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Je mnoho cest. Některé vedou do Říma… 

Je mnoho důvodů žít. Některé vedou… 
kam asi vedou? 

Je mnoho důvodů… a každý filosof, každý 
politik, každý novinář, každý demagog… kaž-
dý z nás si dokážeme přidat další… 

Těžko, přetěžko je číst dnes a denně novi-
ny, orientovat se v seznamech kmotrů, kmot-
říčků, grázlů, grázlíčků… Těžko, přetěžko je 
vyznat se v tom, co hýbe dnešním světem, co 
ovlivňuje životy všech z nás…  

Historikové mají vždy jasno (pokud tedy 
najdou nějaké dokumenty a pokud je smějí publikovat) – v minulosti. Co bylo, proběhlo, víme, 
kam to vedlo, věděli bychom, jak to raději mělo být, co se mělo stát a čeho se lidstvo mělo vyva-
rovat. Ovšem: víme to teď. Teď není tehdy… 

Jsou mnohé otázky, které víří v našich hlavách v posledních dnech a letech této pozoruhod-
né doby dějin Evropy (neboť nedělal bych si iluze, že dění v Evropě nějak moc trápí zbytek svě-
ta). Rádi bychom pochopili, co se to děje s eurem, proč jedna země za druhou padá do bankro-
tové pasti, jakou roli v tom hraje ta či ona velmoc evropských rozměrů, jak se k tomu máme 
stavět my, malá země ve středu Evropy, kterou Východ řadí k Západu a Západ k Východu… 

Ale to ještě není konec, říká Ježíš (nemýlím-li se, tak v Lukášově evangeliu někde krátce před 
pašijemi), to je jenom zmatek, chaos, to je jenom nejistota…  

A co je tedy jistota, co je řád, systém, kde jsou opory? 

Přečetl jsem opravdu celu bibli, i deuterokanonické knihy… věnoval jsem se studiu dogma-
tické teologie a řady dalších teologických oborů… Ne! Nikde na tomto světě nemáme přislíbe-
nou jistotu ani v podnikání, ani v pojištění životním, zdravotním, penzijním, ba ani v povinném 
ručení ne. Nikde v bibli jsem nenašel sociální stát ani sociální jistoty (ano: „hoden jest dělník 
mzdy své“ – ale co je to mzda svá? Je to denár? Deset denárů? Půl denáru?…). 

Žijeme v porušeném světě. Kdysi jsme žili ve státě, který tvrdil, že tady na zemi vybuduje 
blaženou dokonalou společnost – a my jsme tomu nevěřili (řekl bych, že právem). Teď žijeme ve 
státě (abych nenasazoval: není to jen věc našeho státu), který dělá vše pro to (nebo to alespoň 
úspěšně předstírá), abychom měli úplně vše, nač si vzpomeneme – pokud si na to dokážeme 
vydělat. Jak vydělat, to už je ponecháno na nás. A tak jsme svědky schopné a zdatné podnika-
vosti, ale také velkých tunelů – a vidíme řadu lidí, kteří to prostě neumějí… 

A všichni (tedy až na pár výjimek) zapomínáme, přehlížíme, nevidíme, že Ježíš přišel proto, 
aby toto prokletí (prokletí nutnosti být nejlepší, najít své místo na trhu, porazit konkurenci nebo 
alespoň obelstít úřady) z nás sejmul. Aby nám řekl, že nám stačí Jeho milost. Aby nám to řekl 
z chudých jeslí, v nichž mu nepatřila ani ta sláma, do které ho zahrabali, aby se zahřál. Aby nám 
to řekl dřív, než králové přinesou dary… 

Aby nám to řekl na všech našich cestách, ať už vedou do Říma nebo naopak – nebo jdou 
úplně někam jinam… Protože Ten, který přišel, aby byl s námi, je s námi, kamkoli se vrtnem… 

Vladimír Koronthály 

CESTY DO ŘÍMA 
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Milí přátelé, 
 

není věru jednoduché po dvou měsících navázat přetrženou nitku, usednout k počítači  
a sestavit další číslo. Dva měsíce jsou dlouhá doba… 

Leč není smyslem této tiskoviny stěžovat si na svět, nepřízeň lidstva, nedostatek peněz, bo-
lení zubů a já nevím čeho ještě. Vždyť jen pár dní uplynulo od toho pravidelného rituálu, kdy 
vyrážíme z domu, obloženi svíčkami, sirkami, věnečky či kytičkami (nebo alespoň penězi, aby-
chom potřebné zakoupili po cestě), směr hřbitov – někdo to má pár metrů, jiný musí tramvají  
a pro někoho je to víkendový autovýlet… Jsou tam – a čekají: vzpomeneme si, přijdeme, pomod-
líme se – nebo nás zdržela jiná, vážnější a přednější povinnost – nebo už jsme zapomněli… Ano, 
na hřbitovech jsou různé hroby: od těch okytičkovaných a oandělíčkovaných, až oči přecházejí, 

V RODINNÉM KRUHU 

běda, Hospodine, dobrých ubývá 

jsem měsíc v poslední čtvrti 

vše, co jsi mi poslal, ztrácím 

nevidím cestu nevidím tebe 

již nevystupují mé nohy k branám Jeruzaléma 
 

běda, Hospodine, dobrých ubylo 

jen srpek měsíce ostýchavě proráží zamlženou oblohou 

a prohrává své souboje se světly velkoměsta 
 

běda, Hospodine 

to sem ses narodil? 

to sem jsi chtěl vstoupit?  

to mne tady hledáš? 
 

z oblohy se sype podzimní mráz 

sněhové vločky přeskakují přes advent přímo na sjezdovky 

naprázdno halasí rorátní zpěvy 

Ejhle, Hospodin přijde 

a palmové ratolesti pod kopyty lyžařských vleků 

Panenko, dej si grog 
 

ty cáry věcí dávno minulých se chvějí do budoucna 

ty cáry věcí přítomných až k pláči 

ty cáry věcí bolavých až k smíchu 

protože láska je víc než přikázání 

protože vleky se zastaví sníh roztaje vločky dovíří grog vychladne 

Hospodinova je země Hospodinova jsou nebesa 

Hospodinovo je vítězství 

a měsíc to ještě stále neví 
 

Sa-Ze’Č 2012  
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přes skromné malé věnečky a jednu svíčičku mezi břečťanem až ke zhrouceným pomníčkům  
a zapleveleným hrobům, u kterých se už dlouho nikdo nezastavil… 

Možná už to ani není zapotřebí. Možná že ten, jehož jméno dávno vyšisovalo z náhrobního 
kamene, již dlouho dlí v lůně Abrahámově a patří na Hospodina spolu se svatými a blahoslavený-
mi služebníky Božími (co na tom, že nemá svůj kostel ani oltář, na to si myslím Hospodin zas 
tolik nehraje). 

