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Již tradičně rozpoutalo vyslovení těchto dvou známých la>nských slov bouři nadšení na Sva-
topetrském náměs� v Římě v onen deš>vý podvečer v polovině března. Bylo to jako vždy – 
a přece ne tak úplně jako vždy. 

Už to, co předcházelo, byla pro všechny, kdo se o papeže zajímají, novinka. Aby papež veřej-
ně prohlásil, že na tohle nemá, že už nemůže, že jde od toho – to se nestalo několik set let (a ani 
před�m to nebylo nikterak běžné, spíše naopak). 

Zajímavá byla i série spekulací o tom, proč rezignace a kdo bude novým papežem. Je zvlášt-
ní, jak mnoho lidí, kteří nepřijdou do kos-
tela ani na půlnoční, ochotně sledovalo 
úvahy novinářů, kteří obvykle nemohou 
církvi přijít na jméno, pokoušejících se 
jakoby zasvěceně diskutovat a spekulovat 
o věcech, o kterých nemají nejmenšího 
tušení. (Takhle nějak si představuji dva 
Eskymáky, kteří při první návštěvě Prahy 
usednou někde v útulné hospůdce  
a u tře�ho piva se vášnivě zapojí do disku-
se o op>mální sestavě maďarského repre-
zentačního týmu vodních pólistů.) 

Nejzajímavější ale byla euforie, která po sdělení jména nového papeže (a hlavně po jeho 
úžasně prostém pozdravu „Dobrý večer!“ z balkónu svatopetrské baziliky) zachvá>la velkou část 
světa. Ne že bych se divil – kam až lidská paměť sahá, je to snad první papež, který se zachoval 
jako člověk a ne jako církevní hodnostář. 

Euforie byla přiživena i zveřejněním jeho prvních počinů a proslovů – ostatně: kdo jste nevi-
děli, resp. neslyšeli jeho kázání při inaugurační mši, přišli jste o mnoho: konečně jsem jednou 
rozuměl homilii, aniž bych k tomu potřeboval malý teologický slovník. Ale… 

Papež vyzývá k přije� kříže. Možná nám to v tom nadšení uniklo: on neříká, že si máme kou-
pit křížek, pověsit ho na ře�zek a pověsit si ho kolem krku. On mluví o službě, jejímž zářivým 
vrcholem je kříž – opravdu si nemyslím, že by snad měl na mysli nějaký pomník. Kříž, to je tako-
vý kus dřeva, na který se přibíjeli odsouzenci, nejpotupnější způsob popravy ve své době 
v Římské říši, jíž byl Ježíš obyvatelem. Přijmout kříž (a měli jsme v těchto dnech v bohoslužbách 
dost prostoru k tomu, abychom se nad �m zamysleli) znamená zachovat se jako Ježíš – plnit své 
poslání (každý máme své poslání, ke kterému nás Hospodin pozval) i za tu cenu, že nás to bude 
něco stát. Možná něco, možná hodně… možná nějakou bolest a možná všechno… 

Nadšení z volby nového papeže je moc hezká věc. Očekávání toho, co udělá, je opravdu 
velké. Možná mu dostojí, možná nikoli. Možná změní způsob jednání ins>tuce, která se nazývá 
církev, možná vylepší její obraz na veřejnos> (tomu ale moc nevěřím, protože Odpůrce nasadí 
všechny páky, aby to veřejnost papeži Fran>škovi neuvěřila), možná to dotáhne až na oltář (jako 
již nejeden papež před ním). Ale… 

Ale církev, to není jen papež, va>kánská kurie, dvě stovky kardinálů, několik >síc biskupů… 
To není ani pan farář, ba ani kostelník, chrámový sbor a kropenka u vchodu. Ba dokonce (neboť 

HABEMUS PAPAM 
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zdaleka ne všichni křesťané jsou katolíky) církev není ani staršovstvo, kazatel, sbírka, ba dokonce 
ani paní katechetka či farní věstník. Církev jsme my všichni, katolíci i nekatolíci, pokřtění i nepo-
křtění (přečtěme si někdy kons>tuci II. va>kánského koncilu Lumen Gen>um, vyšla i v češ>ně) – 
všichni, kdo nějakým způsobem hledáme pravdu, hledáme přece Krista (On je Pravda!), ať už 
jeho jméno známe nebo ne. 

A tato církev může mít ve svém čele třeba deset papežů Fran>šků, kteří všichni mohou po-
stupně skončit na oltáři – ale nás to nespasí. Nás může spasit jen Ježíš Kristus – a i ten to udělá 
jen tehdy, když mu to dovolíme. 

Jenomže Kristus se nenechá oklamat hezkými slovy (i kdyby je pro nás sepsali největší křes-
ťanš� učenci a mys>kové). On nehledá to, jak se tváříme. On hledá to, jací doopravdy jsme; 
hledá naše srdce. 

Najde je?  

Vladimír Koronthály 

ZAVÁTÁ POSTNÍ 
 

vsedě před branami bílého inferna 
hledě na vločky jež v tisíci kusech 
mrzna za volantem náhle tak zbytečným 
čekáš  

 

vichr je ledový vločky jsou početné 
výsměšný rej malých krystalků třpytivých 
mráz ticho chlad zima netušíš nedočkáš 
zavátá okna 
 

V RODINNÉM KRUHU 

ve zprávách jen malá kousavá noticka 
hodiny nebijí večer se snesl 
ticho a přízraky zavátých titánů 
kam jsi to klesl 

 

svoboda skřivánek vysoko na nebi 
svoboda daleko zelené lesy 
kdo přijde vytrhne rozpustí rozmrazí 
ledové ticho 

 

myšlenky zaváté zamrzlé v temnotě 
úmysly ledové činy tak studí 
On přišel rozpustil svobodu přináší 
vystoupíš? 

Sa-Ze’Č 2013 
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Milí příbuzní a přátelé! 

Moc vás všechny zdravím!  

Na konci ledna jsme tu měli úplnou zimní pohádku. Přes neděli napadalo asi 25 cm sněhu. 
Dě> byly štěs�m bez sebe. Josef a Myška vyrobili malou bobovou dráhu před garáží, kde potom 
probíhaly po celý týden divoké jízdy. V pondělí dokonce zavřeli školu. Tomovo gymnázium zůsta-
lo k jeho žalu otevřené – inu, svět je nespravedlivý. Běla jezdila do školky na bobech. Přesně za 
týden přišla obleva a teď už jsme zase při starém. Střídavě prší a mrholí a je kolem 10 stupňů. 
Pod magnolií mi vykvetly sněženky – zima skončila.  

Modroočko zahájilo v lednu přípravku na první sv. přijímání. Na rodičovské schůzce na úvod 
kurzu se do nás (rodičů) pus>la duchovní správa farnos> s plnou vervou. Nejprve jáhen Charlie, 
pak otec Adams a na závěr znova Charlie. Měli ohnivé proslovy, jak je důležitá domácí církev, jak 
se rodiče doma s dětma nemodlej a co pak chceme, vidíme ty výsledky, musíme se nad sebou 
zamyslet, a ještě jiné podnětné myšlenky. Přišla jsem domů s jasným rozhodnu�m, že musíme 
naše večerní modlitby s dětmi posílit. Pěkně u stolu, se svíčkou a s Biblí. Výsledky jsou upřímně 
řečeno všelijaké. Hned první večer se pohádali, kdo bude zapalovat svíčku a kdo ji bude sfouká-
vat, někdo sfoukával naschvál v průběhu modlitby, někdo si popálil pusu o plamínek zápalky, 
někdo pronášel modlitby zcela nevhodné, někdo se stavěl na hlavu, někdo lezl po stole a někdo 
se chtěl kojit. Naštěs� máme jednoho zbožného syna, a to Myšku. Jde příkladem těm mladším 
(většinou) a dobrovolně jim na závěr modlitby předčítá z dětské Bible. Ještě že ho máme.   

V nečekaně silném přílivu energie jsem podnikla několik výprav do Londýna. Beru s se-
bou  vždy jen jedno dítě. Po cestě vlakem do velkoměsta je dost času, aby mi ten nebo onen syn 
bez přerušování ostatními sourozenci vypověděl, co potřebuje, a taky se nikdo neztrácí.  

