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TIPY a NÁMĚTY

18. března si připomeneme páté 
výročí úmrtí kardinála Miloslava 
Vlka, který mnohdy Novému měs-
tu vyjádřil svou podporu a přispěl 
svým článkem. 

Blíží se postní doba a k jejímu pro-
žití nás mohou inspirovat jeho  
slova:

„Papežové poslední doby mluví 
o nové evangelizaci, která je úkolem 
všech pokřtěných. Lidé naší sekula-
rizované doby si nás nepřichází po-
slechnout pod kazatelnu, ale nevěřící 
lidé žijí vedle křesťanů na pracovišti, 
v sousedství, potřebují vidět a zažít 
život křesťanů, aby se konkrétně se-
tkali s alternativním stylem života pro 
tuto dobu – se životem podle evan-
gelních hodnot u křesťanů. Evangel-

ní hodnoty, které jsou základem živo-
ta každého člověka, základem života 
společnosti, jsou této době méně zná-
mé. Proto je posvátná postní doba 
důležitou dobou „změny smýšle-
ní“ u nás křesťanů, abychom ne-
žili své křesťanství jen soukromě, 
pro svou spásu, v  ‚ghettu‛ farnos-
ti, ale abychom hodnoty evangelia 
denně ‚vystavovali‛ na svém životě 
tam, kde stojíme, aby ti druzí oko-
lo nás viděli a zažili, že my křesťané 
jsme v životě šťastni, že máme pokoj 
a klid v duši, že dovedeme nést i bo-
lesti a utrpení, které běžně přicháze-
jí, že dovedeme druhým pomáhat, že 
žijeme úctu k životu druhých, zvláště 
slabších atd.“ 

(www.kardinal.cz; 
24. února 2009)

Nabízíme speciální číslo věno-
vaného kardinálu Miloslavu Vlkovi  
(5–6/2017). I s odstupem může 
být toto „Vzpomínání“ na veli-
kou osobnost české církve novou 
inspirací. Speciální nabídka 50 Kč 
(včetně poštovného). V případě zá-
jmu pište na novmesto@volny.cz 
nebo volejte na 721 630 119. 

Redakce

Příchovická křižovatka

Ne sociálním sítím

O Boží prozřetelnosti v životě jed-
noho kněze

S  radostí mohu tuto knihu doporu-
čit. Dlouho jsem neměla v ruce nic tak 
pravdivého, oslovujícího, přitom jedno-
duchého, v každém smyslu Božího, jak 
vyjadřuje její podtitul. Je to kniha o srd-
ci jednoho kněze… K přiblížení konkrét-
ního obsahu použiji několik vět textu ze 
zadní strany obálky:

P. Miroslav Šimáček byl kvůli svému 
působení mezi mládeží přeložen Státní 
bezpečností do Příchovic v Jizerských 
horách, kde dostal poslední příležitost 

ke kněžské službě. Zpočátku prázdná 
a neútulná fara se postupně stala vyhle-
dávaným místem několika generací mla-
dých lidí z celého tehdejšího Českoslo-
venska. Klíčem k jejich srdci bylo přije-
tí, pravdivost, přátelství, upřímná snaha 
o život podle evangelia a poctivé hledaní 
i nacházení Boha v živém společenství.

Kniha zachycuje vzpomínky na kon-
krétní osobnosti, klíčové momenty a li-
nie událostí v životě M. Šimáčka, které 
umožnily vznik a existenci nejen pří-
chovické Křižovatky, ale také dalších 
center života mládeže, a zejména Sek-
ce pro mládež ČBK.

Text je dopl-
něný řadou fo-
tografií a zkuše-
nostmi lidí, kteří 
na příchovickou 
faru přijížděli už 
v  osmdesátých 
letech minulého 
století a dodnes 
se tam vracejí.

Knihu vydalo 
Nakladatelství Triton a lze ji zakoupit 
například přes www.tridistri.cz. 

Marie Stehlíková

Vydavatelství Lingea nabízí knihu 
od Angličanky Chloe Ramsden.

Většina z nás má určitě nějakou zkuše-
nost s charakteristickým fenoménem 
současnosti – sociálními sítěmi. Stejně 
jako na řadě jiných věcí v nich může-
me vidět jak pozitiva, daná možnostmi 
virtuálních kontaktů s přáteli a získání 
informací, tak ale i jejich odvrácenou 
tvář, která může negativně ovlivňovat 
nejen jednotlivce, ale promítat se i do 
společenských nálad. Zvláště na rizika 

a jejich předchá-
zení se soustředí 
malá kniha „Jak 
říct ne sociálním 
sítím“. Obsahuje 
100 praktických 
tipů a doporuče-
ní, jak si udržet 
odstup od jejich 
vlivu a  přílišné 
koncentraci na 

to, jaký obraz o sobě získáváte v ne- 
osobním prostředí sítí. Pro zvýšení se-

bevědomí a vytváření pocitu sounáleži-
tosti ve svých sociálních bublinách lidé 
zveřejňují obsah s tím, že očekávají po-
zitivní zpětnou vazbu a pak se postupně 
přizpůsobují trendu. Často tak ztráce-
jí svou osobitost, nehledě na to, že so- 
ciální sítě se stávají i zdrojem nenávisti 
a dezinformací. Kniha může být prvním 
krokem k tomu, jak si nastavit pravi-
dla a k sociálním sítím vytvořit zdravý 
vztah.