A možná je tomu jinak – co my vlastně doopravdy víme o tom, jak běží čas v očistci… 

Jen jedno je jisté: až projdeme branou, kterou procházejí bez výjimky všichni (a Syn Boží 
se dobrovolně rozhodl, že ani on nebude výjimkou), nepřízeň lidstva, nedostatek peněz a bolení 
zubů vyblednou a zapadnou mezi ta nejméně zajímavá témata. Pokud vím (přesněji: pokud vě-
řím), bude se hovořit o lásce. A také o jejím nedostatku. 

Přeji vám všem (a hlavně sobě) krásné těšení se na připomínku toho, že Láska sestoupila na 
tento svět, abychom jí měli dostatek. Pro sebe – a pro všechny, na koho dosáhneme. 

VKor 
 

 

Posvátné krávy a horké brambory   
 

Bůh k nám přichází, aby nám odpustil náš hřích, nicméně se zdá, že my se více zabýváme 
svou vinou, což je něco trochu jiného. Hřích není jen něco, co děláme. Hřích je především stav 
bytí. Je to neúplnost, do které se rodíme a pro kterou se nakonec i rozhodujeme. 

Bohužel si nemyslím, že většina lidí se chce od hříchu osvobodit. V pohodě a shodě jsme 
s ním srostli, téměř jsme se s ním spřátelili. Tlumí naše nejistoty. Nevíme, jak bychom bez něho 
žili. Tak dlouho jsme žili se svými strachy, že ani nevíme, jak bychom žili bez nich. Ze své hříšnos-
ti jsme si udělali přítele. 

Tak například už dvacet let je základem našeho manželství neodpouštění. Jak bychom to 
mohli změnit? Nebo se třeba rádi hněváme. Náš vztek nás žene den co den vpřed – hněvám se 
na otce nebo matku, na systém nebo na zaměstnání. Žijeme svým hněvem a živíme ho v sobě. 
Většina z nás se nechce od svého hříchu osvobodit. Se svou temnotou už žijeme tak dlouho, že 
se s ní cítíme docela dobře. Naše životy jsou plné posvátných krav a horkých brambor, oblastí, 
kde si se svými hříchy docela hovíme. Nikdo ať nám na ně nesahá! 

A proto je tak obtížné se s hříchem vypořádat: začali jsme ho milovat. A ze všeho největší 
hrozbou je pro nás někdo, kdo se snaží vniknout do středu našeho zla a oloupit nás o ně. 

Z knihy Richarda Rohra „Days of Renewal“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

 

Tradice, zvyk, šetrnost nebo uvědomělost?  
 

Smáli jsme se tomu, když před třiceti lety přijížděli lidé z Bavorska a říkali, že tam je všechno 
lepší. Dokonce i tráva že je zelenější než v Čechách. Když jsem byl poprvé v roce 1990 v Bavor-
sku, do očí mě práskla zelená tráva. Ona byla opravdu zelenější než v Čechách. Klimatizace 
v autech ještě nebyla, a tak jsem tomu rychle přišel na kloub. Otevřeným oknem zavanula vůně, 
která mě okamžitě vrátila do mého dětství, jak jsem ve svých pěti letech hrdě seděl rozkročmo 
na lejtě s močůvkou a pan Kubový šel vedle vozu a popoháněl kravku Malinu. Když jsme dojeli 
na louku, zasunul zezadu pod lejtu lopatu, vyrazil dřevěný špunt a lopata vytvářela z močůvky 
nádherný voňavý žlutohnědý vějíř. Sedl jsem si proti směru jízdy až dozadu na samý konec zužu-
jící se lejty, abych tu nádheru mohl lépe pozorovat. 
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Je zajímavé, jak vůně okamžitě asociují zapadlé vzpomínky. Nositel Nobelovy ceny za neuro-
logii Eric Kandel objasnil, že vůně lépe fixují související paměťové vjemy v implicitní paměti. Ně-
kde zavoní konvalinky a člověk si okamžitě vzpomene na první rande, kdy je nervózně schovával 
v upocené ruce. Na třicáté čtvrté výročí sňatku jsem ale minulý týden zapomněl, neboť data se 
prý ukládají do explicitní paměti a nikdo mi nedal přivonět k bílým růžím, abych aktivoval tu 
implicitní. 

Vyjedu za zatáčku a už vidím na louce za traktorem nádherný vějíř, který v Čechách už dlou-
ho vidět nebýval. A močůvka nesmrdí kyselostí jako ve velkovýrobnách dobytka krmeného zka-
ženou siláží. Močůvka tady voní jako moje kalhoty, které ze mne maminka tehdy v koupelně 
sundávala. Jí to prý sice smrdělo, ale pro mne to byla vůně dopoledního výletu s krávou Mali-
nou, zakončeného velkou sobotní švestkovou buchtou. Ta buchta u Kubů, jak jsme jim říkali, 
vždycky zase voněla krávou. Mně se tenkrát rodiče za mé asociace smáli, ale přitom nikdy tako-
vou buchtu nejedli. A tak močůvka je tou pravou příčinou, že mají v Bavorsku louky opravdu 
zelenější. 

U statku stojí kabriolet mezi pěkně urovnaným hnojištěm a traktorem z konce padesátých 
let. Tady se za hnojiště ani za starý traktor nestydí. Obojí je součástí jejich života, a pokud starý 
stroj funguje a náklady na opravy jsou nižší než amortizace nového, tak co by vyhazoval peníze 
za nový. Němci hodně počítají a nevydávají peníze bez rozmyslu. I rozmařilý život o dovolené 
mají předem ve své kalkulaci a vědí, proč jsou ochotni zaplatit za „řádnou“ dovolenou. Kolem 
statku je vzorný pořádek, stroje a vlečky jsou postaveny na zpevněné ploše v řadě vedle stodoly, 
dvůr vydlážděný a zametený, vedle chléva srovnané veliké hranice s poleny.  

Přijíždím do vesnice, na návsi modrobílý stožár májky, na kterém jsou symboly řemesel, 
která se ve vsi provozují. A u domů obrovské hromady chvojí se shrbenými stařenkami se šátky 
na hlavách a v krojích. Vůně chvojí mi zase okamžitě vyvolala obrázek paní Junkové a dalších 
babiček v sousedství mého dětství, které přes léto malými sekyrčičkami dělaly otýpky na podpal. 
Já jsem kamarádům záviděl, že topí doma v kachlákách a kaborkách voňavým chvojím. My jsme 
doma topili smradlavým uhlím v „klubkách“, ve kterých nebylo vidět na oheň, s bráchou jsme se 
museli střídat v nošení uhlí v těžkých uhlácích nahoru do patra a dolů jsme naopak vynášeli uh-
láky plné prášivého popela. Taťka nám sice tvrdil, že klubky mají vyšší účinnost než kaborky, že 
se nemusí tak často přikládat, protože mají spodní podhořívání, že uhlí má vyšší výhřevnost než 
dřevo… a vůbec, že vývoj jde nezadržitelně směrem k uhlí…, ale stejně jsem kamarádům ty 
kaborky a chvojí záviděl, protože to u nich vonělo a oni nemuseli vynášet popel. V šedesátých 
letech už lidé u nás svůj vztah ke svému lesu ztráceli, hromady chvojí u chalup se vytrácely, Stát-
ní lesy se o čištění lesů od chvojí tolik nestaraly a z televize jsme se dozvídali o imperialistických 
záškodnících, kteří nám do našich lesů šíří kůrovce. 

