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Izraelci vnímali zprávu o tom, že jim při-
jde záchrana z Nazareta, asi tak, jak by dnes 
vnímali, že jim přijde z Gazy, nebo jak by Češi 
vnímali zprávu o tom, že poli6k, který koneč-
ně v Čechách zatočí s korupcí (a Čechy bu-
dou konečně rájem), vzejde z národnostní 
menšiny z Jirkova. Proto v Janově evangeliu 
v 1. kapitole říká Natanael Filipovi: „Z Naza-
reta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“  

Každý máme svou představu o tom, jaký 
by náš zachránce – spasitel měl být. Že by 
ale pocházel z prostředí, na které se díváme 
shora, kterým dokonce pohrdáme? 

Měli bychom odvahu a víru mudrců 
k tomu, abychom šli za hvězdou někam do 
východoslovenské romské vesnice? Ode-
vzdali bychom tam třeba svatováclavskou 
korunu někomu ve chlévě mezi dobytkem? 
Vždyť myrha byla v Ježíšově době dražší než 
zlato.  

A dali bychom ji my „pravověrní“ jen na 
základě astrologického horoskopu? Nenapa-
dla by nás přitom otázka, co s ní asi rodiče toho křičícího mimina udělají, když ani nemají peníze 
na místo v hospodě? 

Vánoce jsou nejen sen6mentální zprávou o Ježíšově narození, jsou i výpovědí o mudrcích  
a o jejich víře a podřízenos6 vyššímu řádu. Umíme se zbožně tvářit, umíme se zbožně chovat  
a možná i zbožně mluvit. Jsme ale schopni vzít vážně Boží svrchovanost a poslechnout 6chou 
výzvu, která je tak poše6lá? 

Petr Běťák 

CO MŮŽE DOBRÉHO VZEJÍT Z JIRKOVA?  

V RODINNÉM KRUHU 
jsou dny, kdy se myšlenky samy rodí a skáčou na papír 

jsou dny, kdy poezie sama vstupuje do úst i myslí 

jsou také dny ticha, pusta a prázdna 

kdy láska v nás pochybuje o svém bytí 

o svém smyslu i o své síle 

a právě do takových dní přichází Ten, jenž je víc 

je víc než myšlenka 

je víc než poezie 

je Láska 
 

Sa-Ze’Č 2012  
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MIJK LMNOPJQ, 
 

není snadné po 14 letech říci „dost“ a odejít. Přiznám se, že za tu dobu mi Zpravodaj oprav-
du přirostl k srdci (i když jsem se s ním někdy docela vyvztekal). Ale nedá se nic dělat: léta přibý-
vají, síly ubývají a paní doktorka nařídila omezit povinnos6 na nutné minimum. 

A tak teď držíte v ruce poslední číslo Zpravodaje, které jsem vytvořil coby odpovědný redak-
tor a vysázel coby sazeč. Ne, nebojte se, Zpravodaj Tmto nekončí (neboť práce je živá a žárovka, 
jak jsme se učili ve škole, zpívá, a to bez ohledu na jakéhosi topiče), to jen někdo jiný (díky, Mar-
to!) projevil ochotu pokusit se převzít na sebe břímě dolování příspěvků, vybírání receptů, zala-
mování stránek a všech těch dalších drobnosT, bez nichž se vznik dalšího čísla časopisu neobejde. 

Pokud budu moci a pokud mi bude napadat něco, co lze o6sknout, budu se snažit přispívat. 
Ale nechci nic slibovat… v poslední době se objevili i jiní psavci, třeba Petr Běťák… nechcete se 
taky přidat? 

Přeji vám i sobě do letošního roku mnoho sil, ještě více pokoje a rados6, a to všechno opře-
no o naději, že Ten, jenž sedí po pravici Otce, má v rukou opravdu všechnu moc na nebi i na 
zemi a že nás všechny miluje – až k proliT vlastní krve. Ne, nemusíme si ani Jeho jméno, ani jmé-
na našich blízkých vyrývat do dlaně (jak o tom mluví Izaiáš); stačí, když se budeme mít opravdu 
rádi. Dnes, zítra, letos… napořád. 

VKor 
 

Z0123 423 
Láska si jako jediná z věcí stačí sama o sobě. Je sama svým cílem, svou odměnou, svým 

zados6učiněním. Nehledá žádný cíl mimo sebe a nepotřebuje žádné plody mimo sebe. Jejím 
plodem je to, že se děje. Miluji prostě proto, že jsem láska. To je moje nejhlubší iden6ta, v ní  
a pro ni jsem stvořen. 

