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A pak se ozval hukot z nebe. Plameny, 
mluvení v jazycích, podezření na opilost, 
3000 pokřtěných v jediném dnu – všichni 
tu historii tak nějak známe… A co scházelo, 
aby se tato úžasná věc nikdy neudála…? 

Eva nemusela dostat chuť na jediné 
ovoce, které neměla povoleno. Proč ho 
Hospodin zakázal, to se můžeme jen doha-
dovat; informace, že šlo o jablko, je příliš 
pozdní, než aby měla v sobě byť jen špetku 
věrohodnos?. Že se však had zapsal do 
dějin jako první (a první úspěšný) reklamní 
agent, o tom není sporu – dějiny reklamy 
začínají sdělením, že to ovoce je skvělé,  
a navíc „budete jako bohové!“ – ještě chy-
bí vhodný videoklip a chytlavá melodie  
a mohlo se to vysílat v televizi mezi zpráva-
mi a filmem. A Eva tu reklamu prostě 
spolkla … i s navijákem. 

Adam ji mohl plácnout přes prsty, když 
mu nabízela taky, jablko (nebo co to vlast-
ně bylo) jí sebrat a jít za Hospodinem 
o radu, co teď s Im, když ta *** (dosaď 
libovolné láskyplné oslovení osoby, která 
jaksi cosi ne tak úplně dokonale zvládla) tady zbaš?la hadovi reklamní sdělení… Jenomže Adam 
se zachoval jako vzorný katolický manžel – poslušně vzal a jedl taky a pak se schoval a doufal, že 
se to celé nějak přežene… 

Hospodin si mohl říci, že mu to za to nestojí, a mohl poslat Adama i s Evou a celým následují-
cím lidstvem tam, kde slunce nesvíI… jenomže tento svět i s těma dvěma stvořil s takovou lás-
kou, že jej prostě nějak nedokázal nechat úplně ve štychu… 

Abrahám si mohl říci, že ten hlas, co po něm chce oběť vlastního syna, je jen nějaký přelud  
a že se na to může vykašlat, ve svém věku si již další dítě nepořídí ani zázrakem… a kdo bude po 
něm dědit všechny ty ovce a velbloudy… ale místo toho šel na horu Moriah a Izáka vedl s sebou 
jak beránka na porážku… 

Mojžíš si mohl říci, že to je nějaká blbost, aby keř hořel a přitom se Im ohněm nestravoval – 
že už má halucinace z toho vedra a že je nejvyšší čas zahnat ovce někam poblíž ležení a dát si ve 
stanu chladný šerbet a ve sInu trochu spánku, než se to poledne převalí k večeru… a pak šel  
a zul si opánky, neboť stál na hodně svaté půdě… 

…a Maria tomu vůbec nemusela věřit – přece je jednou zasnoubená Josefovi a takové ty řeči 
o nějakém otěhotnění… ale věřila a poslechla Hospodina i s rizikem, že Josef ji nechá ukameno-
vat. Nenechal – protože to byl chlap, který svou nastávající skutečně miloval a prostě nebyl 
ochoten připus?t, že by v tom mohla být nějaká levota. Ona teda nebyla, ale kdo z nás mužů 
dokáže takto věřit své ženě – a Hospodinu?…  

JE TADY 
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… a Ježíš mohl seskočit z chrámu a bylo by jednou navždycky po všem… 

… a Jidáš si mohl říci, že Ježíš je přece jen ne-li syn Boží, tak alespoň muž Boží, vždyť ty skut-
ky to tak jasně prokazují… a přestat vrtat do věcí, kterým nerozuměl, a nechat to všechno na 
Ježíšovi, i tu světovou sionis?ckou revoluci… no, nenechal to na něm… 

… a kdyby Pilát poslal všechny žalující velekněze do háje a zachoval se jako chlap, nemusel si 
mýt ruce… jenomže již tehdy se poli?ka dělala nikoli o tom, co potřebují ? malí, ? ovládaní, co 
jenom plaI daně a doufají, že do večera vydělají alespoň tolik peněz, aby si mohli koupit něco 
malého k večeři (a taky své ženě a dětem…), ale o tom, jak se ? mocní mohou stát ještě mocněj-
šími, bohaI ještě bohatšími, a jak zbavit toho bohatšího a mocnějšího jeho moci, c?, majetku  
a pokud možno i života, aby byl od něho pokoj… 

…a tak byl Ježíš ukřižován, Máří Magdaléna oslovena domnělým zahradníkem, apoštolové 
nasyceni někým, kdo podle všeho lidského poznání byl přece mrtvý… 

… a Ježíš, Král celého světa, Pán dějin, člověk z masa a kosI (a taky Bůh, ale kdo se v tom má 
vyznat, když ani svatý Augus?n nepřišel na to, jak to vlastně celé funguje…), sedící na pravici 
Boží a řídící svět (konečně se naplnilo ono původní „naplňte zemi a podmaňte si ji!“ – my ostatní 
jsme si ji dosud moc nepodmanili, akorát jsme ji dokázali 
poničit…), posílá na svět Svatého Ducha… 

A co to vlastně je? 

Mnoho knih bylo napsáno, vydáno a nabídnuto k pro-
deji (a posléze skartováno jako zcela neprodejné), v nichž 
se ten či onen moudrý vzdělanec pokoušel vysvětlit lid-
stvu, co si máme představit pod pojmem „Duch Svatý“. 
Holubice to není… snad Láska mezi Otcem a Synem (takto 
nám to kdysi vykládal pan farář v kostele, když mi bylo 
nějakých těch 10 let), která je tak dokonalá, že je z ní třeI 
Božská osoba… Tohle bych fakt raději přenechal teolo-
gům, ale nejprve bych je izoloval od zbytku světa, protože 
tady na tom se stejně nikdy nedohodnou a každý si na 
tom udělá alespoň jednu dizertaci (? zdatnější i dvě…) 

Pro mne je Duch Svatý Bůh (kterého nedokážeme ani 
popsat, ani pojmout do slov…), který přichází prostě pro-
to, aby mohl být s námi. Prostě proto, že stojí o naši spo-
lečnost. Proč to dělá? A proč se do mne kdysi zamilovala moje stávající a jediná manželka? Až mi 
někdo odpoví na tuto otázku, i já mu odpovím, proč Hospodin (v bibli je napsáno Ježíš, ale já 
mám fakt problém s rozlišováním Božských osob…) vynalezl způsob, jak být s námi jednotlivě, 
individuálně, když všude kolem zuří společné masové mejdany, párty, společné prožitky, společ-
ný adrenalin, davové nakupování, globální módní trendy… 

A abychom si toho fakt všimli (aby nikdo nemohl říci: Promiň, ale já nevím, co se děje!), tak 
vynalezl nádherné spektakulární divadlo: ohnivé jazyky, hukot z nebe, téměř opilecká mluva 
prvních hlasatelů evangelií… 

A tak je tady Ježíš s námi. Bez pomoci bilokace, bez magických triků, bez laserových a kouřo-
vých efektů, jen tak prostě a samozřejmě… 

Jen jestli jsme tady s ním taky my?…  

Vladimír Koronthály 
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MSTU VWXYZT[, 
 

uhodilo. Zablesklo se, zahřmělo, spadly kroupy, průvan třískl okny, prudký liják prověřil při-
pravenost kanalizačního potrubí… a na čerstvě umyté obloze se rozklenula duha, příslib Hospo-
dinův, že již nikdy nevyhladí lidstvo za pomocí vzedmutých vod potopy světa. 

