 

hod. v Rodinném centru Komůrka v Komořanech. V úterý od 10.00 hod. probíhá program – Hry 
s písničkami pro batolátka. 

V sobotu 14. dubna zveme na Výměnu oblečení do MŠ Palmetová v Komořanech od 10 do 
11 hodin. 

V případě zájmu kontaktujte J. Běťákovou: y.open.os@gmail.com nebo tel. 241 760 985. 
 

Mezinárodní akce YMCA v ČR 
Na stránce http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/seminare-ymca/yes-seminar-2012/ 

najdete základní informace o plánovaném YES (YMCA European Spectrum) semináři, který se 
bude konat částečně souběžně s General Assembly YMCA Europe ve dnech 13. – 20. 5. 2012 
v Praze. Seminář je určen mladým Ymkařům a Ymkařkám, které zajímá dění v jiných Ymkách 
v Evropě a v YMCA Europe, a rádi by ovlivnili dění nejen na místní a národní úrovni, ale také na 
úrovni evropské. Účastníci budou mít příležitost setkat se jak s mladými Ymkaři, tak 
s generálními sekretáři, kteří přijedou na General Assembly. Dále bude možnost navázat part-
nerství pro možné budoucí mezinárodní projekty.  

Prosím, propagujte tuto nabídku mezi Vašimi aktivními členy!!! Na seminář máme za ČR dvě 
místa, v případě, že si účastníci zajistí sami ubytování v Praze a snídani, budou mít seminář a tím 
i účast na General Assembly zdarma.  

YMCA v ČR je oficiální pořadatelem celého semináře, proto by byla ostuda nemít zastoupení… 

Kromě toho jsou stále volná místa na tábor v Michelstadtu –- informace viz  
http://www.ymca.cz/zahranicni-programy/seminare-ymca/michelstadt-2010/.  

Alžběta Čechráková, sekretář pro zahraničí, YMCA v ČR 
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Cross Nesměř 2012 
Duchovní seminář pro mladé muže 
 

Začátkem září (7. – 11. září 2012) pořá-
dáme v Nesměři setkání pro mladé muže. 
Toto setkání je zaměřeno na proces dospí-
vání a vstupu do dospělosti v duchovní 
i vztahové rovině. Je určeno především pro 
věkovou skupinu 18 – 25 (30) let, ale po 
konzultaci s organizátory se ho mohou 
účastnit i starší zájemci. Seminářem nás 
bude provázet karmelitán P. Petr Glogar 
OCD. Setkání se uskuteční uprostřed krás-
né přírody – v údolí řeky Oslavy, v srdci 
Vysočiny.  

Každý z nás prochází nebo prošel složi-
tým procesem dospívání. Všichni si ze své 
rodiny odnášíme vzorce chování, které nás 
významně ovlivňují na naší cestě životem. 
V průběhu dospívání „musí“ proběhnout 
některé vztahové procesy. Přirozený pro-
ces oddělování od rodičů k nim patří také. 
To proto, abychom mohli založit vlastní 
zdravou rodinu a převzít zodpovědnost za 
svůj život. Porozumění tomuto schématu vývoje osvobozuje od výčitek, neporozumění a vzá-
jemného obviňování mezi dětmi a rodiči. 

Oddělení od rodičů probíhá v psychosociální (vztahové) i spirituální rovině. Cross v Nesměři 
je zaměřen na prožití a pochopení základních souvislostí tohoto procesu.  

Setkání nabízí mix přednášek, práci ve skupině a zážitkové workshopy, které ve všech rovi-
nách mají stále stejný cíl – proces oddělení „dítěte“ od rodičů a vznik dospělého a odpovědného 
muže. Psychologické statistiky naznačují, že tímto procesem dospívání zdárně prošlo jen malé 
procento mužů. Je jen na nás, abychom nahlédli do těžkého i krásného prostoru vzniku „nového 
člověka“.  

Program semináře je vystavěn na křesťanských základech. Účast hledajících vítáme, ale pod-
mínkou účasti je tolerance k tomuto typu programu. 

Pro někoho to může být opakování, pro druhého životní objev.  

Těšíme se na to, že vás naše nabídka zaujme a prožijete s námi několik zajímavých dnů. 