   
 Jaroslav Šebek       

Výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka
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Snižování emisí je celospolečensky závažné téma vyvo-
lávající řadu názorů. Přinášíme odborný pohled Marka 
Krčála jako náš příspěvek do probíhající diskuze. Autor 
Marek Krčál se této problematice věnuje přes pět let, 
přispívá k projektu faktaoklimatu.cz a živí se jako vývo-
jář umělé inteligence.

Papež František v encyklice Laudato si’ vyzývá k ochraně 
klimatu, k “rozvoji politických strategií, které by v příštích 
letech radikálně snížily emise oxidu uhličitého”. Po stránce 
deklarovaných záměrů došlo za poslední roky k velkým posu-
nům: Česko s celou Evropou a dalšími vyspělými státy chce 
do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality – rovnováhy 
mezi vypouštěnými a absorbovanými skleníkovými plyny.1 Je 
taková radikální transformace ve fungování společnosti mož-
ná? Věřím, že je důležité naslouchat i hlasům skeptiků a vést 
s nimi poctivý dialog. Rád bych prošel časté palčivé otázky 
kritiků a snad i u nich zažehl nebo posílil důvěru v možnost 
změny. Pojďme začít diagnózou.

Zhruba tři čtvrtiny českých i celosvětových2 emisí skle-
níkových plynů vzniká z jediného důvodu – kvůli spalování 
fosilních paliv, tedy paliv z ropy, uhlí a zemního plynu, pro 
výrobu energie: při produkci elektřiny, tepla a také v do-
pravě a průmyslu. 

Jaké nástroje máme pro odstranění energetických – v grafu 
červeně vyznačených – emisí? Stručná odpověď je, že hlavní 
roli budou hrát bezemisní zdroje elektřiny. V zápětí probe-
reme klíčové technologie, ale dopředu můžeme prozradit, že 
každý zdroj energie má nějakou nevýhodu a vždy něco stojí. 
Proto energetická efektivita je část řešení, která je často 
nejlevnější i nejméně kontroverzní. Obrovské možnosti ener-
getických úspor spočívají v elektrifikaci: elektrické motory 
jsou až čtyřikrát účinnější než spalovací, nebo tepelná čerpa-
dla mohou dodat tepelnou energii až pětinásobně převyšují-
cí spotřebovanou energii elektrickou. Další velký potenciál 
energetických úspor nabízí tepelná izolace. Neustálý růst 

energetické efektivity je běžný v informačních technologiích, 
od mobilních procesorů až po datová centra. V některých pro-
cesech je ale energetická náročnost daná fyzikálními zákony 
a jejich účinnost již nejde moc zvyšovat, například v letecké 
dopravě nebo ve výrobě hnojiv.

TeChNOLOgIe

Klíčovým prostředkem pro dosažení klimatické neutra-
lity bude bezemisní výroba elektřiny a elektrifikace na-
příč ekonomikou. Proto ale budeme potřebovat elektric-
ké energie víc. Například společnost McKinsey odhaduje3 
naši spotřebu elektřiny v roce 2050 téměř dvojnásobnou 
oproti dnešku (125 terawatthodin za rok) zatímco Me-
zinárodní agentura pro energii předpovídá 2,5 násobek  
globálně.4 

Vliv bezemisních zdrojů na charakter krajiny: 
území potřebné pro rovnoměrný energetický mix pro rok 
2050 –  5 zdrojů po 25 terawatthodinách elektřiny ročně. 
Pro srovnání: plocha řepkových polí je necelých 5 % území ČR.

Fotovoltaika 0,5 % území ČR
Vítr 1,5 % území ČR5 
Biomasa 17 % území ČR
Plynové 
elektrárny

19,5 gigawattových flexibilních 
zdrojů6 

  na plyn  
s CCS

podzemní zásobníky na zemní plyn, 
plynovody a nová potrubí na CO2  
spojující elektrárny s hlubinnými vrty  
(viz. odstavec o CCS)

 na vodík
podzemní zásobníky na vodík 
a elektrolyzéry (viz. odstavec o vodíku)

Jádro 3 gigawattové bloky (Temelín a nový blok 
v Dukovanech), úložiště odpadu

Biomasu v takovém objemu uvádíme pro srovnání, ale v reálu 
bude její objem spíš nižší a část bude pocházet z lesů. Vyne-
cháváme vodní turbíny, které jsou užitečné jako flexibilní zá-
ložní zdroje, ale v souhrnném objemu zanedbatelné. 