Tak nějak by mohl začínat film o životě a osudech Živé rodiny, organizace nám všem blízké  
a známé (nebýt jí, ani bych tyto řádky neměl komu napsat a Vy byste si je nemohli přečíst). Ale 
nejsme v Hollywoodu a toto není filmový scénář. Dotace od státu letos dosáhly absolutního 
minima (něco se nakonec našlo, ale není toho nikterak mnoho), a jednou z oběI bude Zpravodaj 
Živé rodiny. Ne, nebojte se, není to úplný konec. Od podzimu však bude Zpravodaj vycházet jako 
dvouměsíčník (leda by našel nějakého sponzora: díval jsem se před chvílí na schodiště a před 
barák, ale nikde žádná fronta, žádné spory uchazečů o tom, kdo zde byl dřív, ba ani pořadová 
čísla si žádný potenciální sponzor nevyzvedl…). Znamená to, že budeme nadále vycházet jen 
v liché měsíce (leden, březen, květen, září, listopad) – ano, správně jste odhadli, že mimo období 
letních prázdnin… a uzávěrku čísla posuneme na 28. den měsíce předchozího. Zpravodaj se tedy 
(odhadem, neboť kromě Zpravodaje mám i zaměstnání, vnoučata, manželku a těsně předdůcho-
dový věk s příslušnou mírou únavy, lenos? a neschopnos? soustředit se vždy hned a ve správný 
čas) k Vám dostane obvykle kolem desátého dne měsíce, v němž by měl vyjít. Prosím potenciální 
přispěvatele (no, není Vás zástup, ale najdou se, zvláště ?, kdo upozorňují na zajímavé akce), 
aby datum odeslání svých příspěvků sladili se zde nasIněným harmonogramem. 

Co k tomu dodat? Hospodin moc dobře ví, co dělá – a co připusI, aby se dělo. Vzniklá situa-
ce není sice nic moc, ale nebrání tomu, abychom všichni do jednoho byli spaseni. Přeji tedy sobě 
i Vám, abychom se Im vším nenechali zdeptat. Až Hospodin uzná za potřebné, aby Zpravodaj 

V RODINNÉM KRUHU 
A NA OBLOZE ZÁŘÍ HVĚZDY 
 

když noc 
když ticho 
když mlčení 
 

jen spát 
jen nebýt 
jen utichnout 
nekřičet nebušit do oken do dveří do snů 
jen písek se přesýpá v myšlenkách vyprahlého ticha 
zamlklé kamení zapadlé v závějích prachu 
těsno dusno nešumění lesa vody potoka 
teskno nezdušen nenadšen neučen 
nevyučen 
 

a na obloze září hvězdy 
a je jim to úplně jedno 
 

a Tobě? 
Sa-Ze’Č 2012  
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opět vycházel každý měsíc, jistě najde způsob, jak to zařídit (potažmo najde někoho, kdo vymys-
lí, jak to celé ufinancovat). A do té doby budeme na sebe prostě myslet a držet si palce – aby-
chom vše, co jsme si nes?hli touto zpravodajovou cestou říci, si mohli jednou rádi a v prostředí 
neskutečné a dokonalé lásky vyříkat v Jeho království. 

VKor 
 

 

N1234563789:1 ;<=8 >8?@ 
 

Když jsme svému lidu říkali, že musí „spasit svou duši“, pros?tuovali jsme křesťanství. Tako-
vý přístup často ego „spirituálně“ upevňoval, což je nebezpečné a klamné. Nazývali jsme to sice 
cestou ke svatos?, ale často to byl jen maskovaný a zapíraný zájem o sebe sama. 

Zachraňovat vlastní duši a zamilovat se do Boha jsou dvě velice odlišné cesty. Protože jsme 
lidem říkali, aby zachránili svou duši, oni upadali do duchovního konzumentsví, hromadění svá-
tosI, svatých ak?vit, aske?ckých prak?k – což vše jen potvrzovalo jejich falešné já. A tak se ko-
lem nás začala pohybovat tato velká křesťanská ega, která jsou stažena v sebeobraně, jsou se 
sebou spokojená a špatným způsobem konzerva?vní. Obrácení se jich netýká. Každý kazatel  
a učitel ví, o čem tu hovořím. 

Nezdravý konzerva?smus je neschopen exodu, riskování, vášně, a tudíž asi i neschopen  
živého Boha. 

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

 

 

W61B, K13:; 3 :=:= E3FG >HIJ:K= 
Další dopis ze života české matky v Anglii  

 

Milí příbuzní a přátelé! 

Všechny vás moc zdravím a děkuji vám všem, 
kteří jste mi napsali. Nemůžu uvěřit, že v Čechách 
máte taková horka.  

Tady už pátý týden prak?cky nepřetržitě prší, 
teploty vzduchu svěží až frišné. Nemůžeme si stěžo-
vat, protože v únoru a březnu bylo velké sucho. 
Vodárenské společnos? dokonce vyhlásily 
„hosepipe ban“, tj. zákaz používat zahradní hadice 
k zalévání a myI aut, aby se ušetřila voda. V diskuzi 
na téma nedostatku vody, kterou jsem vyslechla 
v rádiu, většina přispěvatelů poukazovala na to, že 
se neuvěřitelné množství vody ztrácí pověstně děra-
vým potrubím. Každopádně teď nikdo zalévat ne-
musí.  