Ještě těsně před Vánocemi jsem 
se vypravila s Modroočkem do 
Westminster Abbey. Byl to nádher-
ný výlet. V Abbey jsme šli na pro-
hlídku s průvodcem, a to jsme vy-
hráli. Prohlídka trvala 90 minut, 
průvodce byl vynikající, všechno 
věděl, pořád se usmíval. Vzal nás 
k náhrobku Eduarda Vyznavače, 
kam normálně veřejnost nechodí,  
a tam smělo Modroočko usednout 
na židli, na které sedí královna, když 
přijde do Westminstru na bohosluž-
bu. Musím říct, že jsem byla vrcholnou go>kou katedrály naprosto oslněna, a po skončení pro-
hlídky s průvodcem jsme si celou trasu s Modroočkem prošli ještě jednou. Pak jsme se šli podí-
vat ještě do Charter House, který je hned vedle. Tam jsme hlavně pozorovali, jak středověcí 
umělci zpodobili různá zvířata, o kterých se mluví v Bibli, na freskách. Pak už ovšem bylo du-
chovní potravy příliš. Vzala jsem Modroočko do restaurace v areálu Abbey, aby se tam kvalitním 
obědem oživilo. Já jsem se rozjařila nad výborným čajem, který mi naservírovali v bělostném 
porcelánu. V kostele právě začínala odpolední bohoslužba, tak jsme se šli s Modroočkem podí-
vat, jak slavný sbor katedrály, složený z pánů a chlapečků jen o málo starších než Modroočko 
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zpívá. Bylo to opravdu nádherné. Modroočko pročítalo knihy legrační historie pro dě> ("Horrible 
Histories", pro zasvěcené), a hodinová bohoslužba mu tak rychle utekla. Setmělo se, a my jsme 
se blížili na Victoria Sta>on, odkud nám jel vlak domů. Protože nám zbýval ještě čas, zašli jsme 
zapálit svíčku do Westminsterské katedrály, která je po cestě na nádraží Victoria. (Pozn.: abych 
to ujasnila s katedrálami – jedna je go>cká, po reformě Henryho VIII. anglikánská, a vystupuje 
pod názvem "Westminster Abbey". Druhá je katolická, vystavěna na poč. 20. stol. v krásném 
byzanstském stylu, a nazývá se "Westminster Cathedral"). A tam jsme zaslechli češ>nu. Hned 
jsme se ke krajanům přihlásili – byla to paní 
středního věku, hostující pan farář a jeden 
mladý muž. Dali jsme se do hovo-
ru, přirozeně se stočila řeč na rodinu. Pa-
ní  říkala, že jeden z jejích synů se jmenuje 
Jan, jako naše Modroočko, což není tak 
zvláštní. Ale když mi vyjevila, že její další syn 
je Štěpán Michael, to už jsem byla docela 
překvapená. Jako náš Myška. Bohužel jsme 
si nemohli povídat moc dlouho, protože by 
nám jinak ujel vlak, a co potom, že?  

Další výlet jsem podnikla v lednu s To-
mášem. Mrazivým povětřím jsme se prošli 
podél Temže až k Millenium Bridge, který 
jsme překročili a šli si prohlédnout go>ckou 
Southwark Cathedral. Zrovna probíhala bohoslužba, tak jsme si katedrálu prohlédli jen zvenku  
a prošli se ulicemi Southwarku. Do této oblas> byly v minulos> vytlačeny osoby a podniky, které 
byly ve c>hodné čás> Londýna na protějším břehu nežádoucí. Kejklíři, herci, pros>tutky, prodej-
ci všeho možného i nemožného a provozovny "bear bi>ng", kde zábava spočívala ve sledování 
zápasu medvěda a psů. Do dnešních dob tu zbyla jen ulička "Bear Gardens". Chtěla jsem vi-
dět hospodu George Inn, která pochází ze 17. stol. Podle kapesního průvodce je to jediná do-
chovaná ukázka hos>nce u cesty s ochozem v Londýně. Ochozy obklopovaly dvůr, na kterém se 
hrálo divadlo. Zbylo jen jedno křídlo, ale i tak je hos>nec krásnější, než jsem si představovala.   

Naše kroky vedly kolem kopie lodi Golden Hinde, na níž se plavil po mořích neohrože-
ný  Francis Drake, až jsme dospěli k novodobé replice Shakespearova divadla Globe. Šli jsme na 
prohlídku interiéru divadla, pokud se dá v tomto případě ovšem hovořit o interiéru – divadlo, 
jakožto správná kopie původního Globu nemá střechu. Během prohlídky jsme se dozvěděli 
spoustu velice zajímavých věcí, mj. to, že za Shakespeara se v divadle hrálo celoročně, bez ohle-
du na zimu, déšť a jinou nepřízeň počasí. Dnešní diváci vydrží méně, proto se v divadle hraje jen 
v letních měsících. Ale i za deště – při způsobu, jakým se chová počasí v průběhu anglického léta, 
by si moc nezahráli, kdyby čekali, až přestane pršet. Obdivovali jsme, jak při rekonstrukci diva-
dla zachovali stavitelé původní způsoby stavění, a do posledního chlupu – téměř doslova. Do 
omítky podle originální receptury přimíchali chlupy, jen ne kozí jako za Shakespeara, ale krav-
ské. Podle všeho v UK není v současnos> dostatek koz ochotných nechat se oholit k větší slávě 
múzických umění, kravám je to asi jedno. Na Toma udělalo divadlo dojem. Sám mne požádal, 
zda bychom mohli v létě navš�vit nějaké divadelní představení. Hlavně ale ne komedii, říkal. 
Slíbila jsem mu, že ho vezmu na nějaké pořádné drama, podle toho, co budou dávat. Nejlepší by 
byl Macbeth. Z toho běhá mráz po zádech. Mimochodem Macbeth: Myška nosí ze školy knížky 
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v rozsahu cca 120 stran, které jsou zkrácenými verzemi slavných děl převážně britských autorů. 
Čteme je spolu nahlas. Jeho nejoblíbenějšími díly jsou Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Frankenstein a Os-
trov pokladů. Ze školy přinesl také zjednodušenou verzi Macbetha. Byl to docela čtenářský oří-
šek. Vysvětlovali jsme si, proč Macbeth a Lady Macbeth dělají to, co dělají, a jaké to má pro ně 
důsledky, a proč není dobré dělat šeredné činy, i když na to nikdo třeba nepřijde.  

 Bylo mi jasné, že musím zařadit do programu výletu nějaké občerstvení. Jen vyhlídka na 
návštěvu kavárny vzpružila Toma natolik, že mne 
nechal chvíli okounět před vstupem do Tate Mo-
dern. Umís>t galerii moderního umění do bývalé 
elektrárny je geniální nápad. Stavba sama je velmi 
zajímavá, a uvnitř je opravdu hodně místa na vy-
stavovaní. Naše kroky ale podle slibu mířily nejpr-
ve do kavárny, která je až nahoře, v 7. patře, 
v prosklené nástavbě. Výhled na katedrálu 
sv. Pavla na protějším břehu Temže je překrásný. 
Nemohla jsem se vynadívat. Tom projevil větší 
výdrž, než jsem očekávala, a postupně jsme prošli 
velké množství výstavních sálů. Některá díla byla 
velmi zajímavá, jiná u mne vzbudila pochybnos>,  
a jeden kousek mne rozesmál jako snad ještě žádný jiný ve všech galeriích, co jsem kdy navš�vi-
la. Překvapilo mne, kolik odvážných rodičů se sem vydalo s úplně malými dětmi. Honili je po 
chodbách a výstavních prostorách, sami ověšeni hračkami, kočárky a svačinou. Jsem velmi ráda, 
že Josef je ochotný hlídat naše malé dě> doma a že jsem těchto kratochvílí ušetřena. Objevili 
jsme s Tomem mj. čtenářský koutek v proskleném balkonku, který přehlíží prostory centrální 
haly z tře�ho patra. Pro unavené návštěvníky jsou zde k dispozice knihy o umělcích. Tom se 
začetl do publikace o S. Dalím, já jsem si užila u Picassa. Zbyl nám ještě čas, tak jsme se vydali 
podívat se dovnitř do Southwarské katedrály, kterou jsme dopoledne viděli jen zvenku. Tom se 
z prohlídky omluvil, že usedne do lavice a vyčká, až si projdu, co potřebuju. Musím se přiznat, že 
jsem byla ohromena. Prohlídka po katedrále vede podle informačních cedulí, na nichž jsou ne-
jen informace, co právě vidíme z hlediska historického a uměleckého, ale i výzvy k modlitbám,  
a pro unavené poutníky, jako jsem byla já, modlitby přímo napsané. I když je anglikánská církev 
církví zcela reformovanou, jak mne ujis>li naši anglikánš� přátelé, přesto se zde nabízejí poutní-
kům modlitby, na které jsme zvyklí u katolíků – např. v kapli P. Marie je to Magnificat, v kapli 
sv. Fran>ška jeho krásná modlitba o tom, že je lepší utěšovat, než být utěšován a milovat, než 
být milován. Je zvláštní být v go>cké katedrále, která je vlastně kostelem reformované církve. 
Nic takového myslím v Čechách nemáme – moderní církve mají moderní kostely, katolická církev 
má go>cké katedrály. Závěrečná procházka na nádraží kolem Temže setmělým Londýnem byla 
velmi krásná a velmi větrná.   

Modroočko pročetlo průvodce Natural History Museum pro dě>, který jsem mu koupila při 
naší říjnové návštěvě muzea, a pojalo velkou touhu navš�vit expozici dinosaurů a "sopky". Ty ho 
obzvláště zaujaly. Protože teď jezdíme do Londýna vlakem, mohl se výletu zúčastnit i Myška, 
kterému je v autobuse špatně a proto dosud nejezdil. Jeli jsme tedy tři – Myška, Modroočko  
a já. Hned z nádraží na Victoria jsem je odvedla do Westminsterské katedrály na mši (jeli jsme 
na výlet v neděli), a pak jsme velmi chladným ránem odpochodovali směr South Kensington, kde 
se nacházejí velká muzea. Protože jsme byli velice zmrzlí, šli jsme se ohřát na čokoládu a čaj do 
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V&A muzea, do krásné originál 
viktoriánské kavárny, o které 
jsem vám už psala v minulém 
dopise. Kluci chtěli na WC, a to 
jsem užasla. Umývárna (společná 
pro pány i dámy) jako by vystou-
pila z knihy o viktoriánských inte-
riérech.   