Pro mne milovat druhé „v Bohu“ znamená milovat je pro ně samé a ne pro to, co mi dělají, 
nebo protože jsem psychologicky uzdravený a schopný. Naše proměněné vědomí vidí druhého 
člověka jako své jiné „já“ – alter ego, jako někoho, kdo je spolu se mnou milován Kristem, a nikoli 
jako objekt oddělený od mého „já“, který blahosklonně zahrnuji všelijakými křesťanskými dobry. 

Jestliže jsem dosud nemiloval nebo jestliže mne láska unavuje, není to zčás6 proto, že druhé 
nahlížím jako své úkoly nebo hrozby, místo co bych je viděl jako součást svého vlastního utrpení 
a samoty? A nejsou ve skutečnos6 součásT utrpení a samoty Boha? 

Chopím-li se pravdy o lásce, která „je Tm, čím je“ jako zdroje svého života, pak konečně 
začínám žít. 

Z knihy Richarda Rohra „Image and Likeness: The Restora�on of the Divine Image“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

 

 

Z5678 7 9:;<=97;<3> ;?7@582 A<B2 80 B7C79D 80B 8<E<   
 

Moje ješitnost mi našeptává, že bych měl napsat zákon o reciprocitě chování lidí na dozoru 
nad nimi a pojmenovat jej po sobě, ale protože popisuje jev tak do očí bijící, určitě ten zákon už 
na světě je a jmenuje se po někom jiném. Jsem líný, abych dělal rešerše a zjišťoval autorské 
prvenství, tak zůstanu skromně v anonymitě. Zákon zní: „Čím více jsou lidé hlídáni a kontrolo-
váni, �m více se chovají jako prasata.“  

V Londýně policie chodí beze zbraní a působí spíše jako ochotní pomocníci bezradným, než 
aby naháněla hrůzu. I jejich komické uniformy s hasičskou helmou na hlavě, která je chrání spíše 
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před padajícím kvě6náčem než útokem ozbrojeného teroristy, způsobuje více úsměv než strach. 
Přesto se lidé na zastávkách autobusu spořádaně řadí sebe do fronty na autobus podle pořadí, 
ve kterém přišli.  

V Moskvě na každém rohu stojí ozbrojený policista vybavený plnou zbrojí a zavilým výrazem 
ve tváři. Dozorné v malých kukaních v metru tlačí do jejich tlustých zadnic pistole, do břicha 
široký opasek a do hlavy čepice se šTtkem, kterou si v kukani neodkládají, aby si s ní neodložili 
svou důležitost. Asi to všechno jim způsobuje takové utrpení, že nevyhnutelně musí z toho být 
stále zavilými. Nejen že se na nikoho neusmějí, ale naopak každou chvíli zařvou do amplionu 
„neběhejte po schodech“, „nepředbíhejte“, „netlačte se“, „buďte k sobě ohleduplní“, „uvolněte 
místo těhotným a starým lidem“, „dávejte si pozor na své věci“.  A lidé běhají po schodech, 
předbíhají, tlačí se, nejsou k sobě ohleduplní, neuvolní místo ani těhotným, ani starým. Místo 
toho mladík, sedící pod shrbenou stařenkou, vytáhne mobil a v přeplněném metru, kde hluk je 
ještě dvakrát vyšší, než byl ve starém pražském s vagóny z Mytyščinskogo mašinostrojitělněgo 
zavoda, do něj řve: „Aló, aló, něslyšaju! Aló, něslyšaju! Što ty govoril? Něslyšaju! Da, da,… paká, 
da, da, paká.“ Ještě neskončí a zvoní další mobil a všichni musíme zase poslouchat: „Aló, aló, 
něslyšaju! Aló, něslyšaju! Ja v metro. Što ty govoril? Něslyšaju! Da, da,… paká, da, da, paká.“ 

A tak mě napadá, že tato zákonitost o nepřímé úměře mezi snahou vychovávat a jejím účin-
kem musí být zformulována. Určitě je již někde v sociologických učebnicích popsána.  

Zlaté e6cké pravidlo, které údajně plaT ve všech světových kulturách – „chovej se tak, jak 
chceš, aby se ostatní chovali k tobě“ – bylo asi v Rusku nějakým prezidentským dekretem zrušeno.   