Více informací a přihlášku najdete na http://www.familia.cz 

Ludva Hegrlík 

 

Krize jako nový začátek 
Celostátní setkání chlapů v Křižanově 24. – 27. května 2012 
 

Na květen opět chystáme celostátní setkání chlapů v Křižanově. Účast na setkání není ome-
zena téměř žádnou podmínkou (je určeno pro muže nad 18 let), jen tolerancí ke křesťanským 
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základům setkání. To znamená, že vítáme hledající, ale i ty, kdo se v náboženství neorientují 
a třeba jen sympatizují s programem.  

Děkujeme všem za podnětné připomínky a návrhy při tvorbě programu. Jen stručně zopaku-
ji, že zájem byl o méně psychologie, zajímavý a různorodý program, více času na neformální 
setkávání a zařazení sportovně společenských aktivit. 

Celý program je koncipován tak, aby nebyl „jen pro odborníky a intelektuály“. Naopak, před-
nášky jsou připraveny pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s uvedenou tématikou, a to populár-
ní formou, založenou na příkladech. Dnešní doba nás staví před mnoho otázek. Možná zde na 
některé najdete odpovědi a navíc můžete diskutovat přímo s autory. To stojí za to! Těšíme se na 
vás!! A nebojte se, přednášky jsem slyšel a jsou fakt dobrý!!!  

 

Program tohoto setkání zahrne následující témata: 

1. Krize společnosti v Egyptě a její odkaz pro nás - přednáší Prof. Dr. Miroslav Bárta, ve-
doucí egyptologických koncesí v Egyptě a v Súdánu (zabývá se širším pohledem na kolapsy sta-
rých civilizací a jejich odkazem pro současnost).  

2. Jak nás uživí virtuální ekonomika? Virtuálně! – přednáší Ing. Milan Bubeníček, finanční 
expert a poradce zahraničních bank. 

3. Krize rodiny – přednáší prof. Jan Sokol Ph.D. CSc., filosof, antropolog a religionista na FFUK. 

4. Krize spirituality – nebát se být malou skupinou, přednáší P. Dr. Petr Glogar OCD. 

Autoři přednášek s námi stráví i volný večer a bude možné s nimi volně diskutovat o všem, 
co nás napadne. 

 

Blíže k jednotlivým přednáškám: 
 

Kolapsy včera, dnes a zítra – Prof. Dr. Miroslav Bárta 

Přednáška přiblíží mechanismus vzestupu a pádu několika civilizací, které od té dnešní nej-
sou svou anatomií příliš vzdáleny. Každá generace lidstva získává neocenitelné zkušenosti, které 
vzápětí další generace zapomenou. Prof. Bárta dokázal uchopit zkušenosti tisíciletých říší a na 
příkladech řeší vzájemné paralely našeho i historického vývoje společenských rozporů, které 
tvoří většinu problémů i současného světa. Jeho pohled na procesy kolapsů je neotřelý a počítá 
i s duchovní rovinou. 

 

Jak nás uživí virtuální ekonomika? Virtuálně! – Ing. Milan Bubeníček 

Přednáška nám přiblíží polohu finančních služeb v reálné ekonomice. Zabývá se jejich výraz-
ným nárůstem v poslední době a hledá, jestli jde o přirozený proces nebo naopak o deformovanou 
strukturu ekonomiky. Dalšími tématy jsou „papírové peníze“, centrální banky a „monetární politi-
ka“ aneb Alenka v říši křivých zrcadel, agitka vs. diagnóza, aneb malá tajemství ekonomické statisti-
ky. Téma vypadá na první pohled suše a nezáživně, ale je pojato s nadhledem a vtipem a pomáhá 
nám v orientaci ve finančním světě z úhlu pohledu, se kterým se v médiích nesetkáváme.  

 

Krize rodiny – Prof. Jan Sokol Ph.D. CSc. 

Rozvolnění rodinných vztahů má pro jednotlivce i pro společnost kladné i záporné stránky. 
Na jedné straně získává člověk mnohem více svobody, má možnost volby. Na druhé straně svo-
boda přináší pocit osamocenosti. Rozkolísanost rodiny vede ke změnám, které vnímáme jako 
krizi, jež ohrožuje celý společenský systém a jeho fungování. Jedná se o hluboce systémově pro-
pojená makro- a mikroprostředí.  
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Původ a vývoj rodin v dlouhém časovém horizontu. Zemědělská rodina, rodina v industriální 
a současné společnosti. Povaha a důvody současných proměn. Funkce a místo rodiny – zhodno-
cení a výhled.  