Naše zahrádka se probouzí vlivem sucha jen 
pozvolna. Konečně vyrostly kapradiny, které jsem 
už považovala za ztracené. Vistárie se popíná velmi neochotně, ale včera milos?vě rozkvetly 
první kvítky. A pod magnolií jsem se dočkala velkého překvapení. To?ž – minulý 
rok nasměrovala moje hyperak?vní kamarádka své spasitelské tendence směrem ke květeně. 
V červnu mi přinesla zuboženou rostlinku, že ji našla pohozenou na chodníku, a k tomu dvě 
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svrasklé cibulky. Že jí manžel výslovně zakázal přinášet další nalezence všeho druhu domů, a že 
se tedy těchto musím ujmout já. Ze zdvořilos? jsem to všechno zasadila pod magnolii, párkrát 
zalila a pak jsem na cibulky a kořínky zapomněla. A hle – před třemi týdny vyrostl statný petrklíč 
a od té doby usilovně kvete. Vedle něj na stráži stejně statný modřenec. Naší zahrádku kontrolu-
je pravidelně kromě mě i náš vlastní robin (tak tohle slovo jsem v anglickém ani českém slovníku 
nenašel. Uvítám jakýkoli návrh na téma „co to je?“, a nejlepší návrhy budou zveřejněny v příš7m 
Zpravodaji – pozn. sazeče). Tedy skoro náš 
vlastní – chodí k nám pravidelně. Doufám, že 
bude opatrný a nenechá se chy?t od jedné 
z černých tlustých koček, které k nám také 
docházejí na návštěvu. 

Dneska bych se s vámi chtěla podělit hlav-
ně o zážitky z výletu do Londýna, který jsme 
uspořádali s mými rodiči (byli tu na Velikono-
ce), Modroočkem a Eliáškem. Ostatní zůstali 
doma, že mají běhání po památkách a přepl-
něných londýnských ulicích dost. Naším cílem 
byla návštěva katedrály sv. Pavla a přilehlých 
menších kostelů, jejichž architektem je  
Christopher Wren. O tomto mimořádném všeznalci jsem viděla pořad. Pán, který pořad uváděl, 
zjis?l pokusem, že během hodiny lze obejít 15 kostelů, které Ch. Wren vystavěl v centrálním 
Londýně! Jsou poměrně blízko u sebe. Byla jsem tak okouzlená, že jsem si koupila knihu o jeho 
životě a knihu o jeho stavbách. Umíte si představit, jak jsem si přála vidět to všechno naživo.  

Věže kostelů jsou velmi krásné a hlavně – každá je úplně jiná. Všechny kostelíky byly otevře-
né, tak jsme si mohli užít i interiérů. Nejzajímavější byla krypta kostela St. Bride, jehož věž prý 
posloužila jako inspirace pro patrové svatební dorty. Věž je nádherná a velmi vysoká, nejvyšší, 
jakou Wren postavil, kromě St. Paul´s samozřejmě. V kryptě jsme si mohli prohlédnout nejen 
základy kostela z 12. a 11. stol., ale i saxonskou část zdiva ze stol. 7. (všechno to vypadalo dost 
podobně). Nejzajímavější ovšem byla část chodníku z doby římské, vyskládaná mozaikou.  

Než jsme navšIvili katedrálu samotnou, prošli jsme se ještě ulicemi City a prohlédli si kostel 
St. Mary-le-Bow. Prý jen ten, kdo se narodil v doslechu jeho zvonů, jest pravým Londýňanem. 
Došli jsme až na staveniště moderních mrakodrapů, z nichž nejznámější je asi Okurka, a proplé-
tali se uličkami dále. Prohlédli jsme si Leadenhall Market, zajímavě zastřešené tržiště z viktorián-
ské doby. Stavba je viktoriánská, jinak na tomto místě stávalo kdysi římské fórum, a potom 
vždycky tržiště. Už jsme byli docela uchození, když jsme došli k Monumentu. Tento sloup (od Ch. 
Wrena) připomíná velký požár Londýna z r. 1666, který Wren zažil. Prý je to nejvyšší samostatně 
stojící kamenný sloup na světě (má 62 metrů). Po schodech lze vyjít na plošinu, která slibuje 
krásný výhled. Vzhledem k tomu, že jsme ale před sebou měli ještě katedrálu, nechtěla jsem 
účastníky výpravy příliš vyčerpat. Navíc už měli všichni hlad. Ještě jsme rychle zkontrolovali, že 
Tower i Tower Bridge stojí, a běželi jsme na oběd. 

Oživeni a plní sil vydali jsme se konečně do katedrály sv. Pavla. Kupodivu nebylo moc turistů, 
takže jsme si prohlídku báječně užili. NavšIvili jsme Šeptající galerii – ochoz uvnitř hlavní kopule. 
Nebyla příležitost, abychom vyzkoušeli, jestli se šeptání odráží po celé kopuli, jak praví pověst. 
Šeptali všichni návštěvníci, jako diví. Modroočko řeklo, že jsem blázen, když ho tahám na taková 
nebezpečná místo – co kdyby spadlo dolů, no co!? Usedlo na lavičku na ochozu a odmítlo stou-
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pat po dalších schodech do výšin a riskovat život. My ostatní jsme se tedy vystřídali. Dá se vyjít 
na galerii Kamennou a Zlatou, obě venkovní, s výhledem na Londýn. Prohlédla jsem si znovu 
krásné Wrenovy věže, a taky repliku Shakespearova divadla The Globe, která stojí na protějším 
břehu Temže. Ještě jsme si trochu užili bloudění v kryptě katedrály a pak jsme se již naprosto 
vyčerpáni vydali zvolna na Victoria Sta?on a domů. 

Cestou jsme viděli spoustu jiných zajímavých staveb a památek. Mně se velice líbil malinký 
přízemní domek, který se krčí mezi několikapatrovými modernějšími stavbami na Strandu. Ve 
šItě má zlatého lva a dva čínské pány v tradičních oblečcích. To proto, že zde již od r. 1706 pro-
dává firma Twinings čaj. Uvnitř, nad poličkami s nepřeberným množstvím čajů, jsou potréty 
všech pánů Twiningů a jejich manželek, kteří v průběhu staleI vedli firmu. 

Do Londýna jsme se vypravili ještě jednou, tentokrát navšIvit naše milované londýnské bra-
trance a jejich rodiče. Vydali jsme se na moje přání na výlet do parku Hampstead Heath. Viděla 
jsem to?ž film Bright Star, o životě anglického roman?ckého básníka Johna Keatse. Keats prožil 
na Hampstead Heath šťastné období svého poměrně krátkého života. Film se mi velmi líbil  
a přála jsem si navšIvit místa, kde Keats pravděpodobně chodil a kde se také odehrává film. 
Procházka byla krásná, promokli jsme na kůži, stejně jako Keats ve filmu. Než přišla průtrž mra-
čen, viděla jsem konečně ony slavné rybníky, v nichž lze celoročně plavat. Jeden rybník je pro 
všechny, jeden pro pány (ten jsem neviděla), a jeden pro dámy. K němu mne zavedla naše 
sestřenice, která sem někdy chodí plavat. Asi 100 m od rybníka je velká cedule: „Žádné osoby 
mužského pohlaví nesmí překročit tuto hranici“. Rybník je krásný, obklopený hustým křovím  
a rákosím. Nikdo zrovna neplaval, byla docela zima. V létě ovšem to musí být nádhera. 