Když na ulici bezrad-
ně a prosebně oslovuji 
lidi, zda by mi řekli, na 
které ulici stojím a jak se 
dostanu do hotelu v ulici 
Starodanilovskaja č. 3, 
který mi objednala sekre-
tářka z našeho moskev-
ského zastoupení, přidá-
vají do kroku. Když oslo-
vím policistu na křižovat-
ce, dá mi jasně najevo, že 
není informační služba.  
A tak několikrát projdu 
kolem střeženého objek-
tu v ulici Starodanilov-
skaja č. 5 se závorou  
a ozbrojenou stráží, kam 
vjíždí Mercedesy a z nich vystupují pravoslavní patriarchové.  

Přes vysoký plot vidím pěkný park a v něm rozsáhlý klášterní areál s krásnými zlatými věžemi 
pravoslavných kostelů.  Nemám však čas ani chuť na kulturní památky a tak pokračuji v hledání 
hotelu. Na křižovatce se pokouším oslovovat lidi, mávám kolem sebe mapou a volám „prosím 
promiňte, můžete mi pomoct?“ Konečně se u mne zastavuje drobnější muž a se zvednutými 
pažemi, jakoby se vzdával, mi říká: „Sorry, I am not Russian, but how can I help you?“  Je to Ital. 
Podívá se na adresu, usměje se a říká mi, že je ve stejném hotelu. Hotel je to6ž bez jakéhokoliv 
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nápisu uvnitř toho střeženého areálu, kolem kterého jsem už mnohokrát prošel. Patří ústředí 
pravoslavné církve.   

Řvali snad na tohoto Itala několikrát denně z amplionu v metru „buďtě vzajimno věžli-
vi“ (buďte vůči sobě zdvořilí), aby věděl, že by měl poradit cizinci v nesnázích? 

V recepci vyplňuji registrační lístek, když tu přijde patriarcha v černém taláru, s bílou čepicí 
se zlatým křížem na hlavě, stejný jako jeho kolegové visící na stěnách, a říká recepční: 
„Naděnko, přišlo mi něco?“ Naděnka ze šuplíčku podává dva dopisy a říká: „Voloďko, dneska 
jenom dva, měj se, (paká, paká)“. Jsem z té familiárnos6 trochu zmaten. 

Mám nádherný dvoupokojový apartmán s velkou koupelnou s výhledem do klášterní zahra-
dy. Připojení na internet v ceně. Ale i přes visící svaté obrázky na stěně mám pocit, že jsem 
v budově krajského výboru komunis6cké strany a že mé počínání je jistě někde monitorováno.  

Hlad mě přiměl k tomu, abych sešel do hotelové restaurace. Listuji v jídelním lístku, a když 
vidím ceny, začínám uvažovat, že se vydám někam na hamburgra.  Do nevlídného mrholení tma-
vého večera se mi ale vůbec nechce. Ale co, budu skromný a objednávám pelmeně a chlebový 
kvas, přestože na jídelním lístku je jak Budvar, tak Velkopopovický kozel. Pelmeně jsou vařené 
taš6čky s masovou náplní a zakysanou smetanou a houbami navrchu. Bohužel na houbách ne-
byla zrníčka pepře, jak jsem si myslel, ale písku, a ulomil jsem si šestku vlevo nahoře. 

Hosté kolem mluví francouzsky a italsky. 

Nebylo to špatné, ale za 550 Kč, které po mně chtěli, bych možná někde za rohem měl po-
řádný bibek.  

Petr Běťák 

T7A:B7 – G:8<DI A7;< 
Když jsem slýchával povídat o „geniu loci“, měl jsem pocit, že se buď mezi sebou baví vzdě-

lanci, nebo se baví lidé, kteří jako vzdělanci chtějí působit, a proto používají slova, kterým já 
nemohu rozumět. Překlad by mi nedělal poTž, protože ve slovníku cizích slov nebo na Wikipedii 
si najdeme, že to znamená „duch místa“, ale kdo to je, nebo co to je? Jaká je to bytost? Má se 
ucTvat, lidé se k ní snad modlí? Koho a jak jej ovlivňuje? Tyto otázky mě napadly, ale protože mi 
nikdo nevysvětlil, jak „ducha místa“ poznat, jak jej popsat, jak se s ním setkat, tak jsem jej uložil 
do říše bájných bytosT, o kterých se nepřemýšlí.  