 Fotovoltaické a větrné elektrárny. Elektřina z větru 
a slunce stále zlevňuje: kdybychom mohli naši spotřebu li-
bovolně posouvat v čase, byla by to už teď nejlevnější volba.7 
Rozdíl se ještě zvětší, když k cenám elektřiny z uhlí a zemního 
plynu přičteme současné zdravotní i budoucí klimatické ško-
dy.8 Aby produkce z větru a slunce lépe odpovídala naší spotře-
bě v čase, je potřeba podíl těchto dvou zdrojů pečlivě vyladit. 
Jejich denní i sezónní variabilita se do určité míry doplňují: 

Optimální mix také závisí na podnebí dané země: povětrnost 
se často kryje se spotřebou tepla zatímco oslunění s provozem 
klimatizací. V českých podmínkách by měla menší dopad na 
charakter krajiny fotovoltaika, ale pro naši spotřebu se hodí 

      ZaMYšLENÍ

Technologie 
pro ochranu 
klimatu: 
důvody 
k naději

České emise: výroba energie versus zbytek
Průmyslové procesy, zemědělství, odpad
24,0%
Průmysl 8,7%

Doprava 15,7%

Příprava paliv a úniky zemního plynu
7,4%

Elektřina 25,4%
Teplo 18,6%

Fotovoltaika a vítr v Česku: mix s nejnižší možnou sezónní variabilitu

Le
de

n

Ún
or

Bř
ez

en

Du
be

n 

Kv
ět

en

Če
rv

en

Če
rv

en
ec

Sr
pe

n

Zá
ří

Ří
je

n

Li
st

op
ad

 

Pr
os

in
ec

Fotovoltaika

Vítr

https://cz-fakta-o-klimatu--preview-expl-net-zero-5fyeec0k.web.app/explainery/uhlikova-neutralita
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vyšší zastoupení elektřiny z větru. Jedno možné řešení by byl 
import větrných přebytků od našich přímořských sousedů.9 

Posílená celoevropská elektrická přenosová soustava by 
nejen pomohla s distribucí, ale  zásadně by snížila krátko-
dobé výkyvy elektřiny ze slunce a větru.10 Co když ale v jed-
notlivých zemích zvítězí politika energetické soběstačnosti? 
Máme možnost pokrýt elektrickou spotřebu v bezvětrnných 
zimních týdnech bez emisí a bez závislosti na importu elek-
třiny? Pojďme si probrat dvě technologie, jejichž význam pře-
sahuje zálohování elektrické sítě a které pro ochranu klimatu 
mohou být zásadní: zachytávání a ukládání CO2 a vodík. 

 Zachytávání a ukládání CO2 (Carbon Capture and 
Storage – CCS) označuje celou škálu postupů na zachytává-
ní odpadního oxidu uhličitého a jeho uložení do podzemního 
úložiště tak, aby neunikl do atmosféry. K ukládání se používa-
jí geologické útvary jako solné vodonosné vrstvy nebo vytě-
žená naleziště ropy nebo zemního plynu. Oxid uhličitý může 
být zachycen z mnoha různých zdrojů:

1. Elektrárny na uhlí a zemní plyn.
2. Cementárny, ocelárny, a jiné průmyslové provozy.
3.  Elektrárny na biomasu, v jejímž případě lze tak dosáh-

nout záporných emisí.
4.  Přímo ze vzduchu, čímž lze – byť s většími náklady – do-

sahovat záporných emisí. 
Pomocí CCS lze tedy do určité míry redukovat nebo kom-

penzovat i zbývající čtvrtinu emisí mimo energetický sektor.
Tato technologie má i své náklady a nevýhody: bude potře-

ba nový systém potrubí transportující CO2 na místa trvalého 
ukládání. CCS zachytává pouze zhruba 90–95 % z emisí CO2. 
Navíc nezachytí nechtěné emise zemního plynu při těžbě 
a přepravě, takže záložní plynové turbíny s CCS nejsou plně 
klimaticky neutrální: zbytkové emise musí odebrat biomasa 
s CCS, přímé zachytávání CO2 ze vzduchu nebo lesy a půda. 
Použití plynových turbín jako záložních zdrojů elektřiny také 
zachová českou i evropskou energetickou závislost, kvůli kte-
ré v současnosti tolik stouply ceny energií.11  

 Vodík je důležitá surovina v mnoha odvětví průmyslu 
s výrobu hnojiv na prvním místě. V budoucnu se může uplat-
nit jako palivo zejména při výrobě oceli a cementu, kde je 
elektrifikace komplikovaná kvůli příliš vysokým procesním 
teplotám. Má také potenciál pro kamionovou a námořní12 do-
pravu. Pro potřebu leteckých motorů lze vodík lze převést do 
formy syntetických paliv velmi podobných nebo totožných 
fosilním. Oproti pokročilým biopalivům by jejich cena byla 
zhruba o dvě třetiny vyšší,13 ale očekává se její pokles. 