Musím se vám něčím pochlubit. Naše Modroočko se zúčastnilo soutěže mladých básníků, 
kterou vypsala jedna charita. Jeho básnička se líbila a o?sknou ji prý ve výboru za hrabství Kent 
a Essex. Modroočko se inspirovalo procházkou kolem řeky Medway. Nenechalo si do toho ode 
mne mluvit (připadalo mi, že racek nevolá „coo, coo“, že to dělá kukačka). Zde je básnička: 

  

By The River 

Down by the river 

I hear the seagulls shout, „Coo, coo!“ 

I see the waves flash against me 

I smell the fish and grass 

I taste my ice cream 

I feel the wind go in my face. 
  

Na závěr – máme se všichni dobře. Běluška zpívá jako o život. Teď hlavně o tom, že „toto 
malé děťátko je milé nemluvňátko“, což je krásná koleda Adama Michny a jedna z Josefových 
nejoblíbenějších písniček. S tátou zpívají skoro každý večer. Josef začal Myšku a Modroočko učit 
další hlasy ke koledě, ale výsledky jsou zaIm všelijaké. Každý večer také předčítám do naprosté-
ho ochraptění. Nejprve malým klukům a Bělušce jejich knížky, potom těm velkým. Opus?li 
jsme Čapka – Myška chce, abych mu předčítala z Harry Pohera, díl 7, což činím s radosI. Tom si 
mne přichází také poslechnout. S bolestným výrazem mne opravuje, jakmile vyslovím nějaké 
slovo nedostatečně správně. Posmíval se mi, jak to propána vyslovuju „w“. Jako všichni Slované 
mám tendence vykašlat se na špulení rtů a zkouším tam propašovat naše „v“, což je ovšem 
předmětem kri?ky tak sžíravé, že si poslední dobou dávám pozor. 

Přeju vám všem krásné jaro! Nebo už probíhá v Čechách léto? 

Blanka 
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O:N1 BJ? 
dialog pro jednoho a Jednoho 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích… 

Moment! Moment! Stop! Volal jsi mě? 

Neruš mne, modlím se! 

Ale ty jsi mne volal. Posaď se a v klidu si můžeme promluvit. 

Koho že jsem volal? Já nikoho nevolal, modlím se, tak mi do toho 
laskavě nekecej: „Otče náš, jenž jsi na nebesích…“ 

Vidíš, vidíš, zase jsi mne volal. Udělal jsi to znova. 

Co že jsem udělal? 

Volal jsi mně. Řekl jsi: „Otče náš, jenž jsi na nebesích…“ Tady jsem, co chceš? 

Ale co blbneš, vždyť já nic nechci, říkám svojí ranní modlitbu. Odjakživa to takhle každý den 
dělám. „Otče náš…“ 

A proč to vlastně děláš, když nikoho nevoláš a nic nechceš? 

…no, prostě mi to dělá dobře. Když se pomodlím, mám takový dobrý pocit. Jedna nepříjemná 
povinnostně pro dnešek za mnou. Pocit dobře vykonané práce, to znáš, ne? 

Tak dobře, pokračuj. 

Posvěť se jméno Tvé… 

Počkej, co 3m myslíš? 

A čím jako? 

Tím „Posvěť se jméno Tvé…“ 

To znamená… No prostě to znamená… Nevím, co to vlastně znamená. To je hrůza. Jak to 
mám vědět!? To je prostě taková modlitba. Co to vlastně znamená? To bych taky rád věděl! Ty 
to náhodou nevíš? 

To znamená, že chceš, aby všichni lidé poznali mou svatost. 

Hm, to má svou logiku, to uznávám. To by mne samotného nenapadlo: „Posvěť se jméno 
tvé…“ No, to by bylo fakt dobré. Ale nezlob se, musíme popojet, rozumíš, nemám čas: „Přijď krá-
lovství tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.“ 

To myslíš vážně? 

No jasně, proč ne? 

A co 3m myslíš? 

Myslím 7m prostě – že by bylo dobré, kdybys řídil všechno tady dole tak, jak to řídíš tam 
nahoře. 

A chceš, abych řídil i tebe?  

Počkej, počkej. Já přece do kostela chodím, to sis doufám, všimnul. A nedávno jsem byl ještě 
na biblické hodině a před týdnem jsem se dokonce modlil růženec, tak nevím, co bys ještě chtěl… 

To není to, na co se tě ptám. Co tvoje budoucnost – povolání, kariéra? Co tvůj volný čas 
a prázdniny? Co tvoje známos3? Co tvoje žádos9vost? Tvoje zlost? A co tvůj pomlouvačný 
jazyk, kdo ho řídil? Víš, že s 3m vším máš dost po3že. A pak, jak užíváš svoje peníze? Všechno 
jen pro sebe. Jaké knihy čteš? Kam chodíš a na co se díváš? … Do toho všeho za3m u tebe ne-
smím mluvit, to přece víš ty sám… 

Hele, hele, přestaň mi vyčítat. Jsem stejně dobrý jako kdokoli jiný u nás v kostele. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 6/2012 11 

Promiň, myslel jsem, že jsi prosil, aby se stala má vůle. Aby se moje vůle mohla skutečně dít, 
musím začít u těch, kteří ji opravdu hledají, kdo o to doslova prosí – jako například dneska ty. 

No dobře. Já vím, že nejsem dokonalý, že mám svoje slabší stránky… Když o tom tak mluvíš, 
napadají mne i další věci… 

Však mne také… 

Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, až teď – ale s některými věcmi bych opravdu chtěl přestat. 
Víš, někdy si připadám jako otrok, jako by mi někdo dal na krk ohlávku a táhnul mě někam, kam 
nechci… rád bych se od toho nějak osvobodil. 

Výborně, konečně se k něčemu dostáváme. Co kdybychom začali spolupracovat: ty a já? 
Neboj se, spolu můžeme dosáhnout vítězství. Jsem rád, že jsi sebral odvahu, jsem na tebe hrdý. 

Hm, budu o tom přemýšlet, ale nezlob se, už opravdu potřebuji skončit. Tohle trvá o moc 
déle, než obvykle. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ 

Tobě? Ty bys potřeboval spíš nějaký pos3k, ne? Tak jako tak máš nadváhu. 