Bloumám uličkami starobylé-
ho Toleda, stoupám po strmých 
schodech od řeky Rio Tajo ke 
klášteru San Juan de los Reyes, 
prohlížím si dlažbu z oblázků, 
které nějaké ruce musely vylovit 
ze dna řeky, vynést až sem a peč-
livě je uložit na místo do chodní-
ku. Sleduji obrovské kamenné 
tarasy a opevnění, které před 
stoleTmi stovky rukou sestavova-
ly, míjím pitoreskní židovská ve-
tešnictví v kamenných domech, 
domech z pálených cihel, které 
někdo musel uplácat z předem 
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prohnětené hlíny, které někdo 
musel vynosit nahoru a pečlivě 
uložit do malty na zdi. Míjím 
prodejny křižáckých mečů, muš-
ketýrských kordů i arabských 
šavlí. Z hradeb shlížím na torzo 
mostu, které tam snad trčí od 
doby reconquisty. S Tmto slo-
vem jsem se v dějepise taky 
pral. Asi jsem tehdy při výkladu 
nedával pozor, když nám pan 
profesor vysvětloval, co to slo-
vo znamená, ale až tady mi 
dochází význam tohoto slova 
„znovudobyT“. Křesťané znovu 
dobyli Španělsko a vytlačili mus-
limské Maory do Afriky.  Tehdy plodné soužiT křesťanů, židů a muslimů v jednom městě vzalo za 
své a Tm současně i jejich vyspělá kultura. 

Začíná se stmívat, a tu najednou z domů, uliček, schodů, chrámů, mostů, hradeb, soch vystu-
pují postavy židů, křesťanů, muslimů, které je tvořily, které je bořily, které je zase opravovaly,… 
Lidí, kteří tudy chodili, jezdili v kočárech, na koních, kteří tady žili, bojovali, bránili se a zase úto-
čili, tahali nůše, nosili křižácké meče a zase arabské šavle a pak zase křižácké meče. Nosili tudy 
učené knihy, na ulicích prodávali zeleninu, kůzlata a slepice. Poté tudy jednou, možná mnoho-
krát prošlo stádo ovcí za svým pasákem San6agem na jeho cestě za pokladem, ovce se pásly na 
vyprahlých stráních nad řekou, kde rostou jen zažloutlé trsy trávy a obrovské pichlavé kaktusy. 
Jak mám popsat tento zvláštní pocit znovu oživlé historie? 

„Genius loci“ 

A najednou vím, co to slovo znamená a proč toto město patří 
mezi chráněné památky UNESCO. 

Nad mostem svatého Mar6na na kopci stojí klášter San Juan 
de los Reyes, který nechali postavit král Ferdinand II. Aragonský 
a jeho žena královna Isabela I. Kas6lská z vděčnos6 za narození 
syna Jana a za vítězství nad portugalským králem Afonsem 
V. v bitvě u Tora (1476).  

Uvnitř kláštera je malé atrium se studnou uprostřed. Kolem 
dokola je go6cké podloubí, které umožňuje meditovat při chůzi 
i za špatného počasí. Já jsem meditaci nezkusil, protože k ní je 
potřeba klid. Ten tady ale teď není, protože se tu za tu chviličku 
mého zastavení střídavě provalily výpravy Američanů, Japonců  
a Poláků. V chrámu si nadělali fotky a někteří si koupili odpustek z automatu. Po vhození dese6 
centů se rozsvíT elektrická žárovička na svíčce. Kasička v kostele s cedulkou, na které je napsán 
účel sbírky, mě neruší. Ale ty žárovičky mi připomněly pohanské svatokupectví. 

Toledo je známé výrobou marcipánu. A tak církevní cukrárna v centru, kde připravují marci-
pán jep6šky, bývá plná zákazníků.  

Pozdrav z Toleda posílá Petr Běťák, 17. 10. 2012  
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MANŽELSKÉ OKÉNKO 

S@537I385 E084:AI3@2 
Stejně jako jednotlivce musíme pokřTt i manželství. Musíme mít odva-

hu říct, že jsme přišli sloužit, obětovat svůj život, vzít na sebe kříž. Ve svá-
tos6 manželství nám Bůh slibuje, že se nám dá poznat v naší vzájemnos6. 

Nevím, že by se nějaké jiné náboženství kdy odvážilo něco takového 
říct. Je to velice tělesné, pozemské a smyslové. Ale díky Bohu, že církev učinila manželství svá-
tosT. Vztah muže a ženy ve skutečném životě odevzdání je setkáním s Kristem. To je výklad naší 
spirituality manželství. Vůbec nepotřebujete uTkat do kláštera. Nepotřebujete prak6kovat aske-
zi. Krista potkáváte ve své konkrétní vzájemné lásce. 

Čemu se však musíme učit, je milovat způsobem, kterým miluje Bůh. Vaše chvíle setkání, 
vaše chvíle sdílení, chvíle fyzické obnaženos6 i nahoty psychické musí být nějak i chvílemi obna-
ženos6 Bohu, chvílemi modlitby a svobody. Ve svých společných in6mních chvílích vstupujete 
do velkého tajemství sdělujícího, kým je Bůh pro vás a co Bůh od vás žádá. 