V Natural History Museum 
jsme se šťastně shledali s našimi 
milovanými londýnskými bratran-
ci a jejich maminkou. Společně 
jsme navš�vili laboratoř pro dě>, 
kde kluci vážili, měřili, zkoumali 
přírodniny pod mikroskopem, 
zkrátka provozovali přírodní vědy. Potom jsme šli na dinosaury. Celé oddělení pravěkých ještě-
rů vyvrcholilo asi třímetrovým tyranosaurem rexem, který se hýbal, vrčel a vůbec vypadal jako 
živý. Myška se samozřejmě nebál, ale my všichni ostatní ano. Pak jsme se byli podívat na výsta-
vu živé přírody a pak KONEČNĚ se šlo na sopky. To>ž do výstavní čás> "Síně Země". Očekávání 
byla splněna, simulátor zemětřesení byl zlatým hřebem programu.  

Fotografie, kterou přikládám, je z našeho novoročního výletu do Greenwichského parku. 
V tento den poprvé po 14 dnech přestalo pršet a vysvitlo slunce, tak jsme to hned využili a jeli 
ven. Dě> stojí u kotvy před vstupem do Námořního muzea. Zhruba za 30 min od pořízení foto-
grafie se Elíšek ztra>l. Ještě že ho máme na fotce... Just joking, jak říkají naši chlapci. Díky nasa-
zení pátrací jednotky v počtu tří mužů (Josef, Tom a Myška) se podařilo zbloudilce najít – vrá>l 
se do informačního centra něco si ještě prohlédnout. 

 Zdravím vás všechny!  

Blanka 

 

Z015;:D3 ;7<5=0 

 
Po deví> letech budování komunity v Novém Jeruzalémě jsme došli k přesvědčení, že lze 

stavět pouze na životě. Všechno ostatní je písek. Nejde stavět na strachu, vině, nátlaku, dokon-
ce ani na idealismu. Nemůžeme stavět na pasážích evangelia, církevních přikázáních nebo pa-
pežských nařízeních, jestliže nás v posledku nepřivádějí k životu. 

Nemůžeme stavět na smr>. Neodpouštění, potlačovaná zranění, vytěsněné pocity, podvě-
domý hněv nakonec prokážou svou neschopnost zakládat společenství. Krátkodobě se mohou 
jevit jako energie, ale časem se ukážou jako energie nega>vní, neschopná reálného života. 
„Moudrost si vystavěla dům…“ (Př 9,1). A moudrost také ví, že lze stavět pouze na základě živo-
ta. Tato cesta do stále hlubšího života je esencí společenství víry. 

 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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T0=3D?5<5 4:80=:G5 
1. První povinnosH otce vůči dětem je milovat jejich matku. Rodina je systémem, který je 

udržován láskou. Láskou skutečnou a účinnou, nikoli pouze předpokládanou. Problémy rodin-
ného života nelze bez lásky dlouhodobé snášet. Nemůžeme být „rodiči z povinnos>". Výchova 
je vždy „záležitos� celé rodiny". Hluboké souznění a in>mní jednota jak mezi manžely, tak mezi 
dětmi je zdrojem potěšení a růstu, protože dávají jistotu. Ta�nek může maminku chránit �m, že 
ji zastoupí, umožní ji odpočívat a dopřeje jí čas pro sebe samu. 

2. Otec musí být především přítomen. Tato přítomnost musí říkat: „Vy jste prvním zájmem 
mého života." Podle sta>s>k otcové netráví auten>cky výchovným způsobem denně ani pět 
minut času se svými dětmi. Výzkumy napovídají, že existuje přímá souvislost mezi nepřítomnos-
� otce a špatnými výsledky ve škole, nízkým inteligenčním kvocientem, delikvencí a agresivitou. 
Nejedná se o otázku času, nýbrž o otázku 
efek>vní komunikace. Být přítomen pro ta-
�nka znamená hovořit se svými dětmi, probí-
rat s nimi práci a problémy, co nejvíce je 
zatáhnout do svého života. Ta�nek se rovněž 
musí naučit vnímat všechny velké i drobné 
signály, které dě> neustále vysílají. 

3. Otec je vzorem, ať chce či nechce. 
Postava otce má v dnešní době nesmírný 
význam pro podporu a vedení dítěte. Přede-
vším jako příklad chování, jako podnět 
k volbě určitého způsobu jednání podle 
správných pravidel; krátce řečeno, otec je 
vzorem čestnos>, spolehlivos> a shovívavos-
>. I když to dě> neprojevují či dokonce popírají, velice pozorně sledují co, jak a proč otec dělá. 
Postava otce má velký vliv na vývoj toho, co nazýváme „svědomím". 

4. Otec dává jistotu. Ta�nek je ochránce. Všichni v rodině to od něj očekávají. Ta�nek 
ochraňuje i �m, že určuje pravidla a meze prostoru i času, že někdy řekne i „ne". To je ten nej-
lepší způsob, jak říci „na tobě mi záleží". 

5. Otec povzbuzuje a vlévá sílu. Ta�nek svou lásku projevuje úctou, nasloucháním a přije-
�m. Skutečnou něhu projevuje ten, kdo říká: „Ať se stane cokoli, jsem tu pro tebe!" Díky tomu 
se v dětech rodí životně důležitý postoj – sebedůvěra. Ta�nek je neustále připraven dětem 
pomáhat a vyrovnávat jejich slabé stránky. 

6. Otec vzpomíná a vypráví. Otcovství je ostrovem, který přijímá „denní ztroskotance". 
Znamená to učinit z některého momentu dne – například večeře – místo setkání celé rodiny, 
kde se může hezky povídat. Dobrý ta�nek dokáže vytvořit kouzlo vzpomínek prostřednictvím 
drobných laskavých rituálů. V minulos> byl otec nositelem hodnot, a chtěl-li je předat dětem, 
stačilo je nařídit. Dnes je potřeba je ukázat, v čemž nám však moderní život brání. Jak je možné 
dětem něco ukázat, když není čas ani na to s nimi hovořit, být s nimi v klidu, vyměňovat si názo-
ry, plány, myšlenky, vyjevovat sny, rados> i zklamání? 

7. Otec děO učí řešit problémy. Otec je nejlepším pasem do světa „venku". Otec silně ovliv-
ňuje schopnost zvládat realitu, samostatný postoj vůči světu, v němž žijeme. Tím přispívá 
k vnitřnímu uspořádání osobnos> dítěte. Ta�nek je �m, kdo jim poskytuje mapu pro jejich život. 



 
Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3-4/2013 11 

8. Otec odpoušH. Ta�nkovo odpuštění je tou největší, nejočekávanější a nejvíce pociťova-
nou skutečnos� ze strany dítěte. Mladý člověk ve vězení pro mladistvé se svěřuje: „Můj otec 
byl ke mně vždy chladný a nechápavý. Když jsem byl malý, měl mě velmi rád; jednoho dne jsem 
však udělal chybu a od té doby již nikdy neměl odvahu se ke mně přiblížit a políbit mě tak jako 
dřív. Jeho láska ke mně zmizela; bylo mi asi třináct let... Odepřel mi svou lásku právě tehdy, 
když jsem ji nejvíce potřeboval. Neměl jsem nikoho, komu se svěřit se svými bolestmi. Že jsem 
skončil tak nízko je i jeho vina. Kdybych byl na jeho místě, choval bych se úplně jinak. Neopus>l 
bych svého syna v tom nejchoulos>vějším období jeho života. Za pomoci skutečného otcovské-
ho pochopení bych jej povzbuzoval, ať se vrá� na správnou cestu. Toto všechno mi scházelo." 

9. Otec je vždy otcem, i když žije daleko. Každé dítě má právo mít „svého" tátu. Po-
kud otec dítě zanedbává, zapomíná na ně nebo ho opus�, způsobí mu zranění, které se již 
nikdy nezahojí. 

10. Otec je obrazem Boha. Být otcem je velikým povoláním, nikoli pouze osobní volbou. 
Všechny psychologické výzkumy říkají, že si dě> vytvářejí obraz Boha podle svého otce. Ježíš 
nás naučil modlitbu: Otče náš. Pokud se spolu s dětmi modlí maminka, je to krásné, ale skoro 
normální. Pokud se s dětmi modlí ta�nek, zanechá v nich nesmazatelnou stopu. 

 

Napsal Bruno Ferrero, přeložil P. Ladislav Heryán 

Převzato z časopisu Salesiánská rodina – zaslal Fran/šek Jakubec 

 

Mdefgf hegi ej, kg hegi lmnmopfq  

 

Když jsem byl v noviciátě, dělali jsme pro Boha všemožné dobré věci. Poslušni všech zákonů 
usilovali jsme o spásu. Byl jsem dokonalým novicem (na to se můžete zeptat mého novicmis-
tra). Ukláněl jsem se, když se od nás očekávalo, že se budeme klanět. Nikdy jsem nepřišel na 
modlitbu hodinek pozdě. Nikdy jsem nepřišel pozdě k jídlu. A když jsem přece pozdě přišel, 
hned jsem padl na kolena – jak se to očekávalo. 