Tak to už přestává všechno. Já tu konám svědomitě svou náboženskou povinnost a ty si ze 
mne děláš legraci? Že já se do toho vůbec pouštěl. Že jsem si radši nepus"l hned po ránu rádio 
jako jindy, mohlo by to být bez problémů. Jo, to jsem taky slyšel, že modlitbou prý člověk získá 
vnitřní pokoj!!! Takhle rozhozený jsem dávno nebyl. 

To víš, modlitba je nebezpečná věc. Opravdu, může u tebe ledacos změnit, i převrá9t vzhů-
ru nohama – a to je to, co se 9 pokouším objasnit. Volal jsi mě a teď jsem tady. Teď už s 3m 
nic nenaděláš. Tak jen pokračuj v modlitbě. Ta další část mne velice zajímá. 

Ach jo… 

No, pokračuj. 

Nechce se mi. Bojím se. 

Bojíš se? Čeho? 

Protože vím, co mi řekneš.  

Zkus to a uvidíš. 

„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouš7me našim viníkům.“ 

Tak jak je to s Honzou? 

No právě, věděl jsem, že mi to připomeneš. Ale on mě pomluvil. A obral mne o prachy. Je to 
pokrytec a lhář. A já přísahal, že se mu poms7m. 

A co tvoje modlitba, co jsi v ní řekl? 

Já to tak nemyslel. 

Dobře, jsi alespoň upřímný. Ale není snadné nosit tu hořkost pořád v sobě, viď? 

To není, ale jen co si to s ním vyřídím, bude líp. Mám dost dobrý plán, nech to na mně. Já mu 
to spočítám, že se bude divit. To si za rámeček nedá. Přece na sobě nenechám š7pat dříví, ne? 

Nemysli si ale, že 9 po tom bude lépe, bude 9 hůř, věř mi. Odplata není nikdy sladká. Roz-
mysli si to. Jsi teď nešťastný a rozervaný, ale já to všechno mohu změnit. 

Můžeš? A jak? 

Odpusť Honzovi, pak odpus3m já tobě. Potom nenávist a hořkost i hřích budou jen Honzo-
vým problémem, ne tvým. Možná přijdeš o ty peníze – ale znovu získáš pokoj v srdci. 

Ale, Pane, nezlob se, ale já prostě nemůžu ani NECHCI Honzovi odpus"t. Zkusme něco jiného, 
můžu třeba chodit denně na mši až do konce školního roku, nebo celý týden nesednu k počítači, 
ale tohle po mně nechtěj! 
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Pak ani já nemohu odpus9t tobě. 

… Hm, … někde hluboko uvnitř cí7m, že máš asi pravdu. – Vždyť já vím … Žiji už pár měsíců 
jako přiotrávený tou hořkos"… Tak dobře… odpouš7m mu … A Tebe prosím, abys mu pomohl. 
Někdy si říkám, že musí být uvnitř vlastně strašně nešťastný, … když na to tak myslím… Pomoz 
mu nalézt správnou cestu v životě, Pane. 

Tak konečně! Sláva! Jak se cí3š? 

Hm, kupodivu dobře, o moc líp. Jakoby ze mne něco spadlo. Fakt, cí7m se vlastně ohromně. 

Vidíš, tak si myslím, že poprvé po dlouhé době nepůjdeš večer spát s neklidným srdcem  
a možná ani nebudeš tak unavený. 

Pořád jsem na to musel myslet. 

Tak už nemusíš. Ale ještě jsi neskončil modlitbu, viď? Tak pokračuj. 

Ano. „Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ 

Výborně, to jsem právě udělal. Jen ty nechoď tam, kde jsi vystavován pokušení. 

Co 7m myslíš?  

Měl bys například změnit některé přátele a známos9. Někteří z Tvých takzvaných přátel tě 
příliš ovlivňují. Než se naděješ, zapletou tě do špatných věcí. Nedej se oklamat. Říkají, že je to 
jen legrace, ale pro tebe by to mohla byt zkáza. Nepoužívej mne jako svoje zadní vrátka. 

Tomu nerozumím. 

Ale rozumíš. Udělal jsi to už mnohokrát. Byl jsi přis9žen, dostal ses do těžkos3 a pak ses 
u3kal ke mně: „Pane, pomoz mi z toho! – a slibuji 9, že už to nikdy neudělám.“ 

Ano, stydím se, opravdu se stydím. 

A za co třeba? 

No, třeba jak mne naše sousedka viděla vycházet s klukama z hospody. Řekl jsem to"ž má", 
že se jdu poradit k Pepovi s ma"kou. Vzpomínám si, že jsem řekl: „Pane, prosím tě, dej, ať neřek-
ne matce, kde jsem byl, a slibuji, že budu třeba každou neděli chodit pravidelně do kostela. 

Ona to tvé matce neřekla, ale ty jsi svůj slib stejně nesplnil, viď? 

Je mi to líto, Pane, opravdu. Až do dneška jsem si myslel, že jedna modlitba denně bohatě stačí. 
Nikdy jsem nečekal, že by ses mi takhle ozval. Vůbec mě ani nenapadlo, že bys to pokaždé poslouchal. 

Tak už dokonči svou modlitbu. 

„Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.“ 

Víš, co by mě oslavilo? Co by mi udělalo skutečnou radost? 

Nevím, ale rád bych to věděl. Teď bych " opravdu chtěl udělat radost. Cí7m, že by bylo dob-
ré, brát tě vážně. 

A právě 3m jsi odpověděl na moji otázku. 

Odpověděl? A jak? 

Ano, protože to, co by mě oslavilo – to je: mít takové lidi, jako jsi ty – právě teď po našem 
rozhovoru. Takové, kteří by mne měli rádi, počítali se mnou a následovali mě. Teď vyšla naje-
vo některá tvá selhání a slabos9 a s tvým přičíněním byly odklizeny z cesty. Nejde ani vyjádřit 
slovy, co všechno můžeme spolu udělat dál. 

Pane! Myslíš, že bych Tě mohl o něco požádat? Zkus to se mnou, zkus se mnou něco udělat a 
já " pomohu. Teď vím, že Ti chci pomoct. A jestli je to možné, začni s 7m ještě dnes! Teď! Hned! 

Otče náš … 

Autor je neznámý, pro Zpravodaj zaslala Petra Ryantová  
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OO632 B=QR   
Když jsem pracoval v mírovém hnuI v Německu, vzal mě jeden přítel 

luterán do cisterciáckého kláštera ze 13. stoleI. Když jsme do toho staré-
ho chrámu vstoupili, uviděl jsem na zdi obraz, který skutečně vyjadřoval 
určitou pravdu o Bohu a církvi. 