Z knihy Richarda Rohra „The Spiritual Family and the Natural Family“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  

Recept pro půst je vlastně velmi jednoduchý. Půst, to je takový zvyk, 
že se nejí nic, popřípadě vůbec nic, a to celý den a někdy také celou noc, 
prostě zas až do rána. 

Jelikož si však nechceme ublížit na zdraví, tak i ty nejpřísnější postní předpisy nám alespoň 
něco povolují. Přinejmenším můžeme třikrát denně něco pozřít, a taky můžeme pít, co hrdlo 
ráčí, třeba vodu, čaj, kafe, 6 méně aske6čT i minerálku. 

S piTm tedy problém nebude. Co ale jíst? Odborníci doporučují třeba krajíc chleba (nepříliš 
velký, abychom se příliš nenasy6li); znal jsem ale i doporučení snít o jeden rohlík méně než ob-
vykle (tedy třeba místo obvyklých šes6 jen pět – a bez másla).  

„Dobrý den, prosím vás, potřebuji se co nejrychleji dostat na nádraží.“ 

„Počkejte, odvážu psa.“ 
 

Stěžuje si novomanželka své matce: „Mami, včera jsme se poprvé pořádně pohádali.“ 

„Ale to je přece normální,“ říká matka. 

„No jo, ale co mám udělat s mrtvolou?“ 
 

Tři přání našincova během dovolené: jemný písek, čistá voda… a aby se míchačka neporou-
chala. 

 

Kdy je člověku nejlépe samotnému? Když dědí! 

Ze své e-mailové schránky vylovil Sazeč 

RECEPT PRO PŮST 
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V poledne (nebo večer) se pak doporučuje jednoduché jídlo, 
která zasyT, ale není nějakým zvláštním luxusem (a navíc nemá nic 
společného s masem, leda rybím). 

Jak si tohle všechno opatřit? Chléb se dá koupit celkem v kaž-
dém pekařství, ba i v obchodních řetězcích na něj narazíme. Voda 
nám zaTm ještě díky Bohu teče z kohoutku – a jednoduchý oběd 
nám podávají dnes a denně v závodní jídelně (je-li to na pracoviš6, 
tak to s Tm masem není zas až takový problém). 

Co je na tom všem nejdůležitější? Že tohle všechno vůbec není 
důležité. Pokud si dobře vzpomínám, Ježíš doporučoval při postu 
pomazat si hlavu olejem a vůbec vypadat šťastně a spokojeně 
(podle tehdejších představ k tomu musel mít člověk mastnou hlavu 
– inu: jiný kraj…). Smysl Ježíšovy rady je asi v tom, že půst je mezi mnou a Hospodinem a nemu-
sím se za něj nechat chválit od zbytku světa – to by to už pak žádný půst nebyl. 

A ještě jedna poznámka: to postní menu je, jak se dá poznat již na první pohled, ekonomicky 
docela nenáročné. Zbylé prostředky lze využít na něco bohulibého, třeba i na lístky do kina 
(pokud ovšem nejsou pro mne, ale pro někoho, kdo na ně jinak prostě nemá…). 

Dobrou chuť! 

VKor 

C:839DE =97 97B<8D =J< A9;<L<I6D=I3@2 =904I6ME 
 

Phij klhimPlno pP kq. VrJPlOIli  
V sobotu 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valen6-

na Arcidiecézní pouť snoubenců. Připomínáme, že na pražském Vyšehradě je uchováván ostatek 
sv. Valen6na. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 
9.00 do 15.00 hod. a poutní mše svatá ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla v 15.30 hod. Na 
rekolekci, kterou povede P. Josef Čunek SJ, se páry snoubenců přihlašují nejpozději do 13. února 
telefonicky či mailem v Centru pro rodinu nebo přes formulář na webu hsp://manzelstvi.cz/
valen6n/, kde je možno nalézt též aktuální informace. Pozor, kapacita rekolekce je omezena! 
Příspěvek účastníků obnovy je 100,- Kč na pár. Na poutní bohoslužbu pak srdečně zveme všech-
ny ty, kteří vážně do budoucna uvažují o vstupu do manželství! Pouť snoubenců časově před-
chází tradičnímu Národnímu týdnu manželství (hsp://tydenmanzelstvi.cz), který proběhne ve 
dnech 11. až 17. února 2013 na téma „Manželství je umění“. 