Když jsem navštívil rodinu Karin Schier v poměrně novém řadovém městském domku ve 
Wolfratshausenu, uviděl jsem krásné kachláky. Ty nebyly kýčovitým doplňkem interiéru, ale 
topilo se v nich, přestože mají plynové ústřední topení. Wolfgang mi řekl, že to je v Bavorsku 
obvyklé, protože to příjemně sálá, je to ekologické a hodně tím ušetří, protože na stavbách, kde 
pracuje, je stále hodně odpadového dříví. Doma po práci z prkýnek vytahuje hřebíky a po veče-
rech se místo televize dívá do plápolajících kamen. Když jsem později navštívil doma našeho 
generálního ředitele prof. Baura, už mě kachláky v obýváku nepřekvapily. Ten jistě neměl důvod 
topit v kamnech dřevem kvůli tomu, že by si pohodlí plynu nemohl dovolit. Přesto dřevem topí. 
U něj je to tradice i uvědomělost.  

Petr Běťák 



 
8 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 11-12/2012 

Manželství 
 

Když jsem jednou před manželkou řekl, že den naší svatby byl jeden z nejhorších dnů v mém 
životě, dotklo se jí to. „To tím chceš říct, že jsi udělal špatně, že sis mě vzal?“  

A tady hned vidíte zárodek neporozumění mezi mužem a ženou. Řekl jsem snad něco tako-
vého, že jsem udělal špatně, že jsem si ji vzal? No neřekl. Kdyby se mne radši zeptala, proč byl 
ten den jeden z nejhorších, tak bych to vyjasnil. Protože jsem ve svatební den hned po ránu 
dostal z té nervozity a pocitu velké odpovědnosti 
migrénu a celý den jsem protrpěl bolestí hlavy. 
Když se teď dívám na sebe na filmu, tak sám 
sebe lituji. Mám tam hluboké tmavé kruhy pod 
očima, zničený výraz ve tváři a s vypětím všech 
sil se strnule usmívám na všechny ty strýčky, 
tetičky a přátele, kteří nám ve špalíru gratulují. 
Po třetím gratulantovi jsem už nevnímal, co kdo 
říká, a když mě objímala a líbala nějaká sto čtyři-
cátá pátá tetička v řadě, tak jsem si přál pouze 
klid někde v temné tiché komůrce, sám, dokonce 
i bez nevěsty. Ze všech konkrétních gratulací si 
pamatuji pouze gratulaci jednoho přítele, který 
nám přál, aby nám to klapalo tak skvěle, jako to 
klape jim. Připadlo mi to trochu pyšné a jsem 
rád, že jejich přání nemělo magickou moc. Staré 
přísloví o pýše a pádu se u nich později naplnilo. 
Jiní nám přáli, abychom se stále milovali, další 
přáli štěstí, lásku, zdraví, hodně dětí… Jiní zase 
pak spokojenost, trpělivost, toleranci a vzájem-
nou úctu. U těch posledních čtyř jsem si tehdy 
říkal, že je to trochu ubohé a unavené. Dnes, po 
34 letech manželství, už vidím, že přání, abychom se neustále milovali, není fyzicky možné. Pře-
stávky na práci, jídlo, spánek, atp. jsou nutnou a dobrou vzpruhou. 

 

Jak je to se štěstím? Člověk zažívá pocit štěstí pouze v kontrastu. Nemůže jít tedy o trvalý 
stav, ale o mimořádné okamžiky, které špikují všednost. Trvalý život v jásavém štěstí můžeme 
pozorovat pouze na některých pacientech psychiatrické kliniky. Dnešní západní „právo na šťast-
ný život“ vede paradoxně k trvalé nespokojenosti a stresu. Šťastný život nemůže být cílem živo-
ta, ale jeho výsledkem.  

Přání „jen ať vám slouží zdraví“ člověku v pětadvaceti v plné síle připadá jako prázdné otře-
pané klišé. Jeho hodnotu si člověk začíná uvědomovat, až když už tak dobře neslouží. Když už 
dřep bolí, kdy bez brýlí ten správný zvonek nenajdeme… Ale zdraví je pro společný život mimo-
řádně důležité. Pakliže jej jeden ztratí, pak je to pro toho druhého veliká zátěž.  

„Hodně dětí“ je pěkné přání, byť tenkrát v mé představě slovo „hodně“ končilo u číslice tři. 
Jsem rád, že jsme tuto moji tehdejší představu překročili. Ale na druhou stranu každé dítě by 
mělo mít možnost, aby se mu rodiče také individuálně věnovali. A to při velkém počtu dětí není 
možné, protože v první řadě je potřeba je nasytit, kroužky a školy taky stojí peníze, a ty bez času, 
věnovaného práci, z bankomatu nevylezou. 
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U přání lásky nevím, jakou si konkrétní gratulanti představovali. Skoro je podezřívám z toho, 
že měli většinou na mysli spíše lásku romantickou, což je sice důležité pro celý život, ale ještě to 
není láska. Láska není ani citem, jak nám nalhali básníci. To by byla na úrovni vjemu, jakým jsou 
například bolest v zádech nebo zápach, jejichž centra jsou v mozkovém kmeni. Láska není ani 
pouhým pocitem, jakými jsou třeba radost, smutek, strach nebo zamilovanost, které vědomě 
moc ovládat neumíme, protože jejich centra nejsou v šedé kůře mozkové, ale ve středním moz-
ku. Hodně párů se po dvou letech rozchází, protože mají pocit, že už mezi nimi vymizel pocit 
lásky. Odešla jim zamilovanost, ten pocit euforického mravenčení, když se ke mně druhý přiblí-
žil. A toto vymizení je normální. Zamilovanost lidem vydrží v průměru od šesti do dvaceti měsí-
ců, pak se ten opojný pocit, který nás tak vzrušuje, vyčerpá. Důvodem je, že si na tuto přírodní 
dopaminovou drogu, kterou mozek v blízkosti stejně roztoužené osoby vytváří, zvykneme a 
přestává na nás působit.  

Láska je jiného druhu. Láska je totiž vědomá. Láska je vědomým příslibem tomu druhému, 
že pro mne má takovou cenu, že mu chci být nablízku, připravovat mu příjemná překvapení, že 
jej chci podporovat a o něj pečovat. Láska je projevem vůle, ne citu. Lásku je potřeba trvale vzá-
jemně obnovovat, a proto je nutná trpělivost, laskavost, nedomýšlivost, nehledání svého pro-
spěchu, nepočítání křivd, čestné jednání, schopnost nenechat se vydráždit…, které nám někteří 
zkušenější přáli.  

Kořením manželské lásky pak je sex. Koření každodenní jídlo dochucuje, ale láska na něm 
stát nemůže. Je snad někdo schopen pojídat každý den dvě kila pepře?  