Jednoho dne, když jsem klečel v chóru, jsem zjis>l, že nespěju k tomu, abych poznával nebo 
miloval Pána; spěl jsem k tomu, abych miloval sám sebe. Začínal jsem být docela spokojený 
s �mhle dokonalým novicem, který se mohl vysmívat svým kolegům, když přicházeli pozdě. 
Věděl jsem, že jsem na cestě stát se dobrým fran>škánem a dobrým novicem. Mohl jsem doce-
la dobře postupovat jako dobrý mnich, aniž bych znal Pána. Mohl jsem získat pocit pospolitos>, 
celistvos>, zralos>, poc>vos>. 

Ten den, ten okamžik více než kterýkoli jiný, vysvětluje, proč jsem dnes zde: Bůh mi vyjevil, 
že jsem milován přesně takový, jaký jsem. Tady nebylo co získávat. Toho dne jsem byl osvobo-
zen. Celé mé tělo se zbavilo řetězů – od hlavy až k nohám. Poznal jsem, že za své lidství se ne-
mám co omlouvat, nemusel jsem se omlouvat za to, že jsem �m, kým jsem, a nepotřeboval 
jsem se ničím prokazovat svému novicmistrovi ani svým spolužákům. Byl jsem dítě Boží. A mohl 
jsem radostně kráčet svou cestou. Mohl jsem pokračovat svou cestou a pozvedat srdce k Pánu, 
i když jsem věděl, že třeba selžu. Ale už mi to nějak nevadilo. Byl jsem milován, a to jediné mělo 
cenu. To byl můj křest Duchem svatým. 

Z knihy Richarda Rohra „The Great Themes of Scripture“.  
Převzato z internetové konference „Mužská spiritualita“ 
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Vpfor estuvg log 15. lwxop 2013 
 

Zveme všechny na valnou schůzi našeho sdružení, která se bude konat 
v pondělí 15. dubna 2013 od 18 hodin v 6. patře Paláce YMCA, Na Poříčí 12, 
Praha 1, v klubovně U Krbu. 

Kromě organizačních záležitos� (registrace členů, schválení programu, volby zapisovatele, 
skrutátorů a verifikátorů) se budou řešit i volby výboru a delegátů na VS YMCA v ČR. Budou 
předneseny zprávy o činnos>, hospodaření a budeme rovněž schvalovat rozpočet sdružení. 
Bude příležitost i k diskuzi. 

Přijďte v hojném počtu! 

Za všechny, kteří se na vás těší 

Marie Kotrbová 

 

PODĚKOVÁNÍ ZE SEKRETARIÁTU 
 
Milý Vlado! Milý básníku Sa-Ze´Č! Milý sazeči! 

 

Výbor YMCA Živá rodina vám všem třem vyjadřuje své velké 
poděkování za dlouhá léta práce s tvorbou a vydáváním našeho 
Zpravodaje. 

Vlado, děkujeme Ti za všechny pěkné články a úvahy. Básníku 
Sa-Ze´Č, děkujeme Ti za inspira>vní básně, kterými osvěžuješ Zpra-
vodaj. V neposlední řadě děkujeme i sazeči za namáhavou  
a nevděčnou redakční  práci. 

Poděkování patří samozřejmě i Tvé ženě Markétě! 

Doufáme, Vlado, že Zpravodaj bude i nadále vycházet a že Ty, trojjediný, zůstaneš jeho  
pravidelným přispěvatelem. 

 

                      S pozdravem celý výbor YMCA Živá rodina 

 

Žj|r ogxm i}~|r Žj|r }mljop? 

 
V neděli dne 17. 3. 2013 se v přívě>vých prostorách římskokatolické farnos> sv. Cyrila  

a Metoděje Praha 8 – Karlín sešlo 20 členů YMCA Živá rodina, aby se zamyslelo nad minulos�, 
současnos� i budoucnos� našeho sdružení. 

Jako host přišel P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní Charity Praha. Ten měl úvodní 
duchovní zamyšlení. Poté nás seznámil se svým záměrem realizovat v rámci Charity projekt na 
podporu funkčních rodin, které mají finanční problémy. Zajímal se o zaměření a činnost našeho 
sdružení. 

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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Po jeho odchodu jsme se vrhli pilně do práce. Nejvíce času jsme věnovali analýze toho, co 
jsou silné a slabé stránky našeho sdružení, jaké případné příležitos> se před námi otevírají a co 
nás ohrožuje. Výsledky diskuze jsme průběžně zaznamenávali na flipchartové papíry rozvěšené 
po místnos>, abychom měli dobrý přehled o tom, co bylo řečeno. 

Shodli jsme se na tom, že mezi silné stránky našeho sdružení patří zejména velká otevře-
nost, křesťanský charakter a ekumenický rozměr, zaměření na prevenci problémů a podporu 
zdravé rodiny, důraz na vícečetné rodiny, široká členská základna, celorepubliková působnost  
i mezinárodní spolupráce, dlouhá tradice a zavedená značka, vydávání Zpravodaje, množství 
malých společenství, ochotní dobrovolníci, zkušenos> s pořádáním táborů i dalších akcí. 

Našimi slabými stránkami je pře-
devším nedostatek finančních zdrojů, 
ztráta cílů, nedostatečný fundraising, 
pasivita mnohých členů, špatná mo>-
vace členů k ak>vitě, stárnu� členské 
základny, změna potřeb členů a nedo-
statečná odpověď na tyto potřeby, 
nezískávání nových členů, nedostatek 
dobrovolníků, špatné PR sdružení, 
nedostatečné webové stránky, málo 
přispěvatelů do Zpravodaje, špatná 
komunikace a další. 

Jako hrozbu zvnějšku vnímáme 
vzrůstající ekonomickou a společen-
skou diskriminaci stabilních funkčních rodin s dětmi. Ta se projevuje �m, že rodina je na okraji 
zájmu společnos>, finanční zdroje jsou zaměřovány zcela jinam a na prevenci zbývá stále méně. 
Naše sdružení pořádá svoje ak>vity také ve stále pestřejším konkurenčním prostředí. Klesá zá-
jem o členství v organizacích. 

Proto bychom se měli zaměřit na příležitos>, které se před námi otevírají – měli bychom 
eliminovat slabé stránky a otevírat se novým věcem. Máme možnost využívat velké členské 
základny k prosazování prorodinné poli>ky na všech úrovních. Důležitá je i spolupráce s dalšími 
prorodinnými organizacemi. Zaměřme se na spolupráci s médii, přednášky, pořádání táborů pro 
seniory s dětmi atd. 

Čtyřhodinové setkání nám bylo krátké na to, abychom dospěli k defini>vním závěrům. Ale 
pokusili jsme si alespoň nas�nit, jaké konkrétní kroky uděláme ke zlepšení Živé rodiny. Padlo 
mnoho zajímavých nápadů. Sestavíme pracovní skupinku zabývající se problémy, které vyvstaly. 
Seženeme někoho, kdo by nám pomáhal s aktualizací webových stránek. Pokusíme se zlepšit 
komunikaci výboru a sekretariátu s členskou základnou. Zamyslíme se nad novou koncepcí Zpra-
vodaje. Soustředíme se na vnější komunikaci našeho sdružení s orgány státní správy, poli>ky, 
médii. Pokusíme se hledat další finanční zdroje a otevírat se novým ak>vitám. Řekli jsme si co, 
kdo a kdy. Ale ještě mnoho témat zůstalo nedořešených. Přes všechny problémy, s nimiž se 
v současnos> Živá rodina potýká, jsme se shodli na tom, že jedeme dál! 

Setkání bylo plodné, ale opravdové plody můžeme vychutnat až tehdy, když nezůstane jen 
u slov. Díky všem, kteří jste přišli a obětovali nedělní podvečer druhým. 

Zaznamenala Marie Kotrbová 
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P59<QD?0 D0 40123 <BRSQ9?T RB?1T S=56B 6G0;8?@ S78=5G7: 
 

Další vycházka se bude konat ve středu 8. května 2013 – toto datum přímo vybízí k tématu 
„2. světová válka v Praze.“ Je zvláštní, že hned tři z nejvýznamnějších a nejdrama>čtějších udá-
los� pohnutého období let 1939-1945 se odehrály v blízkos> Karlova náměs�. Proto se sejdeme 
ve 14 hodin před kostelem svatého Štěpána ve Štěpánské ulici.  

Součás� vycházky bude návštěva místa posledního boje sedmi českých parašu>stů – kostela 
a krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde je nutné zapla>t vstupné ve výši 75 Kč za osobu, 
resp. 35 Kč za osobu (studen>, důchodci, žáci I. stupně), resp. 150 Kč rodinné vstupné (2 dospě-
lí a 3 dě>). Vycházka skončí přibližně v 16 hodin.  