 

Krize spirituality – nebát se být malou skupinou – P. Dr. Petr Glogar OCD 

Se změnou sociálního postavení rodiny i jedince souvisí nejen probíhající změny sociálních 
vztahů a vazeb, ale i duchovních hodnot. Mnozí dnes připouštějí, že nepatří k žádnému nábo-
ženství, ale přitom touží po novém a svobodnějším, spravedlivějším a solidárnějším, mírumilov-
nějším a šťastnějším světě.  

Otázka Boha nepředstavuje pro společnost žádné nebezpečí, neohrožuje lidský život! Je 
třeba neuzavírat svá svědomí před výzvami a problémy, které stojí před námi. Pravdivá setkání 
umožní člověku nalézt sebe samého a stávat se tak jeden druhému bratrem. Vytváření malých 
skupin, komunit či společenství, kde pulzuje život, se stává počátkem a východiskem z krize.  

 

Závěrem Vás všechny za celý přípravný tým zvu – přijeďte a přesvědčte se, že propojení 
duchovních aspektů setkání s tím, co nás pálí, může být zajímavé. Více informací a přihlášku 
najdete na http://www.familia.cz 

Ludva Hegrlík  

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

 

Škola lásky podle Jiřiny Prekopové 
V sobotu 28. dubna 2012 od 9 do 17 hodin pořádáme již čtvrtý seminář „Škola lásky v rodině 

podle Jiřiny Prekopové“, který povedou lektoři Mgr. Ing. Jan Čapek a Mgr. Markéta Čapková. 

Místo konání: Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Pra-
ha 6 (metro A Dejvická). Cena: 750,- Kč jednotlivec / 1200 Kč,- manželský pár. 

Na programu jsou témata Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a em-
patie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie pevným objetím. 

Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na našem webu http://cpr.apha.cz. 
 

Pouť rodin pražské arcidiecéze na Skalku 
V sobotu 19. května se uskuteční desátá Pouť rodin pražské arcidiecéze, tentokrát do  

Mníšku pod Brdy. Poutní mši svaté v 11.00 v Barokním areálu Skalka bude předsedat kardinál 
Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi bude po 
celý den probíhat na mníšeckém zámku. Informace k programu průběžně aktualizujeme na 
http://cpr.apha.cz/pout/.  

Pouť je organizována v úzké spolupráci Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Řím-
skokatolické farnosti Mníšek pod Brdy, města Mníšek pod Brdy a Státního zámku Mníšek. 

 

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 nalez-
nete na http://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/. 
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Program efektivního rodičovství 
Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si ne-

vědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení 
a konfliktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosfé-
ru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými 
dětmi a v celé rodině. V době letních prázdnin pořádáme 
dva pobytové kurzy s lektorkou Mgr. Martinou Běťáko-
vou. Náplní pobytů je interaktivní program zaměřený na 
nácvik a posílení rodičovských kompetencí a výchovu dětí, 
ale také dostatek prostoru pro osobní rekreaci a osvojo-
vání si nabytých vědomostí. 

 

Letní pobytový kurz na Svaté Hoře u Příbrami  
ve dnech 27. 7. – 2. 8. 2012 
Tento kurz je vhodný především pro mladé manžele, 

kteří zatím nemají děti, případně 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. 

 

Letní pobytový kurz efektivního rodičovství pro rodiny s dětmi  
ve Štěkni u Strakonic ve dnech 12. – 18. srpna 2012. 

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/. 
 

Pokračovací jednodenní kurz efektivního rodičovství  
na téma „Dělám to dobře? aneb Rodiče i děti potřebují podporu“ se uskuteční v sobotu 

26. května od 9 do 17 hodin v prostorách Dívčí katolické střední školy (http://www.divciskola.cz), 
Platnéřská 4, Praha 1 (metro A – Staroměstská) pod vedením naší lektorky Mgr. Martiny Běťákové.  

Cena kurzu je 500,- Kč za osobu nebo 850,- Kč za rodičovský pár. 

Zájemci se přihlašují co nejdříve, nejpozději do 20. dubna, na mailové adrese cpr@apha.cz. 
Kapacita kurzu je omezená. Podmínkou účasti je předchozí absolvování základního kurzu. 