S láskou souvisí i ona spokojenost, která se vyskytovala mezi přáními. Toto slovo začíná pís-
menkem „s“, které vyjadřuje, že by mohlo jít o něco, co sdílíme s někým. Tedy přání, abychom 
vzájemně sdíleli pokoj. A to je veliké přání, které vyslovovali ti moudřejší. Větší než pocit štěstí. 
Spokojenost je hřejivým stavem, kdy cítíme soulad se svým svědomím, soulad prožívaného živo-
ta s představou, kterou jsme si o něm vytvořili. Spokojenost je zdrojem veliké síly. 

Přání vzájemné úcty mi tehdy připadlo úplně ubohé. Má-li nám zbýt v našem manželství 
pouze úcta, je to vůbec manželství? Ale zachovat si úctu jeden vůči druhému není vůbec samo-
zřejmé a jednoduché. V průběhu života hromadíme jeden druhému řadu zklamání. Někdy neza-
viněně, kdy například neodpovídáme obrazu, který si o nás ten druhý s růžovými brýlemi zamilo-
vanosti vytvořil („kam já jsem to tenkrát oči dala?“), nebo když jsme se nedovtípili, když od nás 
partnerka tiše očekávala, že vyneseme koš, případně pověsíme prádlo, „když je přece koš vidět“. 
Nezkušená novomanželka si myslí, že toho, kterého si bere, změní, a nezkušený novomanžel si 
myslí, že ta, kterou si bere, se nezmění. Je lépe vědět, že je snazší, když se změním sám.  

Jindy zklamáváme zaviněně, v situacích, kdy jsme objektivně selhali. To nemusejí být nutně 
velká selhání typu nevěry, ale spousta drobných selhání, kdy jsme nesplnili to, co jsme slíbili, 
nebo naopak: udělali něco, o čem jsme věděli, že si to druhý nepřeje, anebo když jsme se zacho-
vali zbaběle. Pak je těžké, aby si nás náš partner vážil. A přesto bychom vůči sobě měli mít úctu. 
Tomu napomáhá schopnost oddělení činu od konající osoby. Jak rádi si někdy ulevíme a řekne-
me „seš úplně blbej“, „jsi zbabělec“, nebo „seš jako tvoje matka“. Uděláme tím rozsudek, proti 
kterému není obrany. To bolí, tomu bychom se měli vyhnout. Navíc za to, že jsme jako jeden 
z našich rodičů, nemůžeme. Vina je tady na mojí straně, že jsem si této rodinné zátěže nevšiml 
už na začátku našeho vztahu a neučinil příslušné rozhodnutí. Kvůli zdraví našeho manželství 
bychom místo věty „seš úplně blbej“, nebo „jsi zbabělec“ měli říct: „to jsi ale udělal úplně blbě“ 
„choval ses zbaběle“. Tím jasně vyjádříme odsuzující postoj k zavrženíhodnému činu, ale přitom 
to umožní, abychom si zachovali vzájemnou úctu, neboť dělat chyby je lidské a druhý udělá něco 
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blbě zase jindy. Pakliže je tento odsudek oprávněný, měla by následovat prosba za odpuštění  
a za ní pak i odpuštění z druhé strany. Tím by až do zopakování stejného zločinu měla být tato 
záležitost vyřízena, vygumována, a už by neměla být připomínána, protože pak by odpuštění 
nebylo odpuštěním. 

A tak manželství není stavem, jak by napovídaly osobní dotazníky, ve kterých se zaškrtává 
stav. Manželství je dějem, trvalou aktivitou stavění, údržby, rekonstrukcí a vylepšování. Tím se 
stává manželství domovem, který přináší pocit bezpečí a odpočinku. 

Co do manželství nepatří?  

Určitě pocit, že na světě existuje někdo, kdo je vhodnější než ten, kdo mě právě naštval. 
Soužití s každým člověkem je zdrojem nedorozumění a konfliktů, pakliže to není loutka, která si 
nechá tahat za špagátky. Loutka ale taky nikdy nemiluje. 

Do manželství nepatří žádné žerty o vztahu jako např.: „jen zabíráš vedle mne v posteli mís-
to někomu, kdo by si to více zasloužil“ nebo „nevím, jak tuto věc někdy budeme dělit“…  

Dále by nemělo patřit do slovníčku manželské komunikace slovo „rozvod“ – až na případy 
soužití s agresívním alkoholikem, sňatkovým podvodníkem atp. Ale pak by toto slovo mělo být 
použito pouze v případě, že už mám žádost o rozvod sepsanou a chystám se ji zítra poddat. 
Mnozí jej používají jako běžnou výhrůžku, kterou nemyslí vážně, a jsou překvapeni, když to part-
ner vážně vzal. Často si lidé mylně myslí, že rozvodem vyřeší své komunikační problémy. Větši-
nou je nevyřeší, ba naopak musí mezi sebou i nadále komunikovat, a navíc se zátěží pocitu ukřiv-
děnosti, který každé dělení majetku a dětí provází.  

A tak vám přeji do společného života spokojenost.  

Petr Běťák, září 2012 

MANŽELSKÉ OKÉNKO 

Romance  
Myslíme si dnes, že milostný příběh je ona vzrušující a emocionální – 

někdy dramatická, jindy sentimentální – věc, která se děje mezi dvěma 
zamilovanými. A samozřejmě říkáváme, že to se stává jen jedenkrát, až 
na ty šťastlivce, kteří celý život střídají románek za románkem. Ale mno-
hým se toto stane jen jednou, a když to skončí, tak to skončí – a my všichni víme, že to nebylo 
doopravdy. To by ale byla špatná definice milostného příběhu. 

Mně se to jeví tak, že milostný příběh je riziko i dobrodružství – úžasný smysl pro odvahu  
a obdarování – vstupující do života, když hledáme něco většího, než jsme my sami. Samotné 
slovo romance přinesla rytířská tradice dvorské lásky ve dvanáctém století. Šlo tam o čistou 
lásku k ženě, lásku, která nikdy nehledala své naplnění! Šlo o muže osvědčující své ideály a svou 
cílevědomost. Proto mnoho z našich otců považuje 2. světovou válku za svou velkou „romanci“ 
s životem. 

Romance není nutně výrazem sentimentálních citů mezi mužem a ženou. Potkávám mnoho 
řeholních sester a bratří, kteří svůj život a duchovní službu zřetelně vidí jako svou „aféru“ s Bo-
hem. Romance představuje smysl pro dobrodružství, odvahu i kapitulaci, který vstupuje do na-
šeho života, když máme vizi, pro niž stojí za to žít i umírat. „Velká romance“ se životem jako 
takovým dává pravděpodobně těm malým romancím celoživotní trvání. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  
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Chlap stojí na kraji močálu, na druhé straně močálu vidí babku s šátkem. Volá na ni: „Haló, 
kudy se jde k dobrým lidem?“ Babka zavolá zpátky: „To musíte 5 kroků rovně, dva doleva, deset 
rovně, 3 doprava a zbytek rovně.“ Chlap vyrazí přesně podle instrukcí, udělá pár kroků, žbluňkne 
do bahna a utopí se. Babka na druhém břehu si pro sebe povídá: „To on by k nám chtěl každej…“ 

 

Tři synové odešli z domu a každý šel 
svou cestou. Když se společně vrátili 
domů, každý se holedbal dary, které dali 
své stárnoucí matičce. 