Na zájemce se těší Hynek Krátký 

 

L:=D3 =QV5G G547D D0 P0<1Q=5<W 15TR: 2013 
 

Na srpnový týden od neděle 4. 8. do neděle 11. 8. 2013 začínáme připravovat Tábor rodin 
na Pavlátově louce, na který vás srdečně zveme. Táborová louka je obklopená lesem a leží zhru-
ba 2 kilometry od Nového Města nad Metují. K dispozici jsou šes>lůžkové chatky a zděný do-
mek s tří- a šes>lůžkovými pokoji (přednostně pro rodiny s malými dětmi), sportovní hala, soci-
ální zařízení se sprchami a samozřej-
mě jídelna se stravou 4x denně. Dále 
je možno využít hřiště na fotbal a 
volejbal a menší bazén. Všechny 
zveme k účas> na dopoledním pro-
gramu, kdy probíhají diskuse dospě-
lých ve skupinkách na témata o rodi-
ně, manželství, mezilidských vzta-
zích, přičemž bude přítomen odbor-
ník, psycholog. Dě> od tří let mají 
vlastní program zajištěný pečovateli. 
Odpoledne se pořádají různé spor-
tovní hry a soutěže, kterých se účast-
ní celé rodiny. Večer uspořádáme 
besedy na různá témata, dále se 
můžete těšit na táboráky a bojovku. 
Součás� programu je i celodenní výlet, dětská pouť nebo olympiáda apod. Samostatný program 
a tedy i hlídání dě�, které umožní klidné posezení rodičů při diskusi, zajišťujeme pouze pro dě> 
od tří let. Pokud máte pocit, že je nutné zajis>t hlídání vašeho mladšího dítěte, můžete spolu se 
svou rodinou vzít někoho, na koho je vaše dítě zvyklé, a ten bude běžným účastníkem tábora. 
Úhrada za jeho pobyt bude účtována vám nebo jemu, a to dle dohody. Respektujte, že na tábo-
řiště není dovoleno vozit psy. Vzhledem ke zvýšení cen od provozovatele tábora  
a s ohledem na minimální dotaci jsme bohužel museli zvýšit ceny pobytu i my.  Ceny a slevy 
jsou vypsány na přiložené přihlášce. Přihlášku je možné získat i na vyžádání na sekretariátu 

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 
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osobně nebo mailem. Vyplněnou přihlášku posílejte na adresu sekretariátu, nezapomeňte za-
škrtnout turnus, uvést rodná čísla, velikost porcí u dě�, a zda jste členy YMCA. Po obdržení 
přihlášky vám zašleme pokyn k zaplacení zálohy, kterou bychom měli rádi na účtu do 30. 4. 
2013. 

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

A nyní důležité informace ke způsobu placení: Nejpozději do 30. 4. 2013 složte, prosíme, 
zálohu 3000,- Kč za rodinu. Jinak nebudeme moci vaši přihlášku považovat za závaznou. 

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

Název a sídlo peněžního ústavu: Poštovní spořitelna Praha 4 

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

Číslo účtu: 193506832/0300, konstantní symbol – 0379  

Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla některého z rodičů 

Po domluvě je možné pla>t i hotově 
v kanceláři, obvykle v pondělky odpoled-
ne (domluva na e-mailu zr@ymca.cz 
nebo na telefonu do kanceláře – pokud 
se nedovoláte na 224 872 421, tak na 
mobilu 604 308 037). 

Tím budeme vaše přihlášení považo-
vat za závazné. Pokud se budete muset 
z nějakého důvodu odhlásit, učiňte tak 
co nejdříve. Zálohu vracíme v případě, že 
se odhlásíte do 15. 6. 2013, později od-
hlášeným nebude moci být vrácena 
(v případě velmi závažných důvodů jsou 
možné výjimky). Odhlášení musí být 
písemné, adresováno na sekretariát. 

Doplatek do celkové částky můžete provést již výše uvedenými způsoby, nejpozději 
do 30. 5. 2013; samozřejmě je možné zapla>t vše naráz.  

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

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

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

Těší se na vás vedoucí tábora manželé Kubínovi a Homolovi 
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NABÍDKA I PRO VÁS… MANŽELSKÉ OKÉNKO 

 Ó40 D0 A0D;:18=<3 
Buďte pochváleni všichni, kdo jste vydrželi, překonali těžká období  

a nevzdali vztah, protože jste nám ostatním příkladem. Prošlapáváte 
cestu a odmítli jste se vrá>t tam, kde druzí už u�kají. Přestože jste sami 
měli chuť to stokrát vzdát, nakonec namísto stěžování hledáte cestu vpřed. 

Buďte pochváleni vy, kdo dokážete rozpoznat, kde končí ins>tuce manželství a dokážete z ní 
udělat ne strnulý formální a prázdný útvar, ale živé auten>cké, láskyplné klubko vztahů, které 
kypí životem, nadějí a vřelos�. Usilujete o domov, ve kterém je všem dobře a kam se rádi vrací. 

Buďte pochváleni vy, kdo jste na stráži před vlastním sobectvím, egoismem a soběstřednos-
�. Jistě také vy máte mnoho důvodů k frustraci, ale dokážete svoji frustraci zvládnout a podřídit 
zájmům společného vztahu a prospěchu celku. 

Buďte pochváleni vy, kdo zvládáte nástrahy naší doby, které nabízejí pohodlná řešení, ale 
nakonec nám berou čas jeden pro druhého a ochuzují nás o to, co je skutečně důležité – vzta-
hy, ve kterých je vzájemné poznávání nevyčerpatelným dobrodružstvím. 

Buďte pochváleni vy, kdo se nebojíte jít pro> proudu a snažíte se nepropadnout konzumní-
mu, spotřebitelskému poje� vztahů a užívání druhých pro své cíle. Víte, že ze vztahů, do kte-
rých neinvestujeme, také nemůžeme sklízet. Nepočítáte náklady, ale máte radost, když vztahy 
rostou. Víte, že pěkný vztah také hodně stojí a jste ochotni pla>t tuto cenu. 

Buďte pochváleni vy, kdo máte odvahu nestát na místě, ale usilujete o tvořivé a vynalézavé 
přiblížení druhému, byť byste si sami přáli, aby se druhý jako první přiblížil vám. Uděláte první 
krok, což je jedna z nejtěžších věcí ve vesmíru. 

Buďte pochváleni za umělecké dílo manželství, které ocení patrně jen několik blízkých, ale 
které vnáší světlo do temnot naší doby pro nás všechny. 

Pavel Raus, Národní týden manželství 11.-17.2.2013 

NABÍDKA I PRO VÁS… 

C:D=GTA 6G5 G547DT 6f7 AGR7V78?T68=<3 6G0;8?@A 
 

Šnmfp frend | }mljo� �mlfg Jj�jod P}gnm�m|� 
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu pokračujeme v pořádání oblíbených semi-

nářů pro manžele, rodiče, ale i snoubence. Na programu jsou témata Konflikty mezi manželi  
a jejich řešení, Emoční konfrontace a empa>e, Pozi>vní rodičovství a výchova dě�, Systemická 
pravidla rodiny, Terapie pevným obje�m. Nejbližší kurz se uskuteční v sobotu 13.4. od 9 do 17 
hodin v KC sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice (metro B – Hůrka). Účastnic-
ký poplatek: 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Semináře se konají vždy od 9 do 17 hodin  
a povede je Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Terapie pevným obje�m podle 
Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efek>vního rodičovství a Škola lásky v rodině. Bližší informace  
a přihlašovací formulář na h�p://cpr.apha.cz/skola-lasky/. 
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Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  

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

E�g}sjsjg �}m ipokgfen� �r}d 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro manželské páry 

ve dnech 14. – 20. 7. 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) v Jiře�ně pod Jedlovou v Penzi-
onu Dcer Božské Lásky. Exercitátor: P. MUDr. Jiří Korda, administrátor farnos> Praha 4 – Lhot-
ka. Ubytování: Pro manželský pár samostatný pokoj s teplou a studenou vodou. WC, sprchy  
a koupelna jsou společné. Stravování: Plná penze. Cena pobytu: 3.000 Kč na osobu, tedy 6.000 
Kč na manželský pár. Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na h�p://cpr.apha.cz/
jire>n/. 

 

P}m�}pi g�gn~j|o�tm }mlj�m|e~|� n}mn vp n}mngi 
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu pořádáme 

osvědčený program, který pomáhá rodičům s výchovou (nejen) 
předškolních a mladších školních dě�. Program obsahuje přednáš-
ky, diskuze, případové studie, techniku hraní rolí s prak>ckým ná-
cvikem a mnoho dalších. Nejbližší kurz se koná v Kulturním  
a mateřském centru Barrandov, Werichova 981, Praha 5 (tram 12, 
14 a 20 Sídliště Barrandov), o sobotách 20.4., 27.4. a 4.5. vždy od 
9:00 do 17:00. Díky předpokládané dotaci jsme snížili plnou výši 
účastnického na 1350 Kč/osobu a 2100 Kč/rodičovský pár. Lektor-
kou kurzu je Mgr. Julie Žemlová. Bližší informace a přihlašovací 
kontakty na h�p://cpr.apha.cz/step/. 

 

Smxm~p �}m kgod 
V sobotu 27. 4. 2012 od 9 do 17 hodin se uskuteční v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), 

Kolejní 4, Praha 6. Setkání formou duchovní obnovy se zúčastní P. Vojtěch Kodet, Th.D. O.Carm. 
a PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. Součás� programu bude sdílení ve skupinkách. Polední 
občerstvení bude zajištěno. Odpoledne bude příležitost ke svátos> smíření a na závěr progra-
mu bude mše svatá. Zájemkyně se přihlašují telefonicky nebo mailem v Centru anebo na h�p://
cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny/. 