Mílí přátelé, 

jak jste již zjis6li při čtení editorialu, další číslo už nebudu sázet já. Vaše 
příspěvky tedy posílejte Martě Tomsové (tomsovamarta@seznam.cz) a ona 
s Tm něco udělá. Jste-li zvědavi, co, počkejte si na příšT dvojčíslí. 

Sazeč 
 

 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 

NABÍDKA I PRO VÁS… 
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J:N3> 6 PDIIP R<73  
Milí přátelé, v našem časopise se objevil komentář 

Sazeče k případu Pussy Riot a následně reakce paní Hele-
ny Čižinské. 

Čtu si Sazečův komentář stále znovu a znovu a je mi 
nějak úzko a trochu až zebe. Jediné, o co se snažím, je představit si, jak by se tady asi zachoval 
Ježíš. ON, jak my říkáme, měl srdce na pravém místě a pohotově reagoval na složité situace (jen 
výjimečně byl pomalý, málem se stavěl nechápavým, třeba když nechtěl na požádání soudit, 
kupříkladu cizoložnou ženu; hájil pros6tutky a také věděl, co patří císaři a co Bohu, dokonce 
věděl, co člověka znesvěcuje i co je rouhání). 

(Pominu znesvěcení i rouhání, slova, která Sazeč až směle použil. Pomíjím vůbec hodně 
skutečnosT! Třeba že mezi protestujícími jsou i matky, které jistě přemýšlejí o budoucnos6 
svých děT, i to, že neprotestují jenom proto, aby pohoršili z kratochvíle věřící, atd.)  

Co jsem však o Ježíši zaTm nečetl je, že by ON, narušitel „zaběhaných“ pořádků a smělý bu-
řič, kdy na někoho jiného zavolal strážce veřejného klidu. Snažím se usilovně si představit, co by 
asi následovalo, kdyby se Pussy Riot objevily v horní místnos6 při „poslední večeři“ (jak víme, 

 

PMKLvrqr lr wrlxPJkOqK 
Jarní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční v Pastoračním středisku 

(sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6, v termínu 9. dubna – 28. května 2013. Setkání probíhají 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 formu-
lář na stránkách hsp://cpr.apha.cz/snoubenci/. 

 

EzPvnInIP Lvh wrlxPJkpQ LNv{ 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro manželské páry 

s P. MUDr. Jiřím Kordou. Budou se konat ve dnech 14. – 20. července 2013 v JiřeTně pod Jedlovou. 

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na hsp://cpr.apha.cz. 
 

KMPkjrlkpN Lk{n|hJh}InpN Lhvr~lr 
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro A – Dejvická) nabízí dospělým klientům, 

kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i osobními, jednorázovou psychologickou 
intervenci i možnost psychoterapeu6cké péče. Nově nabízíme služby věřícího psychiatra. Klien-
tům se věnují věřící terapeu6 Mgr. Kateřina Gůrová a Mgr. Alice Derflová a dále externě v rámci 
možnosT PhDr. Petr Goldmann, klinický psycholog, a MUDr. Alexandra Havlicová, psychiatr. 

Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 220 181 777. Doporučený příspěvek za 
jednu konzultaci je 400,- Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze zdravotního pojištění. 

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

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

Z DISKUSNÍHO KLUBU 
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byla vlastně první), kde měl své místo i Jidáš. Ten Jidáš, na kterého se Ježíš nezlobil ještě ani 
v Getsemanech. Je možné, že tak velký soucit by byl vyhrazen pouze Ježíši? Že by ho byl schopen 
jen ON? A co to vlastně tehdy mělo zbývajících jedenáct učedníků nést jako dobrou zprávu až na 
konec světa? Měli snad nést ještě něco jiného než Ježíšův soucit a lásku? Neměli snad ještě za 
úkol oznamovat, že pořádek a klid v chrámu (jistě i neječet v přestrojení) mají přednost před 
láskou a soucitem?  

Jistě by to takhle bylo státotvornější, nepohoršovat, nerušit… ano, ale to by snad mohlo 
pla6t jen ve státě, opravdu ideálním státě, kde už lidé vlastně ani žádnou Ježíšovu dobrou zprá-
vu nepotřebují! 