První řekl: „Postavil jsem pro svou 
matku velký luxusní dům.“ 

Druhý pravil: „Poslal jsem mámě 
nejnovějšího Mercedesa i s řidičem.“ 

Třetí se usmál: „Trumfl jsem vás, 
kamarádi. Pamatujete si, jak si máma 
ráda četla v bibli? A taky víte, že teď už 
vidí velmi špatně. Poslal jsem jí úžasného 
papouška, který recituje Starý i Nový zákon. Mnichům v konventu zabralo celých 12 let, než ho 
to naučili. Je jediný na světě. Stačí, aby mu máma řekla číslo kapitoly a verše, a papoušek to 
odrecituje.“ 

Brzy poté poslala matka svým synům děkovné dopisy. 

„Miltone,“ psala svému prvnímu: „dům, který jsi pro mne postavil, je příliš velký. Bydlím jen 
v jednom pokoji, ale uklízet musím celý dům.“ 

„Geralde,“ napsala druhému: „jsem příliš stará na cestování. Většinou bývám doma, a tak 
Mercedes používám jen výjimečně; a navíc: ten řidič je takový hrubián!“ 

„Nejdražší Donalde,“ psala třetímu synovi: „ty víš přesně, co tvé matce udělá největší ra-
dost. To kuře bylo vynikající!“ 

Ze své e-mailové schránky vylovil Sazeč 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

RECEPT PRO PODZIM 

Zálesácký kotlík 
 

Vše se vaří v jednom hrnci, množství surovin odhadujeme podle počtu 
očekáváných strávníků. 

Na sádle zpěníme cibuli (hodně) nakrájenou na kostičky a anglickou slaninu na kostičky. 
Přidáme vepřové maso (plecko) nakrájené na kousky, sůl, pepř, kmín a sladkou červenou papri-
ku, opečeme ze všech stran, až se maso zatáhne. Přidáme nakrájenou mrkev a zelené papriky, 
klobásu na kolečka, rajčata na čtvrtky. Když je maso skoro měkké, přidáme oloupané brambory 
nakrájené na kousky a dusíme společně ještě asi 20 minut. Pokud jde o koření, fantazii a chuti se 
meze nekladou. Já jsem přidala ještě medvědí česnek a majoránku a všem to moc chutnalo.  

MKor 
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Vážení a milí členové YMCA – Živá rodina!  

Zajisté jste již zaregistrovali změnu v osobě sekretáře sdružení. Poté, co 
Hanka Chrástecká přestala tuto funkci vykonávat a odešla se věnovat práci 
ve svém původním oboru, tedy v chemické laboratoři, stala jsem se sekretá-
řem já, Marie Kotrbová. Tuto funkci jsem převzala s částečnou znalostí věci, 
protože až dosud jsem byla hospodářkou sdružení. Co všechno opravdu musí 
obsáhnout sekretář, ale zjišťuji až nyní, kdy jsem si k různým svým pracov-
ním aktivitám přibrala ještě práci na částečný úvazek pro Živou rodinu. Nastoupila jsem od září. 
Co „se“ za tu dobu udělalo? Tak především táborová hlášení pro YMCA v ČR včetně jejich vy-
účtování, dále žádost o dotaci na MPSV a žádost o dotaci MŠMT. Požádali jsme rovněž nově 
o akreditaci našich aktivit s dobrovolníky na MV (a žádost úspěšně prošla akreditační komisí). 
V dobu nejméně vhodnou nás také navštívil revizor z YMCA v ČR, který naštěstí – díky pečlivé 
práci Radany Vášové v minulosti – neobjevil žádná závažná pochybení. Momentálně pracuji na 
aktualizaci členské základny (to už jste jistě zaregistrovali; pokud Vám to uniklo, přečtěte si člá-
nek níže). Všem, kteří pilně platíte a ozýváte se mi s informacemi, srdečně děkuji. Děkuji rovněž 
Radaně Vášové a Vláďovi Pištorovi, které neustále bombarduji nějakými dotazy a bez nichž by 
výše uvedené dokumenty nevznikly, alespoň ne v potřebné kvalitě. 

Děkuji Vám všem za spolupráci a přízeň Živé rodině, přeji za nás všechny krásný advent 
a ještě krásnější vánoce a vstup do nového roku. Zdraví  

Marie Kotrbová 
 

Valná schůze  
Dne 15. října 2012 se konala mimořádná valná schůze. Jejím cílem bylo pokusit se vyřešit 

problém, na který upozornila valná schůze YMCA v ČR. Jedná se o to, že podmínkou pro posky-
tování dotací v MŠMT, na nichž Živá rodina participuje prostřednictvím YMCA v ČR, je členská 
základna s většinou členů do 26 let. Jedná se o organizace s minimem 70 % členů do 26 let. Tuto 
podmínku Živá rodina nesplňuje, a proto bylo nutno zaujmout k celé věci nějaké stanovisko. 
Toto je zápis z daného jednání: 

V diskuzi padaly nejrůznější názory o transformaci současné členské základny, která 
v YMCA – ŽR přesahuje požadovaný věkový limit u 40 % členů. 

Návrh řešení, na kterém se shodla většina účastníků: 

Děti nad 26 let nemohou být evidovány v rámci původní rodiny, budou převedeny do samo-
statného členství a budou vyzvání, aby si udržovali členství svoje a svojí případné nové rodiny.  

Členové budou vyzváni, aby nově zaslali všechny údaje o svých dětech. Seznam členů bude 
aktualizován. Členové budou upomenuti o zaplacení příspěvků. 

Diskuze se zúčastnil pan Hynek za YMCA v ČR, který nás seznámil se situací v YMCA v rámci 
všech organizací v České republice a ve světě. Seznámil nás s institucí tzv. Y´semanů. Rovněž nás 
seznámil s připravovanými legislativními změnami souvisejícími s transformací o. s. 

Marie Kotrbová 
 

Aktualizace členské základny 
Vzhledem k tomu, že musíme nyní odevzdávat hlášení o naší členské základně, velice nalé-

havě vás prosím: co nejrychleji mi pošlete jména všech svých dětí a jejich datum narození. Vy-

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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svitlo totiž, že mnozí z Vás jste nové přírůstky do rodiny nenahlásili, a to i po delší dobu. Nejjed-
nodušší pro mě tedy bude, když mi nahlásíte všechny svoje děti a já pak budu mít jistotu, že 
naše databáze je aktuální. 