Základní i pokračovací kurzy efektivního rodičovství (KER) vypracovává, rozvíjí a školí pro ně 
lektory Institut efektivního rodičovství v Brně http://www.efektivnirodicovstvi.cz/. Naši lektoři 
KER jsou pod supervizí tohoto institutu. 

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

 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  
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Víkend pro chlapy 
 

 „To, že i chlapi potřebují trávit 
nějaký čas jen mezi sebou, je známá 
věc. Víkend pro chlapy je skvělá 
příležitost na chvíli se zastavit, ztišit 
se, odpočinout si, povzbudit se  
i lépe porozumět sám sobě a svému 
mužství, abychom se pak s novým 
odhodláním vrátili do svých domo-
vů, práce, a snažili se naplnit své 
poslání být mužem – manželem, 
otcem a hlavně opravdovým chla-
pem …“ 

Tato a další slova jsem si přečetl 
v mailové pozvánce na Víkend pro chlapy na téma Ideály ve službě moudrosti. Pozvánky tohoto 
typu dostávám pravidelně z Centra pro rodinu Hradec Králové, protože jsem se před několika 
lety jednoho víkendu účastnil a od té doby jsem v jejich adresáři. Jenže času je tak málo! Zúčast-
nit se Víkendu pro chlapy se mi opět podařilo až letos. A neprohloupil jsem. 

Akce proběhla v areálu Zámečku se zahradou v Hoješíně u Seče v Železných horách pod 
ochranou Školských sester sv. Františka (vřele doporučuji k pořádání duchovních obnov, různých 
setkání, táborů pro děti, i rodinných dovolených – http://hojesin.tym.cz). Svatý Petr táhne 
s chlapy za jeden provaz, a tak nám pro lepší prožití víkendu poslal překrásné počasí. Při malých 
ranně rozcvičkových výletech po okolí jsem se nechal unášet pro mě fascinujícím tichem. Fasci-
nujícím proto, že v Praze a okolí si klidu a ticha moc neužijeme (vlastně vůbec). 

V sobotu během dne probíhala duchovní obnova na téma víkendu, program jsme završili mší 
svatou a nakonec korunovali společným večerem kolem grilu s pašíkem, s korbelem zlatavého 
moku a s nebem plným jasných hvězd. 

INZERCE 

Prodáme garsoniéru na Praze 4 – Hájích, 27 m2, 15. patro panelového domu  
(okno na JV, s výhledem do krajiny za Průhonicemi; dům zateplen, nová plastová okna, 

nové výtahy, společná televizní anténa + settopbox, kabel);  
5 min od stanice metra Háje;  

v místě veškerá občanská vybavenost (školy, školky, lékaři, obchody),  
v blízkosti Milíčovského lesa a Hostivařského lesoparku.  

Byt je v osobním vlastnictví, náleží k němu ještě sklepní kóje 1,5 m2.  
Ideální jako investice.  

K nastěhování v září 2012. Cena k jednání: 1 390 000 Kč.  

V případě zájmu o další informace nás, prosím, kontaktujte  
na e-mail petr.koronthaly@seznam.cz 

ZAŽILI JSME… 
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Chci se s vámi podělit 
o jeden zážitek. Na onu sobotu 
připadlo čtení z Ozeáše 6,1-6: 
„Pojďte, vraťme se k Hospodi-
nu, on nás rozsápal a také zhojí, 
zranil nás a také obváže. Po 
dvou dnech nám vrátí život, 
třetího dne nám dá povstat  
a my před ním budeme žít. Po-
znávejme Hospodina, usilujme 
ho poznat. Jako jitřenka, tak 
jistě on vyjde. Přijde k nám jako 
přívaly dešťů a jako jarní déšť, 
jenž svlažuje zemi.“… Můj po-
hled utkvěl na ústřední vitráži 
v místní kapli. Tak mi to do sebe 
zapadlo! Sice neznám odborný popis a význam toho bolestného výjevu, ale já si vytvořil výklad 
svůj. Totiž, jak Otec drží kříž se svým Synem, tak jednu ruku má položenou na břevnu shora – 
jako že utrpení na kříži dopouští, a druhou rukou břevno podpírá (a zdá se, jakoby víc než ono 
„dopuštění“) – to je to „obvázání“ z Ozeáše. Že nás neopustí. Tvář Otce prozrazuje velké utrpení, 
jako by říkal: Synu, visím tam s tebou…, a se Synem je ve spojení skrze Ducha…  

Myslím, že na ten okamžik dlouho nezapomenu. A doufám, že se do hoješínské kaple opět 
dostanu. Snad v září, kdy tam proběhne – dá-li Bůh – jedno z duchovních cvičení pro salesiány 
spolupracovníky. 