YAR0 F0A7170  

10. }m�o�n Mwken�tm }j~wrfw |e~w�w lm v}pf� lme��fme~j 11. – 15. vr�� 2013 op Vdem�jo� 
Jedná se o netradiční sebezkušenostní ak>vitu v ekumenickém duchu, která je otevřena  

i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom 
víkendu, ale již téměř 800 mužů svědčí o tom, že na cestě ke zralé dospělos> může být tento 
čas velmi dobrým začátkem. Tuto mimořádnou akci lze absolvovat a prožít pouze jednou. Pro-
gram se inspiruje v odkazech mimoevropských kultur, ale je založen na křesťanských hodno-
tách, po vzoru amerického Mens Rite of Passage P. Richarda Rohra. Vedou jej P. Petr Glogar 
OCD a P. Václav Vacek. 

Informace získáte na webu www.familia.cz nebo telefonicky u jednoho z organizátorů Zdeň-
ka Michalce – mobil 724 205 809. 
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Vztahy jsou těžká věc, ale stojí za to je žít! 

Pokračuje cyklus přednášek a diskuzí o aktuálních rodinných tématech s našimi předními od-
borníky. 

Řeším, kdo mně rozčiluje víc – dě> nebo prarodiče…? 

Babička s dědou jsou kromě nás nejbližší lidé kolem našeho dítěte… 

Moje dě> mají skvělého dědečka a babičku, ale jak já s nimi mám vydržet…? 

Potřebujeme se navzájem, ale máme vlastní život… 

Tato i další témata představí zábavně a přitom odborně Ing. Mgr. Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. 
dne 23. dubna 2013, Lucemburská 7, Praha 3 od 19:30 hod. 

 

M0D;:18?Q 8:=?QD3 2013 
Už 16 let se koná v létě takzvaný „pražský“ kurz Manželských setkání, mezi účastníky nazýva-

ný jako Manželáky, zkráceně MS (ale není to mistrovství světa…). Loni se uskutečnil v areálu 
kolejí Technické univerzity v Liberci. Organizoval ho tým YMCA Familia ve spolupráci s Oblastní 
charitou Ús� n. Orlicí a zúčastnilo se ho sedmdesát párů s cílem zkvalitnit a prohloubit svůj vztah.  

Letošní Manželská setkání budou probíhat od 16. do 24. srpna 2013 v Třeš> u Jihlavy 
v budovách internátu Střední odborné školy. Pokud byste měli zájem o přihlášku, najdete ji na 
webu www.familia.cz  

Jedná se o deví>denní ak>vitu pro manžele a partnery, věřící i nevěřící, která je vedena 
v duchu křesťanských ekumenických zásad, ale je otevřena širokému okruhu zájemců, bez roz-
dílu vyznání či věku. Neřeší se zde otázky náboženské či světonázorové, ale pracuje se na plno-
hodnotném partnerském vztahu. Manželská setkání také zdaleka nejsou určena jen pro man-
želství v krizi, mohou oboha>t partnery na všech nejrůznějších úrovních vzájemného vztahu. 

Na programu každého dne je přednáška, kterou vždy vedou „laici“, přitom ale odborníci na 
slovo vza� – manželé, kteří hovoří nejen 
teore>cky, ale otevřeně i o vlastních zkuše-
nostech, problémech a radostech. Účastníci 
tak mohou poznat, že problémy se nevy-
hnou žádnému vztahu, ale že na partnerství 
se dá s nadějí pracovat. Po přednáškách se 
manželé scházejí ve skupinkách po 3-4 pá-
rech. Ty jsou vedeny tak, aby se všichni cí>li 
dobře, aby mohli diskutovat s takovou mírou 
otevřenos>, jakou sami chtějí. Pro účastnic-
ké páry funguje ve volném čase i nabídka 
využít přítomných odborníků se zkušenostmi 
v práci s manželskými páry – psychologů, 
psychoterapeutů a kněží.  

Sjednocujícím prvkem přednášek i workshopů ve skupinkách je opravdovost bez nutnos> 
přetvářky, pro kterou si účastníky tradičně získává unikátní prostředí vzájemné důvěry. Všudy-
přítomný humor a obohacující společenství vynahrazují všem to, že místo dovolené u moře zde 
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 intenzivně pracují na svém vztahu. Většina účastníků si pochvaluje, že tato zkušenost je pro ně 
velikou inves>cí do budoucnos>. A že je velkou inspirací i pro výchovu dě�. 

Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole Marriage Ministries, který 
inspiroval podobné ak>vity nejen v Evropě. Vždy jej tvoří témata jako hledání zdravého sebevě-
domí, odstranění chyb v komunikaci, uspořádání priorit a životních hodnot, sexualita, vzájemné 
sdělování klíčových potřeb partnerů, role odpuštění v partnerském vztahu a další. 

O přítomné dě> se stará zkušený tým mladých dobrovolníků, který pro ně organizuje čas 
během přednášek a skupinek. Přestože program MS počítá s �m, že je vhodnější, když jej mo-
hou manželé absolvovat bez dě�, je jasné, že mnohé páry nemají možnost zajis>t si jiné týden-
ní hlídání. Zde se však nejedná „pouze“ o hlídání, nýbrž o propracovaný program pro dě> jed-
notlivých věkových skupin zvlášť, který má svou kon>nuitu a vyúsťuje závěrečnou „Celohrou“. 

V nabitém programu zůstává čas na sportovní ak>vity nebo posezení se známými. Připrave-
ny jsou i kulturní akce nebo přednášky. Na Manželská setkání přijíždí vysoké procento účastní-
ků, kteří již zdejší atmosféru znají. V několika posledních letech však organizátory potěšilo, že až 
tře>nu frekventantů tvořily úplně nové páry, které přijely většinou na doporučení známých. 

V závěrečných reflexích a v anketě se na adresu „Manželáků“ objevují výroky jako: „Chtěla 
bych moc poděkovat za svobodu a zároveň pocit přije�, které tady vnímám.“ „Pro naše manžel-
ství znamenají Manželská setkání vždy oživení, pozvednu�, cestu dál, o krůček výš.“ „Za�m 
nejkrásnější dovolená, jakou jsme kdy zažili!“ „Bylo to super, osvěžující, cí�m znovu chuť do 
věcí, které jsem už odmítal řešit, nabral jsem znovu sílu a naději...“ 

Náš kurz MS není v České republice jediný, další nabídku můžete najít na webu 
www.setkani.cz 

Za tým YMCA Familia ve spolupráci s Oblastní charitou ÚsB n. Orlicí Tomáš Kučera 

 

Swiig} spi� 2013 
Milí přátelé, 

zveme Vás na 8. ročník  English campu s dopolední výukou anglič>ny pro dospělé a mládež, 
který povedou s naším českým týmem i rodilí mluvčí. Výuka je připravena také pro školní dě>. 
Účastnit se mohou rodiny s dětmi, mládež i jednotliví účastníci. Upozorňujeme, že nemáme 
k dispozici jednolůžkové pokoje. 

English camp se bude konat od soboty 20. července (příjezd možný od 14 hodin – začíná se 
večeří) do soboty 27. července (končí se obědem) v penzionu Bílá Vrána v Bedřichově (u Jablon-
ce n. Nisou). Ubytování je zajištěno v pěkně zařízených apartmánech s vlastním sociálním zaří-
zením. Ve společných prostorách možnost bezplatného WIFI připojení k internetu.  

Cílem kurzu je nejen procvičení anglič>ny a zhodnocení dosavadních znalos�, ale také strá-
vení pěkného prázdninového týdne odpočinkem, sportem a s novými přáteli. Veškerý nabízený 
program je dobrovolný. Díky sponzorům zůstává cena skoro stejná, jako vloni. Zvýhodněny 
budou také dě>. 

Cena za pobyt:    

Dospělí a dě> od 10 let 4.000 Kč (lůžko, plná penze, program, anglič>na) 

Dítě 4 – 10 let 3.500 Kč (lůžko, plná penze, školní dě> anglič>na) 

Dítě 2 – 4 roky 1.000 Kč (bez služeb a stravy, postýlka nutná, možnost dopol. hlídání)  
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Případně vyžádané služby lze domluvit. Prosíme rodiče o zvýšený dozor nad vlastními dět-
mi. V ceně je zahrnuta plná penze (stravování 5x denně), ubytování, dopolední vyučování Aj, 
výukový materiál, využi� sportovního areálu, propagační tričko campu, nabídka společného 
programu. 

Program: dopolední výuka anglič>ny ve skupinách podle úrovně, výlety, sporty, horská tu-
ris>ka, nordic walking, možnost koupání v Aquaparku v Liberci, ZOO Liberec, cykloturis>ka, 
večerní společenské programy, volné diskuse, Karneval (kostýmy s sebou) ekumenická nedělní 
bohoslužba, možnost účas> na mši v Bedřichově, odpočinek v přírodě, borůvky, houby, písnič-
ky, možnost osobních rozhovorů s duchovním. Budeme rádi za další programové náměty a Vaše 
možné zapojení do jejich organizace. Hudební nástroj, na který hrajete, vezměte s sebou! 