Prosím, abyste tak učinili opravdu brzy, protože na počtu členů závisí i náš příspěvek od 
YMCA v ČR a věřte, nevěřte – každá koruna je nám dobrá. Navíc zdroje z ministerstev jsou ote-
vřeny zejména pro organizace s členskou základnou mladší 26 let – tak nám každé dítě mladší 
tohoto věku zvyšuje šance na získání peněz… 

Zároveň Vás chci seznámit se závěrem valné hromady a upozornit Vás, že děti nad 26 let 
nemohou být evidovány jako členové v rámci původní rodiny, ale musejí si svoje členství udržet 
tím, že sebe a svoji případnou rodinu samostatně přihlásí. 

Také žádám ty z vás, kteří jste dosud nezaplatili členské příspěvky (400,- Kč na rok za celou 
rodinu): učiňte tak! Je vás, kteří se k tomu dosud nedostali, opravdu hodně. Například náklady 
na Zpravodaj – i když jsme omezili z ekonomických důvodů jeho periodicitu – vysoce překračují 
členské příspěvky, které jsme za letošek obdrželi!!!  

 

REKAPITULACE pro toho, koho to nahoře nebavilo číst: 

Takže prosím – nahlašte všechny svoje děti a jejich datum narození, a zaplaťte svoje dluž-
né příspěvky, a to i za uplynulá období! 

Děkuji Vám – a zvláštní poděkování patří Vám všem, kteří pilně platíte příspěvky a podporu-
jete Živou rodinu jakkoli jinak, slovem i životem! 

Zdraví a pěkné dny přeje 

Marie Kotrbová, sekretář sdružení 

 

Adventně-lyžařský pobyt rodin v Dolních Albeřicích 
Kdy: čtvrtek 6. 12. večeře – neděle 9. 12. 2012 snídaně (3 dny) 

Kde: Krkonoše – Dolní Albeřice (Hor. Maršov) – Dům Setkání (rekreační a školící středisko YMCA) 

Kapacita: cca 50 míst v šestnácti 2-6lůžkových pokojích plus přistýlky (sociální zařízení pro deset 
pokojů jsou společná na patře, šest 2-3lůžkových pokojů má sociální zařízení vlastní). Bude-
me mít polopenzi, takže když tak něco s sebou na to třetí jídlo. Kuchyňka vybavená nádobím 
je k dispozici nepřetržitě. 

Doprava: každý vlastním autem nebo autobusem do Horního Maršova a odtud budete na chalu-
pu přivezeni (zorganizujeme vlastními silami nebo požádáme pana správce). 

Ceny: ubytování s polopenzí na 3 dny bez dopravy a vleků: 

 Dospělí 1.300,- Kč (členové YMCA 1.200,- Kč) 

 Děti 3-10 let 1.100,- Kč (členové YMCA 1.000,- Kč) 

 Děti 3-10 let na přistýlce 650,- Kč (pokud budou v pokoji obsazena všechna lůžka) 

 Děti do 3 let bez nároku na stravu a lůžko 180,- Kč  

 Děti do 3 let bez lůžka, ale s polopenzí 500,- Kč  

 (v případě využití pokoje s vlastním soc. zařízením se cena navýší o 450,- Kč na osobu). 

Večer se bude debatovat při víně, přes den na svahu je k dispozici Jirka Ludvík, který zájemcům 
poskytne lyžařsko-instruktorské vedení a rady. 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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Informace o objektu: http://www.setkani.org 

Informace o pobytu: Ivana Nováková (602 654 578), Jiří Ludvík (e-mail: jiri.ludvik@jh-inst.cas.cz) 
nebo sekretariát Živé rodiny (224 872 421). 

Prosíme zájemce, aby se ve vlastním zájmu včas přihlásili v sekretariátu, abychom věděli, s koli-
ka zájemci máme počítat, a nevystavovali přeochotného správce příliš dlouhé nejistotě oh-
ledně naplněnosti objektu. 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

Adventní duchovní obnova pro ženy 
Unie katolických žen zve všechny na adventní duchovní obnovu pro ženy. 

Jako každý rok, nabízíme Vám i letos, abyste se přišly zastavit, odpočinout si  
a nabrat duchovní posilu. 

Obnova se koná v sobotu 15. prosince 2012 od 9.00 do 16.00 hodin ve Far-
ním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod 
z Františkánské zahrady). Průvodcem nám při této obnově bude Mons. ThLic. Tomáš Holub 
Th.D., generální sekretář České biskupské konference. Náplní adventního setkání budou střídavě 
promluvy a ztišení, odpoledne zakončíme mší svatou. 

Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři kláštera. Na oběd se přihlašujte na tel. čísle 
220 181 329 (v době naší nepřítomnosti je na telefonu záznamník, stačí nahrát své jméno a tele-
fonní číslo) nebo e-mailem na adresu ukz@volny.cz nejpozději do středy 12. prosince. Pokud se 
společného oběda nechcete zúčastnit, můžete samozřejmě přijít i bez přihlášení. 

Těšíme se na společné chvíle s vámi! 
 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském 
 

Příprava na manželství 
Zimní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním středis-

ku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, v termínu 22. ledna – 12. března 2013. Setkání se konají  
vždy v úterý od 19.30 do 21.30 hod. Na přípravě se podílí tým dobrovolných spolupracovníků 
Centra tvořený manželskými páry, psychologem, jáhnem a knězem. Snoubenecký pár přispívá 
na kurz částkou 500,- Kč. Na kurz se snoubenci přihlašují předem mailem, telefonicky nebo přes 
formulář na stránkách http://cpr.apha.cz/snoubenci/. Další kurz proběhne v termínu  
9. dubna – 28. května 2013. 

 

Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové 
I po prázdninách pokračujeme v pořádání oblíbených jednodenních seminářů pro manžele, 

rodiče, ale i snoubence. Na programu jsou témata Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční 
konfrontace a empatie, Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie 
pevným objetím. Nejbližší kurz se uskuteční v sobotu 1. prosince 2012 v MC Domeček v budově 
Komunitního centra Matky Terezy (metro C – Háje).  

Semináře se konají vždy od 9 do 17 hodin a vede je Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcviko-
vý lektor Terapie pevným objetím podle Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efektivního rodičovství  
a Škola lásky v rodině. Účastnický poplatek je 450,- Kč za osobu nebo 700,- Kč za manželský  
pár. Na seminář je třeba se přihlásit předem telefonicky, e-mailem nebo přes přihlašovací for-
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mulář, který najdete na http://cpr.apha.cz/skola-lasky/. Tam naleznete též bližší informace 
k seminářům. 

 

Adventní rekolekce pro manželské páry 
V sobotu 8. prosince 2012 se uskuteční v Praze na Vyšehradě v sále vyšehradské kapituly 

adventní duchovní obnova pro manželské páry. Obnovu povede Mons. Tomáš Holub Th.D. Před-
běžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Během dne bude příležitost ke svátosti smíření. Na závěr 
od 15.00 počítáme se mší svatou. Polední občerstvení bude zajištěno. Příspěvek na nájem pro-
stor a občerstvení je 200,- Kč na pár. Manželé se přihlašují telefonicky či mailem nebo formulá-
řem na stránkách Centra http://cpr.apha.cz/advent/. 