Až někdy pojedete onou pahorkatinou, zkuste Hoješín navštívit. Stojí to za to! 

František Jakubec 
 

Nečlánek o víkendu na Seči  
aneb Jak se obnovujeme my, kteří to neumíme 
 

Tento víkend duchovní obnovy Manželských setkání na Seči (23. – 25. 3.) byl v mnohém 
ohledu vskutku výjimečný. 

Přijeli jsme včas! (ovšem pouze díky Hrčkovým, které jsme přizvali do auta – tak aby na nás 
věky nečekali). 

Dvacet stupňů v březnu na Seči! Sluníčko se celé dny snažilo prohřát přírodu probouzející se 
do jara, opíralo se do zbytků ledu na přehradě a lákalo nás ven o každé volné chvilce.  

Lákavý byl i program obnovy, zaměřený na téma modlitby, zvláště té partnerské.  

Nikdo se tedy nemůže divit, že se zcela programově rozšířil také prostor pro modlitbu – nyní 
je možné chodit se ráno modlit i do přehrady. Počet příznivců sice dosáhl čísla plnosti, avšak 
zatím nezískal příliš obliby mezi ženami.  

Do přednáškového maratonu nás uvedl dr. Michael Chytrý (O partnerské modlitbě). Nabídl 
nám pohled na to, že pokud nás modlitba nebaví, pak je možná čas provést inovaci procesu, 
produktu, modlitby, místa… Modlitba za námi sama nepřijde, sama se nevytvoří, musíme si na ni 
udělat čas. Také jsme se dozvěděli, že naše případná touha věnovat se dětem intenzivně 2-3 
hodiny denně by je zabila :-) 
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Odpoledne jsme se těšili na našeho milovaného Václava Vacka (Jak chce Bůh přebývat v nás 
a našich rodinách). Václav nás kromě svého již tradičně poutavého vyprávění o Boží péči, přátel-
ství a zájmu udržel v bdělosti (případně do ní rázně probudil) v těžkém poobědovém čase i náh-
lým zatleskáním s výkřikem: „…nespěte mi tady!“. Prý to tedy byla slova Krista v Getsemanech 
určená apoštolům, ale je pravda, že já už jsem si do konce přednášky netroufl usnout ani  
jednou. 

 A v neděli dopoledne naše přemítání o modlitbě rozvinula výborná nepřednáška Markéty 
a Vlada Koronthályových (Nepřednáška o modlitbě aneb Jak to děláme my, kteří to neumíme). 
Jejich bohaté zkušenosti mnohé z nás inspirovaly nejen ke společné modlitbě manželů, ale 
i k modlitbě s dětmi. 

Všechny přednášky pro nás byly cenné jako odrazový můstek, ale to pravé těžiště obnovy 
a to pravé potěšení spočívalo v našich skupinkách, ve sdílení s přáteli. 

Víkendová obnova utekla jako voda, v neděli nastal čas loučení. (Tu se také provalilo, že klíče 
od pokojů vozí do Prahy tradičně především organizátoři. Smekám před jejich sebekritikou, ne-
boť odvézt klíč i po neustálém každoročním varování je prý „hanba“.) 

Tak ať je tato obnova novým vykročením do našeho života modlitby, ať můžeme „křičet 
radostí Bohu, naší síle“, jak krásně zní začátek 81. žalmu v překladu Jeruzalémské bible. 

Dana a Honza Wenkeovi 

Bible – nebo mobil? 
 

Dokážeš si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli používali 
tak, jako používáme mobil? 

A kdybychom svou Bibli nosili vždy s sebou v kapse nebo 
v kabelce? 

A kdybychom se do ní během dne stále dívali? 

A kdybychom se pro ni vrátili, pokud bychom jí zapomněli doma 
nebo v práci? 