Vaši přihlášku očekáváme mailem na adrese: y.open.os@gmail.com (je možné si ji také 
stáhnout na webových stránkách www.yopen.cz  a shlédnout zde i fotografie z loňské akce) 
zároveň s platbou na číslo účtu Y – Open, občanského sdružení: 00 824 00 349/0800 nejpozději 
do konce dubna. Jako variabilní symbol uveďte jedno rodné číslo bez čísla za lomítkem (pro 
iden>fikaci platby). Osobně lze domluvit v případě potřeby i jiný termín individuální platby. 
V případě, že vám poskytne příspěvek zaměstnavatel, můžeme Vám na vyžádání vystavit fakturu. 

Těšíme se na Vás! 

Za přípravný tým: Pavel Suk, Sharyl PaDon, Paul Portway                                                                     
Petr a Jana Běťákovi (mobil 602 539 514) 

RECEPT PRO JARNÍ NÁLADU 

Čmnmfrlm|q nmfr� e t}w�npij  
 

Potřebujeme: 85 g másla + na vymazání formy, 85 g přírodního 
krupicového cukru + na vysypání formy, 85 g tmavé čokolády, nalá-
mané na kousky, 1 lžíce rumu, 3 vejce (žloutky a bílky odděleně), 85 g lískových oříšků, jemně 
mletých, 4 zralé hrušky, oloupané, rozkrojené napůl a zbavené jadřinců, moučkový cukr na 
poprášení.  

Postup: Kulatou koláčovou formu s odepínacím dnem o průměru 25 cm vyložte po dně  
a stranách formy pečícím papírem a potřete máslem. Vysypte asi 2 lžícemi práškového cukru, 
přebytek vyklepněte. Troubu předehřejte na 180°C, horkovzdušnou na 160°C. V misce, posta-
vené na hrnci s mírně vroucí vodou, nechte rozpus>t máslo s čokoládou. Sejměte z ohně a pro-
míchejte s rumem. Nechte vychladnout. Žloutky vyšlehejte s cukrem do pěny a spolu s mletými 
oříšky zlehka zatřete k čokoládové směsi.  

V misce vyšlehejte bílky na polotuhý sníh a po částech zlehka zatřete k čokoládové směsi se 
žloutky. Přesuňte do vymazané a cukrem vysypané formy 
a uhlaďte povrch. Stejnoměrně rozložte hrušky, řeznou 
plochou dolů (jednu půlku umístěte doprostřed koláče). 
Nebo můžete hrušky nakrájet na tenké plátky a rozložit je 
do těsta směrem do středu, jako hvězdici. Pečte asi 40 
minut, poté nechte koláč ve formě trochu vychladnout, až 
se odtáhne od stěn. Opatrně rozepněte formu a koláč 
přesuňte k "dochladnu�" na mřížku. Poprašte moučkovým 
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cukrem a podávejte – můžete přidat trochu šlehačky, zmrzlinu, ale i zakysanou smetanu nebo 
hustý (odkapaný) bílý jogurt. 

Veronika Tomsová 

NAPSALI 

Žpfi 23 – �u|mlo� |g}vg 
 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. 

Občerstvuje mou duši, 

vede mě po správných cestách pro svoje jméno. 

 

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, 

vždyť Ty jsi se mnou. 

Tvůj kyj a Tvá hůl ty jsou má útěcha. 

 

Pros�ráš přede mnou stůl před zraky mých nepřátel, 

hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. 

Štěs� a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života.  

Přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. 

 

Žpfi 23 – om|�  
  

Televize je můj pastýř, nic nepostrádám. 

Dává mi prodlévat na měkkém gauči, 

vodí mě ke stokám plným krve. 

Umrtvuje mou duši,  

vede mě po svých cestách pro blaho reklamy. 

 

I kdybych šel po správné cestě, nezaleknu se pravdy, 

vždyť televize je se mnou.  

Její program a její anténa je mi útěchou. 

 

Pros�rá přede mne stůl plný hororů před zraky mých dě�, 

hlavu mi vymývá bulvárem, pocitem blaha přetékám.  

Programy její mě provázejí po všechny večery mého života. 

Přebývat smím v jejich kanálech na dlouhé, předlouhé časy.  

P. Josef Koláček S.J. 
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PŘEČETLI JSME 

C3G?:< i: 94: 6G5=5, 0VB :<0DE:1795<010 
(Poznámky kardinála Bergoglia k promluvě pronesené na generální kongregaci před konkláve.) 

Budu mluvit o evangelizaci. Ona je to>ž důvodem existence církve. „Zvěstovat evangelium 
je sladkou rados�, která povzbuzuje a přináší útěchu“ (Pavel VI.). Je to sám Ježíš Kristus, který 
nás k němu pobízí zevnitř. 

1. Předpokladem evangelizace je apoštolská horlivost.Evangelizace předpokládá, že církev 
upřímně a s prostým srdcem vyjde ze sebe. Církev je povolána k tomu, aby vyšla ze sebe a vy-
dala se až na nejzazší periferie. Nejen na periferie zeměpisné, nýbrž až na periferie existenciál-
ní: na ty, které se týkají tajemství hříchu, utrpení, nespravedlnos>, nevědomos> či opovrhování 
vírou, na periferie myšlení a veškeré bídy. 

2. Když církev nevyjde ze sebe, aby evangelizovala, zůstane uzavřená v sobě a onemocní 
(srov. žena s>žená nemocí, která byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit: Lk 13,10nn). 
Nešvary, které se časem objevily v ins>tucích církve, mají svůj původ v sebestřednos>, 
v určitém teologickém narcismu. 

Ve Zjevení sv. Jana Ježíš říká, že stojí u dveří a tluče. Evidentně text hovoří o tom, že Ježíš 
klepe na dveře zvenčí, aby mohl vstoupit dovnitř… Já teď ale myslím na ty okamžiky, kdy Ježíš 
klepe zevnitř, abychom ho nechali vyjít ven. Sebestředná církev chce Ježíše podržet uvnitř ve 
vlastních řadách a nenechat jej vyjít ven. 

3. Když je církev zaměřená na sebe, aniž by si to uvědomovala, věří, že má světlo sama ze 
sebe; tak ztrácí své „mysterium lunae“ a propadá mizérii duchovního zesvětštění (pro Lubaca je 
to nejhorší mizérie, která může církev pos>hnout). Tedy zabředne do způsobu života, při němž 
nám jde jen a jen o vzájemné prokazování úcty. 

Abychom to zjednodušili: jsou dva pohledy na církev:  

a) církev evangelizující, která vychází ze sebe – „Boží lid, který naslouchá Božímu slovu 
s velkou bázní a s velkou důvěrou je zvěstuje“ (Dei Verbum religiose audiens et fidenter procla-
mans“; DV 1), a  

b) církev zesvětštělá, která žije v sobě, ze sebe a pro sebe. 

Toto poznání nám může otevřít oči pro možné změny a reformy, které jsou nutné pro zá-
chranu duší. 

4. Nový papež by měl být člověkem, který bude kontemplovat a adorovat Ježíše Krista  
a z tohoto pramene bude pomáhat církvi vyjít ze sebe a vypravit se až na ony existenciální peri-
ferie; který pomůže církvi být požehnanou a žehnající matkou a pomůže jí dát zakusit niternou 
radost ze zvěstování evangelia. 

Kubánský kardinál Jaime Ortega zveřejnil rukopis příspěvku kardinála Jorge M. Bergoglia, 
který přednesl během jednoho ze zasedání generální kongregace před konkláve a který pravdě-
podobně zásadně přispěl k jeho volbě papežem. Kardinál Ortega ujišťuje, že mu papež dal do-
volení ke zveřejnění jeho poznámek. 

Německý překlad ze španělš/ny: Norbert Amtz 

Český překlad z němčiny: Norbert Žuška 

Převzato ze stránek hDp://www.vojtechkodet.cz na základě tohoto sdělení:  

„P. Vojtěch Kodet dává všem právo použít cokoliv z těchto stránek k dobrým účelům.“ sova 
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P06:; FG0D=72:?: N:8=0<A: 8<hi ;7<5= D0 10A:D=0R3RS 
Evangelium velikonoční středy vypráví o dvou učednících ubírajících se do Emauz. Jejich 

rozmluva inspirovala papeže Fran>ška ke dnešní homilii při ranní mši v Domě sv. Marty. Tito 
učedníci měli strach, jako všichni ostatní, upozornil Svatý otec. Hovořili o právě prožitých udá-
lostech a stěžovali si, ba dokonce neustávali v naříkání. Čím více však lamentují, �m více se 
uzavírají do sebe – před sebou již nemají obzor, nýbrž jenom zeď. Takříkajíc vaří svůj život ve 
šťávě svých s�žnos�, vyjádřil se papež Fran>šek, a tak se ubírají se svými lamentacemi stále 
kupředu. Také nám často hrozí nebezpečí, že se uzavřeme ve svých s�žnostech, nastanou-li 
ob�že či navš�ví-li nás kříž. Pán je i v takovýchto okamžicích nablízku, zdůraznil papež, avšak 
my ho nepoznáváme. Pán jde s námi a mluví k nám – ačkoliv v nitru cí�me cosi krásného, v 
hloubi se nepřestáváme bát. Jak se zdá, je to>ž jistější si naříkat. Jsme si jis> svou vlastní prav-
dou – a tou je beznadějný krach. 