Jan Houžvička 
 

 

No, už je to docela dlouho, co jsem tu úvahu napsal. Nicméně nějak si nevzpomínám, že bych 
v ní doporučoval, aby ty mladé ženy byly zavřeny natvrdo a bez ohledu na jejich dě�. Pokud vím, 
chtěl jsem jenom upozornit, že demokracie není jedinou hodnotou a rozhodně ne tou nejspasitel-
nější (alespoň nevím o tom, že by Ježíš někdy vstupoval do poli�ckých bojů, i když se nakonec stal 
tak trochu i jejich oběB), a také zdůraznit, že demokracie možná ještě víc než jakékoli jiné spole-
čenské zřízení je založena na vzájemném respektu – a ten (alespoň vůči pravoslavným věřícím) 
jsem u onoho protestu tak nějak postrádal. Možná se mýlím, možná jsem to jen nepřesně vyjád-
řil… Nevím – a teď je to už asi jedno: slova jednou vypuštěná ani párem volů zpět nevtáhneš. 
Mně se ten trest taky zdá příliš tvrdý (měřeno našima středoevropskýma očima)… ale stále si 
kladu otázku: opravdu to muselo proběhnout právě v kostele? Odpověď už se asi nedozvím… 

Sazeč  

D7L97 
 

Jeden z nejmoudřejších lidí, všech dob, veliký stavitel, který postavil celá města, obratný 
stratég, za jehož panování jeho země mimořádně vzkvétala, veliký milovník života, dobrého jídla 
i krásných žen, Žid, který žil před asi 2300 lety, král Šalamoun zhodno6l svůj život v knize, která 
byla zařazena do světoznámého souboru knih, který známe pod jménem Bible. V Bibli se tato 
kniha jmenuje Kazatel. 

Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachB?  

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: 

Je čas rození i čas umírání, je čas sázet i čas trhat; 

je čas zabíjet i čas léčit, je čas bořit i čas budovat; 

je čas plakat i čas smát se, je čas truchlit i čas poskakovat; 

je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, je čas objímat i čas objímání zanechat; 

je čas hledat i čas ztrácet, je čas opatrovat i čas odhazovat; 

je čas roztrhávat i čas sešívat, je čas mlčet i čas mluvit; 

je čas milovat i čas nenávidět, je čas boje i čas pokoje… 

Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. 

Jdi, jez svůj chléb s radosB a popíjej své víno s dobrou myslí,… 

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil,… 
 

NAPSALI 
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Někteří považují knihu Kazatel za pesimis6ckou knihu. Šalomoun ale není pesimista. „Pesimisté 
většinou bývají lidé, kteří už poznali a prožili tolik věcí, že už jsou skoro na prahu životní moudros� – 
a tehdy je těsně před vrcholem strhne z cesty melancholie, únava a znechucení. Jsou okolním zlem 
fascinováni a uhranu� k strnulé nečinnos�“, říká v knize Naděje stromu života Tomáš Halík.  

Šalomoun ale není pouze vědoucí a zkušený kmet. On při své moudros6 pochopil, že dokon-
ce ani sama moudrost nemůže být cílem života. Důležitější je konat dobro. Nevím, zda skutečně 
řekl „konat dobro“. Já si myslím, že při jeho moudros6 spíše řekl „šířit dobro“. Konat dobro mi 
to6ž zní skoro jako „páchat dobro“.  

Pácháním dobra, sbíráním dobrých skutků si člo-
věk pouze kupuje přízeň druhých a sbírá zásluhy 
hlavně sám před sebou. Byť se zdá, že koná dobro ve 
prospěch druhého člověka, kompenzuje Tm hlavně 
svoji osamělost nebo má dokonce potřebu ovládat 
druhého člověka a balí to do obalu lásky. Páchá na 
druhém dobro, ať si to ten druhý přeje nebo nepřeje.  

Šíření dobra by však mělo vycházet zevnitř. 
Z rados6 a vděčnos6 z toho, co jsem sám v životě 
dostal, se chci podělit. A proto:  

pojídej jídlo s radosT, 

popíjej víno s dobrou myslí 

a dívej se, kde je možné udělat něco dobrého. 

A to dnes udělej! 

Petr Běťák, 9. 12. 2012 

Rebeka Pulkrábková se narodila na 
svátek svaté Rodiny, tedy v neděli 
30. prosince 2012. Měřila 50 cm  
a vážila 3,50 kg.  

Podle mých posledních informací dob-
ře jí (přibývá), spí, příležitostně křičí  
a přiměřeným způsobem dělá všechny 
další věci, kvůli kterým rodiče chodí 
kupovat pleny.  

Kéž jí Hospodin žehná (a jejím rodičům 
a oběma sourozencům taky). 

NOVÉ MIMINKO 

NA OKRAJ 

Jakoby slovo na okraj bylo posledním slovem… Je to na konci časopisu, jaksi celý časopis 
(alespoň op�cky) uzavírá, mělo by něco shrnout, nebo naopak něco důležitého připodotknout 
– něco, na co se ve shonu světa ke škodě člověka zapomíná… 
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Ale co je to to důležité? Co je to to, na co by se nemělo zapomenout? 