A kdybychom ji používali k posílání zpráv svým přátelům? 

A kdybychom s ní zacházeli tak, jako bychom bez ní neuměli žít? 

A kdybychom ji darovali jiným? 

A kdybychom ji používali, když cestujeme? 

A kdybychom ji brali do rukou v nouzi? 

Na rozdíl od mobilu Bible nemá omezený dosah. „Funguje“ na jakémkoliv místě. Není třeba 
dělat si starosti kvůli vypotřebovanému kreditu, protože Ježíš už cenu zaplatil a kredit je 
neomezený.  

A nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky vydrží na celý život. 

„Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.“ Izajáš 55,6 

V Bibli najdeme některá telefonní čísla pro případy nouze. 

Když jsi smutný, vyťukej Jana 14. 

Když o tobě někdo nehezky mluví, vyťukej Žalm 27. 

Když jsi nervózní, vyťukej Žalm 51. 

ČETLI JSME 
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Když jsi ustaraný/á, vyťukej Matouše 6,19,34. 

Když jsi v nebezpečí, vyťukej Žalm 91. 

Když se ti zdá, že Bůh je daleko, vyťukej Žalm 63. 

Když tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej Židům 11. 

Když jsi sám/sama a máš strach, vyťukej Žalm 23. 

Když jsi zatrpklý a kritizuješ, vyťukej 1.Korintským 13. 

Chceš-li poznat, jaké je tajemství štěstí, vyťukej Koloským 3,12-17. 

Když se cítíš skleslý a opuštěný/á, vyťukej Římanům 8,31-39. 

Když toužíš po pokoji a odpočinku, vyťukej Matouše 11,25-30. 

Když to vypadá, že svět je větší než Bůh, vyťukej Žalm 90. 

Ze své e-mailové schránky vylovila a do Zpravodaje zaslala  
Marta Tomsová 

Přátelé, je to úžasné!  

Ne, nemyslím rozbouřenou politickou scénu (jsou věci, o nichž se rozepisovat zname-
ná zaneřádit si mysl i počítač svinstvem sice tušeným, leč přesto neskutečně velkým), 
nehledím v tuto chvíli ani za hranice všedních dnů (ano, všude mají svá svinstva, nebylo 
tomu jinak ani v minulosti a lze se obávat, že budoucnost z tohoto hlediska také nemusí 
být nutně vždy jen růžová), neměl jsem na mysli ani právě ukončené mistrovství světa 
v krasobruslení (skvělé umístění českých krasobruslařů je sice až na výjimky jen hezkou 
vzpomínkou na minulost, ale té krásy bylo na ledě víc než dost i bez nás), ba dokonce se 
nechci otírat ani o rašící jaro a sobotní vichřici se sněhem, která se do předvelikonočního 
scénáře jaksi moc nehodila.  

Jak napsal již Antoine Saint-Exupéry (a vložil to do úst malému chlapci, který přišel 
neznámo odkud a šel neznámo kam): to důležité, to opravdu důležité není vidět. To nej-
důležitější je jako beránek 
v krabici: vidíme obal, vidí-
me i díry, kudy mu dovnitř 
proudí čerstvý vzduch, aby 
měl co dýchat, v případě 
notného štěstí můžeme 
zaslechnout i zabečení – 
ale vidět beránka nám 
zatím není dáno, musíme si 
holt vystačit s krabicí. 

To nejdůležitější se děje 
ve skrytosti – protože Bůh 
je našim očím spolehlivě 
a bezpečně skrytý. Ne, to 
není tím, že by se nám ne-

NA OKRAJ 
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chtěl ukázat, to jen naše oči, osla-
bené hříchem, by neunesly jeho 
světlo, jeho krásu, jeho velikost 
a velkolepost. Neunesli bychom 
ten neskutečný kontrast mezi 
Tvůrcem a stvořeným světem, 
mezi velikostí Lásky a malostí 
našich malicherných cílů, přání 
a tužeb, mezi zářícím Krásou 
a ohavností našich hříchů, mezi 
prýštícím Životem a sevřeností 
našeho sobectví. To není sebe-
mrskačství – pokaždé, když jdu ke 
zpovědi, ba pokaždé, když se na 
sebe opravdu kriticky podívám, to 
musím takto vidět – protože tako-
vá je pravda o člověku – ty politic-
ké, kriminální a jaké ještě kauzy 
jsou jen vrcholem ledovce – to 
nejhorší v nás taky není vidět… 