Předně je to obraz Otce v tradičním stylu jako starého vousatého muže. V tomto případě 
však drží říšské jablko jako odznak moci – onu zlatou kouli, kterou svého času nosívali králové. Je 
tam však zpodobena tak, jako by mu vyklouzávala z ruky. A první, co mne napadlo, bylo, že malíř 
a já jsme naladěni na stejnou vlnu. Jak by mohlo někoho napadnout, že za tohle Bůh může? 
Mnohé mi říká, že to není pravda. Nebo – jak Ježíš daleko moudřeji říká – že na vině je vládce 
tohoto světa. Tak často je na vině lež: svět, tělo, a ďábel jsou viníky. Bůh může málokdy postu-
povat svou cestou. Bůh je zraněný milovník; my sami se chápeme díla. V tom je ten velký Boží 
risk, že se to?ž Bůh rozhodl pro lásku, nikoli pro moc. 

V druhé ruce drží Otec meč. Řekl bych, že to zpodobnění je nebezpečné – Bůh, který žádá a 
očekává a přeje si, aby realita byla Im, čím je. Je to meč velikého očekávání. Přímo napro? Otci 
je Ježíš, nahý a krvácející. Má ruku v ráně na boku a hledí na druhou stranu na Otce – z očí do 
očí. Je to velmi intenzivní pohled; je to pohled srozumění, vzájemného dávání a přijímání. Je 
v něm veliká síla. Ježíš přitom jako by zbraňoval velkému meči, který Otec drží. 

Otec symbolizuje tu část Boha, která požaduje a přeje si, aby se jeho synové a dcery stali 
všichni Im, kým být mohou. Je to ona nárokující a očekávající část Boha. Rodiče toto pochopí ve 
vztahu ke svým dětem: jak je to někdy obIžné být k nim něžný a milý. Mluvíme tu o hněvivém 
Bohu Starého zákona. Není to ovšem zrovna to pravé slovo. Je to očekávající část lásky; oblast 
lásky, která na člověka zpravidla trochu tlačí. Je to tvrdá láska. Je to též potřebná část lásky. 
Nazývám ji mužskou stránkou lásky, mužskou stránkou Boha. 

Ježíš pro mne představuje část Boha, která je zraněná, část Boha, která prohrává, část Boha, 
která propadá, která nejde po své cestě, která je zlomená a kterou slavíme v každé eucharis?i. 
Je to část Boha, která se vtělila v lásku, a proto se i vtělila do utrpení světa: Beránek Boží. 

A tak je mezi Otcem a Synem dokonale horizontální linie meče, a přece je tu mezi nimi po-
hled lásky; intenzivně hledí jeden na druhého. Je to velkolepý obraz. Dokonale jeden druhého 
přijímá vždy ze své pozice. Syn – slabá část Boha (dovolíte-li mi to slovo) a mocná část Boha – 
Otec. Snad je Otec bezmocnosI moci a Syn mocí bezmocnos?, což je přesně obraz Ježíše. Jeden 
je doplňkem druhého. 

Ale Im obraz nekončí, neboť na meči, který je mezi nimi, sedí holubice symbolizující Ducha 
svatého. V tomto vztahu, kde každá část přijímá druhou, dochází k obrovské explozi a uvolnění 
síly, již nazýváme Duch svatý – vztah mezi silou a zranitelnosI. Je tam síla. Je tam utrpení. Je 
tam voda, je tam dech, je tam vzduch, je tam vanuI. V této tvůrčí lásce a napěI mezi Otcem  
a Synem se rodí církev. 

Ale ani to ještě není celý obraz. Je tam veliký prostor a na druhé straně toho prostoru je 
žena. Je to zjevně Maria, ale je to též církev, církev, která je před Bohem ženou. Církev, která je 
vždy přijímající a věřící a která se stává těhotnou: právě tak jako Maria, která říká své „ať se tak 
stane“, která dovoluje věcem, aby se děly. Důvěřuje. Maria tu stojí v nádherném šatě, s pohle-
dem upřeným k onomu tajemství Trojice. Na tváři má úžasný úsměv Mony Lisy, hluboký pokoj  

MANŽELSKÉ OKÉNKO 
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O>S=;F145B8:= <1 ?K=F1   
 

Paní učitelka češ?ny: „A Hus byl zapálený vlastenec.“ 
 

Paní učitelka při neúspěšném zkoušení dějepisu: „Já bych u toho mohla plést, to bych s?hla, 
aspoň bych u toho něco udělala.“ 
 

Žákyně si špitá se sousedkou v lavici a přistoupí učitel: „Chcete se na něco zeptat?“ 
Žákyně: „Ne.“ 
Učitel: „Už jsem se bál, to by mi tak ještě chybělo.“ 
 

Učitel při zkušení: „Komu je zasvěcen chrám na Vyšehradě?“ 
Žák: „Že by Šemíkovi?“ 
 

Paní učitelka se ptala děI v mateřské školce, jak vypadá podle nich Ježíšek. Toníček naprosto 
s jistotou řekl: „No to je přeci netopýr! Ten létá v noci, do ničeho nenarazí a není slyšet.“ 
 

Čím skončil život Mistra Jana Husa?  
SmrI. 
 

Učitelka před písemkou: „Takže si podepište ten papír z obou stran.“ 
Žák: „No jasně, co kdyby se jedna strana ztra?la.“ 
 

Při hodině suplování žákyně luš?la křížovku a zamyslela se nad otázkou Planeta na čtyři?  
Učitel jí chtěl napovědět: „Hančo, ráda mlsáš čokoládovou tyčinku. Ta se jmenuje stejně jako 
ta planeta.“ 
Žákyně do čtverečků napsala: TWIX. 
 

Češ?nářka: „Jak bys to řekla, loď je bez rzi nebo bez rezi?“ 
Studentka: „Loď není rezavá.“ 
 

Z hodiny němčiny: „Vyplývá z testu nějaké ponaučení?“ 
Žák, který dostal špatnou známku: „Nejezdi do Německa, nedomluvíš se.“ 
 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

a radost. Miluje to, co vidí, a chápe to. Nechává věci být a nesnaží se je vysvětlovat. Umí žít 
s tajemstvím a paradoxem. Levou rukou zvedá část svých šatů. Za jejím šatem je zástup opatů, 
kardinálů a biskupů. Všichni jsou ve svých ?árách, s berlami a mitrami a jakoby vyhlížejí přes 
Mariinu paži. Všichni mají podivně zmatený výraz. Co se tam asi děje? Vypadá to, jako by si ne-
byli jis?, zda tomu rozumějí. 