 

Linka dotazů 
Plánujete svatbu v kostele a nevíte si rady? Máte různé dotazy ohledně manželství či víry  

a nevíte, kde byste našli ty správné odpovědi? Právě pro vás je tu naše linka dotazů. 

Linka dotazů je anonymní a slouží všem klientům jako informační a kontaktní centrum. Linka 
neposkytuje psychologickou ani krizovou intervenci! 

Pomůžeme Vám s hledáním odpovědí na dotazy z oblastí církevního práva, uzavírání církev-
ního manželství, víry, katolické církve atd. Linka dotazů je vám k dispozici každé pondělí a středu 
od 10.00 do 16.00 hod. Stačí zavolat na 220 181 444. 

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  

Manželská setkání po šestnácté  
 

Už 16 let se koná v létě takzvaný pražský kurz Manželských 
setkání. Kurz partnerských vztahů se letos uskutečnil od 17. do 
25. srpna v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci. Organizoval 
ho tým YMCA Familia ve spolupráci s Oblastní charitou Ústí n/Orlicí a zúčastnilo se ho sedmde-
sát párů s cílem zkvalitnit a prohloubit svůj vztah.  

Manželská setkání jsou kurzem pro manžele a partnery, věřící i nevěřící, který je veden 
v duchu křesťanských ekumenických zásad, ale je otevřen širokému okruhu zájemců. Letos 
v srpnu se do Liberce sjelo 70 párů manželů a partnerů, kteří se rozhodli poznat a prohloubit 
svůj partnerský vztah. 

Na programu každého dne byla přednáška, kterou vedli „laici“, přitom ale odborníci na slovo 
vzatí – manželé a partneři, kteří otevřeně hovořili o vlastních zkušenostech, problémech i rados-
tech. Účastníci tak mohli poznat, že problémy se nevyhnou žádnému vztahu, ale že na partner-
ství se dá s nadějí pracovat. Po přednáškách byly páry rozděleny do skupinek, které byly vedeny 
tak, aby se tam všichni cítili dobře, aby se mohli setkávat, diskutovat. Účastnické páry mohly 
využít také přítomných odborníků se zkušenostmi v práci s manželskými páry – psychologů, 
psychoterapeutů a kněží.  

Sjednocujícím prvkem přednášek i workshopů ve skupinkách byla otevřenost, pro kterou si 
účastníky získalo tradičně unikátní prostředí vzájemné důvěry. Všudypřítomný humor a oboha-

ZAŽILI JSME… 
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cující společenství vynahradily všem to, že místo dovolené u moře intenzivně pracovali na svém 
vztahu. Mnozí z účastníků pochvalně konstatovali, že tato zkušenost je pro ně velikou investicí 
do budoucnosti. A že je velkou inspirací i pro výchovu dětí. 

Program Manželských setkání byl věnován tématům jako hledání zdravého sebevědomí, 
uspořádání priorit a životních hodnot, role odpuštění v každém partnerském vztahu, odstranění 
chyb v komunikaci, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, sexualita a další. 

V nabitém programu zůstával čas na sportovní aktivity nebo posezení se známými. Připrave-
ny byly i kulturní akce jako například Divadlo Víti Marčíka nebo přednáška manželů Adáškových 
o pěstounské péči. O přítomné děti se staral perfektně připravený tým, který pro ně organizoval 
program na celý týden. 

Na Manželská setkání přijíždí vysoké procento účastníků, kteří již zdejší atmosféru znají. 
Ovšem stejně jako loni i letos byli organizátoři mile překvapeni tím, že třetinu frekventantů tvo-
řily úplně nové páry. 

Podle závěrečné reflexe se letošní „manželáky“ mimořádně vydařily. V anketě se často obje-
vovaly výroky jako: „Chtěla bych moc poděkovat za svobodu a zároveň pocit přijetí, které tady 
vnímám.“ „Pro naše manželství znamenají Manželská setkání vždy oživení, pozvednutí, cestu 
dál, o krůček výš.“ „Zatím nejkrásnější dovolená, jakou jsme kdy zažili!“ „Bylo to super, osvěžují-
cí, cítím znovu chuť do věcí, které jsem už odmítala řešit, nabrala jsem znovu sílu a naději…“ 

Klára Jašová 

Z DISKUSNÍHO KLUBU 

Pussy Riot  
Jsem členkou Živé rodiny od začátku její existence. 

Chodila jsem do YMCA cvičit ke Zdeničce Pavlasové, teď 
tancuje moje vnučka u Jiřinky Rákosníkové. Vždycky si 
ráda přečtu každé číslo časopisu, těším se na různé zají-
mavé zprávy z misií nebo od rodiny v Anglii, na úvahy, i na smutného svatého nebo recepty. 
I moje dospělé děti po každém čísle rády sáhnou, když mne přijdou navštívit. Všechny texty 
vtipně glosuje Sazeč.  

Tentokrát jsem však Sazečův článek v diskusním klubu podzimního dvojčísla četla 
s rostoucím znepokojením, které přerostlo ve zděšení. Týkalo se neblahého „vystoupení“ soubo-
ru ruských dívek Pussy Riot ve Spasitelově chrámě v Moskvě, které jsme v televizi všichni viděli 
mnohokrát. Mnozí z nás podepisovali dopis pro patriarchu Kirilla, aby se zasadil o zmírnění nebo 
odpuštění trestu. 

Dívky možná ani netušily, co všechno jejich jistě nevhodný vpád do chrámu způsobí. Protest 
proti Putinovi se vlastně zdařil. Obletěl celý svět. Nedovedu si však představit, že by se našel 
někdo, kdo by chtěl „dlouze polemizovat o tom, zda prezident Putin je tím nejúžasnějším před-
stavitelem demokratického způsobu vládnutí“, jak píše Sazeč. Co má demokracie společného 
s naší spásou, jak dále Sazeč rozvádí v následující větě? Myslím, že nám dívky nic nevnucovaly. 
Na ruské poměry jen nesmírně odvážně vyjádřily, co si myslí o ruských volbách a jejich předem 
jasném výsledku. 

Pokud jsem viděla dobře, dívky poskakovaly v chrámě, kde neprobíhala bohoslužba, rozhod-
ně nevnikly za ikonostas. Chápu, že jejich křiklavé oblečení, punčochy na obličejích, ječivý hlas i 
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tanec pohoršily věřící, kteří se tam právě modlili. Mohlo to však skončit vyvedením. A také by to 
tak možná skončilo, kdyby se média neujala svých rolí. Nepostřehla jsem rouhání, ani zesměšňo-
vání náboženství. Dovolávaly se k Bohorodičce. I kdyby jejich invokace byly míněny jako známá 
modlitba Karla Havlíčka Borovského ke sv. Janu Nepomuckému, není to přece důvod k zatčení. 