Ale Ježíš nás vidí takové, jací 
jsme – obětavé i sobecké, milující 
a nenávistné, přející a závistivé, 
pracovité a líné, zraňující i zraňo-
vané – neboť nikdo z lidí není ab-
solutně dobrý (to jen Bůh je dobrý) a nikdo není zatracen (jen ten, kdo odmítá odpuštění, 
vykoupení, lásku, Boha – ani největší církevní Otcové a učitelé se neshodnou v odpovědi 
na otázku, zda vůbec někdo takový existuje či alespoň existoval…). 

A takové nás Ježíš vykoupil – nebylo to zadarmo a nebyla to procházka růžovým sa-
dem (však jsme si o tom zase jednou o svátcích vyslechli své). Nedá se to pochopit – otáz-
ka „proč?“ byla již tolikrát naléhavě položena a tolikrát nedostatečně zodpovězena… Jen 
Bůh sám ví, proč to všechno proběhlo tak, jak to proběhlo, proč nebyly vyslyšeny úpěnlivé 
prosby krví se potícího Ježíše, aby ho mohl minout kalich … jen Bůh ví, co ho to stálo… 
a jen Bůh opravdu ví, že mu to za to stálo… protože tak Bůh miloval svět… 

Láska, je-li opravdu láskou, se nechá i ukřižovat – Bůh je Láska. Dal všechno, vydal 
všechno – a teď čeká na naši odpověď. A na tu neexistuje žádný návod, žádný recept, 
žádný předpis, tak jako neexistuje žádný mustr pro vztah dvou lidských srdcí – čerpáme-li 
ze studny Boží lásky, z toho nekonečného pramene, najdeme tam každý tu svou lásku, tu, 
kterou Bůh povolal k životu právě mne, tebe, jeho, ji… tu, kterou nám dal, abychom ji 
přijali. Jen tak, zadarmo – prostě přijali… 

VKor 
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MODLITBA 
 

Pane Bože, smiluj se nade mnou, 

neboť jsem hřích. 
 

Vyznávám, že jsem člověk ze země, z hlíny, a přesto určený k tomu, abych létal 
a plachtil ve větru. 

 

Vyznávám se z hříchu modloslužebnictví. 

Beru sám sebe příliš vážně. 
 

Svému Já říkám „Vaše Veličenstvo“. 

Klaním se před oltářem své vůle, 

rozčiluje mě vůle ostatních. 
 

Vyznávám se, že netančím. 

Vesmírný tanec je příliš nebezpečný, 

osobní tanec zas příliš mnoho prozrazuje. 
 

Vyznávám, že se nesměju uvolněně. 

Mé křehké Já mi dovoluje jen úsměvy se sevřenými rty. 
 

Vyznávám svou marnivost, svou falešnou pokoru. 

Má důstojnost pohrdá svobodou bláznů. 
 

Vyznávám svůj strach, svou úzkost, svou poddajnost. 

Můj strach je hřích; zakrývá nedostatek víry. 

Moje úzkost je zrada; odkrývá nedostatek naděje. 

Moje poddajnost je podřízenost; odhaluje strach ze svobody. 
 

Vyznávám se ze serióznosti. 

Výše než spontaneitu a svobodu stavím zdvořilost. 
 

Pane, Bože, smiluj se nade mnou, 

neboť jsem hřích. 
 

... 
 

Pane Bože, smiluj se nade mnou, 

neboť jsem milost. 
 

Ve tvé milosti se znovu rodím, 

jsem přetvářen 

a obnovován. 
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I když sotva znám hloubku svého hříchu, 

je dotýkán a objímán, 

je mírněn olejem odpuštění, 

balzámem milosrdenství. 
 

Ty překonáváš mou temnotu, 

Ty pozvedáš mou vinu, 

Ty tišíš mou úzkost. 
 

Vyznávám, že jsem hřích. 

Vyznávám, že jsem milost. 
 

Ve svém hříchu, 

v Tvé milosti 

vyznávám, že Ty jsi Bůh. 
 

A v hříchu a milosti 

zůstávám Tvým milovaným přítelem. 
 

Z knihy Donalda Cozzense „Měnící se tvář kněžství“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 