Je krásné si všimnout, jakou má Ježíš s učedníky trpělivost, pokračoval Svatý otec. Nejprve 
je vyslechne, pak jim pomalu, velmi pomalu vysvětluje. Nakonec se jim ukáže, jako Magdaléně 
u hrobu. Totéž dělá Ježíš s námi, i v nejčernějších okamžicích je s námi, doprovází nás – a nako-
nec se ukáže.  

Neustálé lamentování je špatné, vyzdvihl papež Fran>šek. A to nejenom s�žnos> na druhé, 
nýbrž i hořké naříkání nad sebou. Lamentace nám odnímají naději, nestavme na nich proto svůj 
život. Pokud se něco nedaří, hledejme útočiště u Pána a svěřujme se Mu. Nesyťme se s�žnost-
mi, které zraňují srdce a staví kolem nás zeď, z níž není úniku. Pán má s námi trpělivost a doká-
že nás vyvést z nářku. Tak jako učedníky cestou do Emauz, kteří jej poznali při lámání chleba, 
zakončil Svatý otec svou dnešní homilii.  

Uveřejněno se svolením  vedoucího české redakce Radia Va/kán 

pro Zpravodaj vyhledala sova 
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DVĚ JEPTIŠKY 
Dvě jep>šky, sestra Logika (SL) a sestra Matema>ka (SM) byly na cestě domů, do svého kláštera. 
SM: Všimla sis, že nás už 38 minut pronásleduje nějaký muž? Ptám se, co asi chce? 
SL: To je přeci logické – chce nás znásilnit. 
SM: Proboha! Při této rychlos> a vzdálenos> nás nejpozději do 15 minut dožene. Co budeme dělat? 
SL: To jediné co je logické: půjdeme rychleji. 
SM: To nefunguje. 
SL: Přirozeně, že to nefunguje! Ten muž udělá také to jediné, co je logické: Půjde rychleji. 
SM: Tak co tedy uděláme? Při této rychlos> nás už za minutu dohoní. 
SL: To jediné co je logické: Rozdělíme se. Já půjdou jednou cestou a ty tou druhou. Nemůže nás 
pronásledovat obě. 
Muž pronásledoval Sestru Logiku. 
Sestra Matema>ka došla do kláštera a měla obavy o sestru Logiku. 
Konečně dorazila i Sestra Logika. 
SM: Sestro Logiko! Zaplať Pán Bůh, že už jsi tady. Pověz mi, co se stalo! 
SL: To je přeci logické. Začal u�kat také co nejrychleji, jak jen uměl. 
SM: No a co pak? 
SL: Stalo se to, co se stát muselo. Dohonil mne. 
SM: Chudáčku, co jsi pak udělala? 
SL: To jediné co je logické: Vyhrnula jsem si sukni nahoru. 
SM: ÓÓÓ! Sestro! A co udělal ten muž? 
SL: To jediné co je logické: Spus>l si dolů kalhoty. 
SM: Ó ne! A co se stalo potom? 
SL: Není to přeci logické? Sestro? Jep>ška s vyhrnutou sukní může přeci u�kat rychleji, než muž 
se spuštěnými kalhotami! 
 
Vy všichni, kteří jste si mysleli, že bude následovat neslušná událost, pomodlete se dvakrát 
Zdrávas Maria! 

včetně dovětku zaslala Irena Lejsalová 

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ…  
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Už se stalo tradicí, že se mezi novými miminky zveřejňují zprávy nejen o narození dě� členů 
Živé rodiny, ale také vnoučat, a tak tady máme další dvě vnoučátka: 

NOVÁ MIMINKA 
Míša Pinc se narodil 14. 11. 2012 (3650 g/51 cm) 

Jeho rodiče poslali oznámení o narození svého desátého dítěte už v listopadu. Díky změnám 
v předávání informací mezi námi však tato zpráva bohužel zapadla. Se zpožděním jsem to obje-
vila ve své mailové schránce. A protože museli oznam urgovat, věnujeme jim trochu více pro-
storu. Uveřejňujeme jednu z básní, kterou pro nového sourozence napsala jeho sestra: 

Sonet pro Míšu 
 
Ač nikým nepozván, 
přece jsi na svět přišel. 
A tak chci, abys slyšel, 
že budeš milován. 
 
Máš jméno anděla, 
tak anděl snad tě střeží, 
když v Jáchymově sněží, 
na věže kostela. 

 
 

 
Když maminka tě laská. 
mezi zdmi z kamení, 
snad hřeje aspoň láska. 
 
Snad poznáš, dítě nevinné, 
když k sobě si tě přivine, 
u koho pramení. 

Alžběta Slabá 

Anička a Honza Havlovi přivítali 4.2.2013 na svět 
svého syna Matěje (2860 g/50 cm).  

Babičkou a dědou jsou Irena a Ondřej Lejsalovi. 

A u Koronthályů se také znovu radovali!  

Na Popeleční středu se v Jihlavě to>ž Andrejce a Petrovi 
narodil 13.2.2013 syn Matyáš (3230 g/49 cm). Doma na něj 
čekala malá Madlenka. 

Pro babičku Markétu a dědu Vlada je to už 5. vnouče!  

 
Všem rodičům, prarodičům i sourozencům gratulujeme! 



 
26 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 3-4/2013 

 NA OKRAJ 
Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří (jinak by lékařské ordinace praskaly ve švech). Je 

doba, kdy všechny volební vášně dohasly, neboť všechny volby se již staly a další jsou (za�m) 
v nedohlednu. Prezident je prezidentem, ministři jsou ministry, parlament zasedá a schvaluje 
moudré i méně moudré, potřebné i méně potřebné zákony, radnice šumí kolotem oběžníků, 
norem, hlášení, rozpočtů, úplatků, dotací, grantů a jiných ak>vit, které nepochopí nikdo, kdo 
nesrostl s prostředím psacích stolů a razítek, zloději kradou, policie vyšetřuje a řadě kojenců se 
klubou první zoubky. 

Vše se jaksi uklidnilo, osobnos> se na sebe usmívají a lehce špičkují, noviny hledají další té-
mata – jako kdybychom žili ve spořádaném světě, kde se moc nekrade a nelže a kde se obcho-
duje a poli>kaří tak nějak transparentně a podle civilizovaných zvyklos�. Jen ta pachuť zůstává…  

Před více než 20 lety jsem se domníval, že 
to nejhorší máme za sebou. Mýlil jsem se. Ano, 
dokázali jsme (bez ohledu na to, jaké bylo ve 
skutečnos> rozložení sil, kdo stál v kterém po-
zadí a čemu nahrála globální situace) v této 
zemi zrušit totalitní vládu jedné strany, dokázali 
jsme změnit systém ekonomických vztahů, 
dokázali jsme vybudovat pluralitní demokracii  
i tržní ekonomiku, máme konver>bilní měnu  
(o tom se nám před 25 lety ani nezdálo) a ces-
tujeme za hranice stejně snadno jako do sou-
sední vesnice. Ale jsme jiní? 

V tom je myslím jádro pudla. Marxismus hlásal, že je nutno změnit ekonomickou základnu  
a kulturní nadstavba se přizpůsobí. Marxismus jsme, pravda, zavrhli, ale jeho myšlení nikoli – 
soustředili jsme se na poli>ckou a ekonomickou transformaci společnos> v naději, že se díky 
tomu budeme chovat jako vyspělá západní demokra>cká společnost. No, není tomu tak (a teď 
rozhodně nemyslím jen na poslední předvolební kampaň)… 

Když Hospodin vyvedl svůj lid z Egypta, neřešil jeho ekonomické uspořádání ani poli>cké 
struktury. Do smlouvy na Sinaji zakotvil základní normy chování, jist si �m, že budou-li dodrženy, 
bude i život v židovské komunitě přinejmenším snesitelný, ať už budou ekonomické a poli>cké 
struktury vypadat jakkoli. To se nakonec potvrdilo: Izraeli se vedlo dobře na pouš>, za soudců, 
za krále Davida, i po návratu z babylonského zaje� (a dokonce i za Římanů, ba v řadě případů  
i ve středověké Praze či Andalusii) – když dbali na těch deset základních norem vztahů mezi člo-
věkem a Bohem a mezi lidmi navzájem.  

Ježíš nikde neříká, jakými normami a zvyklostmi se má řídit rozvoj ekonomiky, neřeší otázku 
soukromého vlastnictví ani společenského zřízení. Vybízí nás, abychom se navzájem milovali. 

Snad právě tento důraz (který nově, prostě a naléhavě zmínil papež Fran>šek ve své inaugu-
rační promluvě na Svatopetrském náměs�) je to, co mělo a mohlo začít měnit naši společnost 
k lepšímu… 

Uplynulo již více než 20 let – snad jsme se již dostatečně přesvědčili, že cesta k opravdové 
změně naší společnos> začíná v našich rodinách – a našich srdcích. Začne?                      

VKor 