Maria pozvedá svůj plášť a druhou rukou jako by jim dávala znamení: Ale pánové, nejsem si 
tak docela jista, že jste na to připraveni. Jen pěkně zůstaňte vzadu. Nemyslím, že jste zralí na to, 
co se tu děje. Pravděpodobně se chystáte, že dalších ?síc let se budete pokoušet vysvětlovat, že 
„to znamená to“ a „tamto zas ono“, místo abyste se jednoduše vrhli do propas?, kde to vše 
mnoho smyslu nedává, kde se mnoho odpovědí nenajde, kde je pouze tajemství, cesta a vášnivý 
Bůh. Bůh často nedává hojnost odpovědí, zato nám stále říká, kdo jsme. Bůh nás vždy zve k ono-
mu místu, kde je živá láska a Bůh v ní. 

Z knih Richarda Rohra „A Man’s Aproach to God“ a „The Passion of God and the Passion  
Within“.  Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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KklmnSolp n pTmqpTr   
osvědčený recept pro libovolné množství strávníků (2-10) 

 

Plátky krkovičky naklepat, osolit, opepřit, potřít hořčicí (podle chu? posypat grilovacím koře-
ním). Vložit na alobal, na to plátky anglické slaniny a hodně cibule nakrájené na kolečka. Alobal 
dát do pekáče, přehnout a nahoře spojit. Pečeme 50-60 minut v troubě na 220 stupňů. 

 

VZVWmnX snUolmnX t YTplmn[um ukvwZ 
 

Mrkev, celer, petržel (může být zmrazená směs Zelenina pod svíčkovou) a dvě cibule (vše 
nakrájené na kos?čky) osmahneme v tlakovém hrnci na oleji. Vepřovou kýtu osolíme a opeče-
me, až se zatáhne. Podlijeme a vložíme v gáze zavázané koření: 2x bobkový list, 6x nové koření, 
8x pepř. Můžeme přidat masox nebo vegetu. Hrnec zavřeme a 40 minut dusíme. Pak vyndáme 
maso a koření, omáčku rozmixujeme, zahusIme kysanou smetanou, v které jsme rozmíchali 
2 lžičky hladké mouky. DochuIme (ocet, cukr, sůl). 

 

RpxopYmnX VmT[nlp (yTZ RZYYSzmn[) 
vhodná též pro těhotné či kojící matky a malé dě" (bez chemických přísad) 

 

Cibuli nakrájíme na kos?čky a zpěníme na másle, přidáme 6 rajčat také na kos?čky, 1 bobko-
vý list, špetku tymiánu, 1 hřebíček, 4 nová koření, 8 celých pepřů a rozdusíme na hustou kaši. 
Pak dáme asi dvě kostky cukru a 1 l hovězího vývaru (nebo vodu a masox) a povaříme 20 minut. 
Z másla a hladké mouky připravíme jíšku, přidáme do polévky a vaříme ještě asi 15 minut. Do-
solíme a přecedíme. ZahusIme rýží nebo těstovinou. 

MKor 

RECEPTY NA ČERVEN 

Učitel při výkladu látky: „V go?ce je všechno šIhlé a vysoké.“ 
Na to se ze třídy ozve: „Hm, asi nejsem go?cký typ.“ 
 

Poznámky v žákovských 
 

Spadl ze židle až na zem. 
 

Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá. 
 

Váš syn neustále vyrušuje, prosím o nápravu, již nevím, co s ním mám dělat.  
(Poznámku matka podepsala se slovy: „Já také ne, ale přeji mnoho úspěchů.“) 
 

Přes vzájemné domluvy neustále hraje na školní klavír. Falešně a nahlas. 
 

Při hře se zapalovačem v hodině TV vzplanula vašemu synovi ponožka. Poučte ho o bezpečnos?, 
prosím. 
 

Místo fyziky hraje pod lavicí se spolužáky liciťák, hlásí sto sedm v zelených, a nemá na to! 
 

Nepřezouvá se, protože mu prý páchnou nohy!  
(Na tuto poznámku odepsal otec žáka: „Jako každýmu chlapovi“.) 
 

Hází houbou, a ohrožuje tak životy právě vysazených rajčat a paprik. 
 

Pro Zpravodaj zaslala Lída Vernerová 
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ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
Z1 ;1K61:36@J:8 

 

Milí členové a příznivci Živé rodiny,  

tábory budou! Možná to ani nevíte, ale situace byla dost drama?cká, 
nějakou dobu hrozilo dokonce zrušení obou termínů. Ale už je to za námi, 
pan správce nám vyšel vstříc a podařilo se dohodnout úpravu platebních 
podmínek tak, aby byly přijatelné i při menším počtu přihlášených. Máme 
ale zvážit, zda nehledat menší tábořiště… Byla by to asi škoda, Pavlátovy 
louky, to je součást historie Živé rodiny. Tak mi nezbývá, než vás povzbuzovat: přihlašujte se, 
pojeďte s námi! Připomínám, že na prvním turnusu bude po tři dny probíhat program pro dospí-
vající mládež, M. Nováková už přislíbila účast. 

Pěkné léto vám všem a mnoho hezkých zážitků! 

Hana Chrástecká 

N=<T ;3F1;@JB;KT @B:16BJ: S6= 45F3S41 < P6321  
 

Právě se otvírá mimořádná nabídka pro rodiče středoškoláků a učňů, kteří hledají pro své 
syny internát s dobrým zázemím a dobrou dostupnosI. 

Od září otevíráme nový internát pro chlapce, kteří navštěvují jakoukoliv střední školu nebo 
učiliště v Praze. Jedná se o nový projekt, kde budou přímo pracovat a zodpovídat za výchovu dva 
salesiáni (kněz a koadjutor). Chlapcům budeme nejenom pomáhat k dobrému studiu, ale nabíd-
neme jim další volnočasové ak?vity jak v týdnu, tak o některých víkendech a letních prázdninách. 

Přejeme si Vás, milí rodičové, podpořit ve výchově, kterou do svých děI dlouhodobě vkládá-
te, a věříme, že naše práce ponese v životě chlapce své plody. 

Bližší informace naleznete na stránkách: hhp://www.rackin.cz 
 

C1B:68E S6= 6=>@B8 SW@ A64@O@;K8S;:<R S63Q;KGE 
 

E|ZkwSwSZ Vkm }pv~ZTsl[ VXk�   
 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá exercicie pro manžele v termínu  
15. – 21. července 2012 (od neděle večeře do soboty oběda). Exerciciemi na téma „Kde vzít čas 
a nabrat dech?“ aneb Existují vůbec vhodné formy zbožnos?, které mohou manželům pomoci 
prohloubit duchovní život? bude doprovázet P. Ondřej Salvet. Místo konání: Pastoračně-

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
T16ERB=<BRK 2012 

termín akce kontakt 

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

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

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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vzdělávací a rekreační středisko sv. Jana Nepomuckého v Perninku v Krušných horách – rekon-
struovaná budova fary. Účastnické poplatky: 4.400 Kč za manželský pár (ubytování a plná pen-
ze), 2.200 Kč za dítě (poplatky za pobyt a příspěvek na hlídání během programu rodičů). Bližší 
informace a přihlašovací formulář naleznete na hhp://cpr.apha.cz/exercicie-pro-manzele/. 