Pro každého z nás je něco na světě nejdůležitější. Myslím, že kdyby každý z nás dostal do 
ruky mikrofon (publikum není podmínkou, neboť ne všichni jsme ostřílení táboroví řečníci), 
dříve nebo později by z nás vypadlo to, co z nás vypadne vždy, když máme pocit, že teď je po-
třeba říci něco zásadního. Každý máme své téma, možná svá témata. Každý vidíme něco, 
opravdu každý z nás… 

Velikost filosofa, komentátora, spisovatele… je v tom, že dokáže trefit téma, které zajímá 
hodně lidí – a pak taky v tom, jak to téma zpracuje. Ne každý je Karel Čapek, jehož sloupky si 
může člověk číst s potěšením (a někdy i notným užitkem) třeba i po sedmdesá� letech… 

Ale co nás dnes vlastně zajímá? Volby prezidenta? Proběhnou, stanou se dějepisem, na 
Hradě bude několik let sedět ten či onen, bude se na nás zubit z poštovních známek… a za pět 
let bude třeba zase všechno jinak. Teď to prožíváme (soudě alespoň podle ohnivých debat ne-
jen v médiích)… bude to tématem i za rok? Dostanu i za rok v nejmenované hospodě pivo zdar-
ma, pokud si do té doby dokáži uschovat nevyužité volební lístky dokazující, že jsem volil ve 
shodě s oním hospodským? 

Pussy Riot? Chvíli to tady vypadalo na flame war – teď už je to jen téma pro modlitby za 
jejich dě� a za to, aby se co nejdřív zase setkaly se svou matkou. 

Válka? je jich tolik na světě – a kdo z nás si troufá vědět, na čí straně je pravda? Už i řecké 
dluhy jsou tématem spíše okoukaným… 

Žijeme v globálním světě (je úplně jedno, zda chceme nebo ne, nějak se nás nikdo neze-
ptal). Informace přilétají ze všech stran, neskutečná kvanta informací o radostech i strastech, 
neštěsBch, pohromách, vítězstvích, prohrách, pokroku i temnotách… přilétá jich víc, než kolik 
jich umíme vyslechnout, přečíst, pochopit, vstřebat, zaujmout k nim postoj, něco s Bm udělat… 
Jen jedna jediná informace jaksi stále ještě neplní první stránky novin, nestává se hlavní zprá-
vou v televizi, nezahlcuje internet… Jediná zpráva jako kdyby byla čímsi okrajovým, podruž-
ným, co už dnes nikoho nezajímá… že to�ž Ježíš Kristus přišel, aby každého z nás osobně  
a jednotlivě spasil, přijal do svého království, uvedl do domu svého Otce… jako kdyby to vůbec 
nebylo důležité… 

Že si toho svět nevšímá? A proč by měl? Všímáme si toho my, kteří se k němu hlásíme? 
Naplňuje nás to radosB a nadějí? Září nám to na potkání z očí? Nebo je to jen to, co se říká 
tam v tom kostele, kam o nedělích chodíme i s dětmi, protože tam chodili i naši rodiče s námi? 
Jsme křesťané na plný úvazek – nebo si to necháváme jen na neděli dopoledne? 

Protože kdyby celá „křesťanská“ Evropa brala křesťanství opravdu vážně, jako poselství, 
které má od základů změnit naše životy, musel by svět vypadat poněkud jinak… 

No nic… Je snadné rozčilovat se tam, kde to nic nestojí. Je snadné napsat pár plamenných 
vět… Obávám se, že čas, kdy stačilo v neděli zajít do kostela, ráno se pomodlit otčenáš a večer 
Andělíčku můj strážníčku již skončil. Papež a biskupové sami za nás ten svět nespasí. Ne že my 
bychom ho spasit mohli, to umí jen Ježíš Kristus, ale my mu musíme přinejmenším věřit –  
a důvěřovat. Neboť jen tak najdeme sílu milovat všechny ty lidi kolem, co se před nás cpou na 
jezdící schody, jedou na červenou, bouchají v noci nahlas vstupními dveřmi a dělají ty stovky 
nejrůznějších věcí, které nám tak strašlivě lezou na nervy. A jen tak dokážeme přijmout za pre-
zidenta i toho, koho jsme my teda opravdu nevolili… 

A jen takto se dá hledat – a jednou najít – nebeské království… 

VKor 