Rozhodně mne mnohem více znepokojila zpráva o tom, že se ve svatováclavské kapli 
v katedrále sv. Víta konal utajený obřad pseudo Královského řádu rytířů svatého Václava 
(MF Dnes 8. 9. 2012, B2). Tito „rytíři“ zneužívají postavy našeho prvního světce stejně, jako to 
dělali nacisté. „Rytíř“ MUDr. Jaroslav Barták je mimořádně odporná postava. Sazeč možná na-
psal svůj diskusní článek dřív, než se tato událost u nás stala, Barták i režisér František Jílek už 
byli stejně obviněni za jiné delikty. Pošle však někdo do vězení další „rytíře“, kteří se obřadu 
zúčastnili? Maximálně bude propuštěn ze služby ve Vojenské kanceláři Pražského hradu plukov-
ník Karel Niederhafner, který obřad zřejmě umožnil. Ochranka katedrály byla vyměněna. 

Uvědomuje si Sazeč, do jakého vězení nastoupily dívky z Pussy Riot? Jak se tam k nim asi 
chovají jejich strážkyně a další vězenkyně? Sazeč jistě ví, že dvě z nich mají malé děti. Patriarcha 
Kirill a dokonce i sám Putin se těsně před zasedáním soudu ozvali, že navrhovaný trest je příliš 
přísný. 

Helena Čižinská, 9. 10. 2012 
 

Asi by nebylo fér, abych hned za čerstva reagoval (i když by jistě bylo čím argumentovat – ale 
kdo jsem já, abych předjímal průběh eventuální diskuse, která se zde možná rozvine). Nakonec: 
co jsem napsal, napsal jsem… Takže jen dvě věcné poznámky: většina těch, kdo hájili vystoupení 
Pussy Riot, tak činila z důvodů obrany demokracie – proto ta stručná úvaha o hodnotě demokra-
cie. A ta akce ve Svatováclavské kapli, která zase znepokojila Helenu Čižinskou, se skutečně stala 
v době, kdy Zpravodaj byl již na cestě do tiskárny… 

Na ostatní si udělejte názor sami. 

Sazeč  

YMCA Europe Festival 2013  
 

Registrace dobrovolníků na YMCA Europe Festival 2013 byla 
právě zahájena. Jde o festival, jehož třetí ročník pořádá YMCA Euro-
pe v termínu 4. – 10. 8. 2013 v Praze na Výstavišti Holešovice. Jde 
o oslavu toho, co v YMCA umíme, o týdenní setkání ymkařů z celé Evropy i světa, jehož cílem je 
oslavovat lásku k životu. Proto také příští festival nese jméno Love2Live.  

Pro české dobrovolníky jsme vyjednali cenu pouhých 500 Kč za celý festival (zahrnuje obědy, 
večeře, jízdné po Praze a celotýdenní program festivalu). YMCA v ČR hledá dobrovolníky, kteří 
by byli ochotni 6 hodin denně pomoci v informačním stánku, v hostelech a v mnoha dalších  
oblastech, které si můžete zvolit při registraci. Po zbylý čas si můžete festival užívat jako běžní 
návštěvníci.  Podmínkou pro dobrovolničení je dovršení věku 18 let v době festivalu.  

Více o festivalu si můžete přečíst zde: http://www.yefestival.com nebo na českých stránkách 
http://www.ymca.cz/yefestival/.  Zaregistrovat se můžete na http://reg.yefestival.com. 

Kontaktní osobou pro české dobrovolníky je Markéta Kratochvílová (sekretariat@ymca.cz).  

Alžběta Čechráková, sekretář pro zahraničí, YMCA v ČR  

VÝZVA 
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V obchodních domech již Vánoce řádí. Nevím, jak v reklamách (ty nesleduji, ba přímo ignoruji), 
ale v nejednom obchodě jsem již zahlédl vánoční výzdobu (a to je teprve začátek listopadu). Inu: 
reklama… snad nejstarší doložená profesionální aktivita hned po Adamově pojmenovávání tvorů. 
Ano, stačí otevřít knihu Genesis a někde ve třetí kapitole na vás vybafne první reklamní slogan 
v dějinách: „budete jako bohové!“ A Eva naletěla, poslechla nabídku výhodnou, utrhla jablko či co 
to tam vlastně rostlo, s radostí ukázala Adamovi, co se tady dává vlastně zadarmo, Adam taky 
naletěl (to je mi chlap, když se nechá ukecat, aniž se nejdřív zamyslí) – a bylo vymalováno… 

A tak vstoupila lež do života lidí a lidstvo ji přijalo za svou. A my se teď divíme… novinám, 
televizi, zprávám, sdělením, kampaním, fámám… 

„Já jsem cesta, Pravda a Život,“ pravil Ježíš. Bez billboardů, bez tiskových zpráv, bez klipů, 
hudby a úžasných fotografií (tedy spíše filmových záběrů). A naše bílá reklamou zahlcená civiliza-
ce jako kdyby neslyšela – a ty ostatní jsou na tom nejspíš podobně, protože ještě stále jsme pro 
zbytek světa vzorem. Ještě stále udáváme tón, co se týče konzumace Coca-Coly, koukání na reali-
ty show, ježdění (ovšem stále pomalejšímu) ve stále rychlejších autech, životu na dluh… 

Ale na dveře klepe advent (než se mi podaří toto číslo dopsat, nejspíš již bude opravdu za 
dveřmi)… čas očekávání, čas hledání, čas zpomalení (zkusili jste někdy zpomalit či dokonce zůstat 
stát uprostřed předvánočního úklidu?), čas přípravy. Přípravy na příchod toho, jenž je láskou. 
Přípravy na příchod toho, který nepotřeboval reklamu, protože se nám nechce vnucovat. On 
jenom stojí u dveří, klepe a čeká, zda otevřeme. 

Otevřeme?  

VKor 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 – 
Karlíně nabízí ověření schopností ke studiu pro žáky 5. a 9. 

tříd základních škol, kteří zvažují přestup na osmileté gymnázium, resp. přemýšlí o volbě školy po 
ukončení ZŠ. Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit skutečné předpoklady svého dítěte, jeho pře-
vládající zaměření a úroveň jeho vědomostí ve srovnání s jinými žáky pražských škol. Výsledky 
testů budou sdělovány žákům a rodičům v krátkém pohovoru v předem domluveném termínu. 

Testování proběhne skupinově v budově poradny.  

Termín konání: pro žáky 5. tříd ZŠ dne 28. 11. v 8.30 hod., pro žáky 9. tříd ZŠ dne 20. 11. 
v 8.30 hod. Cena testování je 150 Kč. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem.  

Kontakt: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – Karlín, Pernerova 8,  
tel.: 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz, http://www.kppp.cz 

Marie Mesanyová 

Děti zakladatelů Živé rodiny založily novou rodinu 
Když po revoluci manželé Ludmila a Karol Böhmovi a Hana a Petr Imlaufovi spolu s dalšími 

přáteli zakládali sdružení Živá rodina, netušili, že se jednou stanou opravdovou rodinou. Dcera 
Böhmů Terezka a syn Imlaufů Marek se před rokem stali manželi a před několika dny se jim 
narodila dcera Josefina. A tak se můžeme radovat z další mladé živé rodiny a rodičům i prarodi-
čům blahopřejeme. 

DOPORUČUJEME 

NOVÉ MIMINKO 

NA OKRAJ 