 

LZYvU lrkt Z�ZlYSnvUum kmySomnsYnU 
 

Nabízíme osvědčený program pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chová-
ní dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájem-
nou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. V době letních prázdnin pořádáme 
pobytový kurz ve Štěkni u Strakonic ve dnech 12. – 18. srpna 2012 s lektorkou Mgr. Mar?nou 
Běťákovou. Náplní pobytů je interak?vní program zaměřený na nácvik a posílení rodičovských 
kompetencí a výchovu děI, ale také dostatek prostoru pro osobní rekreaci a osvojování si naby-
tých vědomosI. 

 

Účastnické poplatky: 

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 přihlášky na oba kurzy naleznete na hhp://cpr.apha.cz/step/. 
 

Mpv~ZTsl[ nZoZk� 
 

Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. Je tvořen 
osmi večery (vždy v pondělí od 19.00 hod.) od 1. října do 19. listopadu v příjemném prostředí 
Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 – Nové Butovice (metro B – Hůrka). 
Začínáme večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější – rozhovory 
v soukromí mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: „Dobré 
manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit.“ Témata kurzu jsou Budování 
pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, 
Dobrý sex, Láska v akci a Závěrečný večer – v čem spočívá hezké manželství. Cena kurzu pro pár 
je 1500 Kč. Závazné přihlášky na milos.padevet@seznam.cz nebo tel. 604 436 377 (manželé 
Padevětovi). Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla  
a Jiří Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha – Stodůlky, Křesťanská 
společenství Praha a Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském.  

Viz též hhp://cpr.apha.cz/manzelske-vecery/ a hhp://www.manzelskevecery.cz. 

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

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

INZERCE 

 

Pronajmeme byt 2+1 v Praze 8 – Libni, 2. patro bez výtahu, k nastěhování od 16. 6. 2012.  

Prosím, volejte 721 220 647. 
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Však už si o tom štěbetali vrabci na střechách. Už to bylo veřejné tajemství. Už to dokonce 
tušili i někteří úředníci, ba i v novinách se objevovaly náznaky. Jen jsme nevěděli, kdo. Kdo je ten 
velký kmotr, k němuž tečou všechny ty úplatky a úplatečky, všechna ta větší či menší všimná. 
Kdo je ten velký boss, jenž vyhrává výběrová řízení, rozhoduje o grantech, dotacích, územních 
plánech, o konání všemožných veřejných i méně veřejných ak"vit. Už to víme, už je pod zámkem, 
jen ho odsoudit – a všechno bude v pořádku. 

Fakt jo? 

Ne. Nevíme nic. Víme, že jedna z ryb byla obviněna. Víme, že není první. Nevíme, ba ani netuší-
me, kolik dalších jich plave rozbouřenými vodami našeho domácího rybníka. Nemáme ani nejmenší 
představu, o kolik pater výš by se ještě muselo vystoupit, aby se popadl býk za rohy. Nevíme…  

Ale jednu věc přece jen víme – ne že bychom nečetli bibli… ale kdo z nás opravdu věřil, že vše, 
co se řekne ve skrytos", bude se hlásat ze střech? A vida – alespoň něco se hlásá… 

Ale to ještě není konec – to možná není ani začátek, snad jen takový náznak svítání, někde 
kolem tře7 hodiny ráno (dobře: podle letního času o hodinu později), takový pocit, že možná ty 
hvězdy už nezáří až tak intenzivně a že se dělá nějak chladněji… ale do východu slunce je ještě 
stále nekonečně daleko… A všichni jsme četli, jak ten koukol má růst spolu s pšenicí až do sklizně… 

Je to jen špička ledovce. A teď je namístě položit si otázku: co je tedy to jádro ledovce? 

Ne, nečekejte senzační odhalení. Jistě, jsou ještě větší i menší ryby, které dosud nebyly ulove-
ny (a ne všechny ulovené ryby končí nutně na pánvi) – otázka nezní: kdo jsou ty ryby, ale co je 
7m rybníkem? V čem to tak spokojeně plavou, ukrývajíce se mezi rákosím, pod žabincem, u bah-
nitého dna či pod kořeny osik, vrb a co to ještě všechno roste u vody a svými větvemi zas"ňuje tu 
pofidérní hranici mezi bahnem na dně a bahnem na břehu?  

Ne, svět se nedělí na ty, kdo berou úplatky, a na nás ostatní s čistým svědomím. To opravdu 
není tak, že by si pár velkých hráčů mezi sebou dokola posouvalo balík a my ostatní neměli s 7m nic 
společného. Ti lidé také chodili do školky, školy, ba dokonce třeba i do družiny, měli rodiče (v horším 
případě alespoň nějaké ty vychovatele), mají přátele, kamarády, zažili dětské tábory, partu… oni 
nespadli z Měsíce. Vychovala je tato společnost, ve které se považuje za normální, že se ve škole 
napovídá a opisuje, že se v tramvaji jezdí načerno, že červená je pro blbce, plná čára na silnici pro 
bábovky a omezení rychlos" pla7 jen pro sváteční řidiče – a mohli bychom pokračovat až 
k nezaplaceným daním či k pozdě placeným fakturám… A tato společnost – to jsme přece také my… 

Ne, nechce se mi pokračovat v tom výčtu. Nechce se mi poukazovat na všechny ty maličkos", 
které samy o sobě skoro nic neznamenají, ale ve velkém množství vytvářejí tu zahnívající stoja-
tou močálovitou vodu nepořádně spravovaného rybníka, ve které loví jen ", kdo se na tu špínu  
a kal adaptovali – a my ostatní stojíme na břehu a koukáme na to dopuštění… 

Ale stát na břehu nám nebude nic platné. Rybník se musí vyčis"t, odbahnit… nejsem rybář 
ani vodohospodář, ale ono se nic neudělá samo. 

Ne, nevyzývám k světové revoluci, ani si nemyslím, že máme suplovat práci policie či soudů. 
Ale naše dě" za nás nevychová nikdo – a jen dobře vychované další pokolení je cestou, jak  
i z této nemocné společnos" vymý"t korupční vřed nepoc"vos". 

Ono se to asi úplně nepodaří – pšenice a koukol budou růst vedle sebe až do žní. Dal by Hos-
podin, aby bylo co nejvíce pšenice a co nejméně koukolu! 

VKor 

NA OKRAJ 