V neposlední řadě jde vodík použít pro zálohování elektric-
ké sítě plynovými turbínami.14 Dá se ekonomicky skladovat ve 
velkém objemu a na delší dobu v podzemních zásobnících.15 
V současnosti se vodík vyrábí z páry a zemního plynu, přičemž 
nevyhnutelný vedlejší produkt CO2 lze omezit pomocí CCS. 
Čistá alternativa je elektrolýza vody bezemisní elektřinou. 
Vodík tak lze využít jako velkokapacitní energetické úložiš-
tě pro elektřinu ze slunce a větru, když je jí v síti nadbytek.16

 Jaderné elektrárny se plánují a staví minimálně 15 let, 
jsou drahé a mají smysl jen pokud většinu času běží na ma-
ximální výkon, protože cena paliva je oproti ceně reaktoru 
zanedbatelná. Proto se nehodí k zálohování elektrické sítě, 
naopak energetika postavená na současné generaci reaktorů 
by nějaké flexibilní zdroje potřebovala. Bez zaručených vý-
kupních cen se soukromí investoři stavbě jaderných bloků vy-
hýbají. Jejich výstavba se státní podporou může mít význam, 
pokud je společnost přijímá lépe než obnovitelné zdroje s je-
jich vlivem na charakter krajiny. 

Posun by ale mohly přinést malé modulární reaktory, kte-
ré by se vyráběly sériově, rychleji a levněji a které by měly 
význam jako záložní zdroje. Vyrábět ve velkém by se mohly 
začít v příští dekádě.

 energetické plodiny i pokročilé geotermální zdroje 
spadají nad rámec tohoto textu. Každopádně není pravděpo-
dobné, že by žádný ze scénářů čisté energetiky4,17,18 v roce 
2050 nešlo realizovat s cenou zhruba odpovídající klasickým 
cenám ze začátku roku 2021.

 Jak může přispět každý z nás? Na prvním místě bych 
vyzdvihl podporu dobré politiky v nejširším slova smyslu: 
aktivní i volební účast, kultivaci veřejné diskuze, ale také ne-
moralizující nakažlivost spotřebně umírněného (energeticky 
nenáročného), ale spokojeného životního stylu.

1  Čína si stanovila termín 2060 a Indie 2070.
2   World Resource Institute: World Greenhouse Gas Emissions: 

2016
3  McKinsey & Company: Klimaticky neutrální Česko.
4  International Energy Agency: Net Zero by 2050.
5   Metodiky výpočtu plochy se liší. Uvádíme zhruba průměr mezi 

územím nutným pro development a územím s přímou viditelností 
větrníků.

6   Počet bloků přebíráme z plánu McKinsey jako odhad nutné zá-
ložní kapacity pro vykrytí odběrových špiček a časů, kdy nesvítí 
a nefouká.

7  https://faktaoklimatu.cz/infografiky/cena-energie
8   Přičítání budoucích klimatických škod se alespoň velmi přibližně 

děje díky systému emisních povolenek. 
9   Není na škodu zopakovat, že dlouhodobě nejlevnějšími prostřed-

ky plně v našich rukách jsou zateplení budov a případně tepelná 
čerpadla.

10   Přenos vysokonapěťovým stejnosměrným vedením má malé ztrá-
ty i na kontinentálních vzdálenostech, například na takovém ve-
dení z Portugalska do Česka by se ztratilo pouhých 7 % energie. 

11   Důležitou součástí plynařské infrastruktury proto jsou podzemní 
zásobníky schopné ukládat energii alespoň na velkou část zimy.

12   Pro pohon lodí se předpovídá uplatnění vodíku ve  formě amoni-
aku. 

13  Bill Gates: How to avoid climate disaster, str. 143.
14   Až 60% efektivita plynových turbín překoná palivové články, které 

jsou ale jinak vhodné pro elektromobilitu.
15   Dobře jsou ozkoušeny solné taverny, jejichž potenciál je v Evropě 

dostatečný, ale koncentrovaný na severozápadě. Další typy pod-
zemních úložišť jsou nadějné, ale jejich použitelnost musí potvrdit 
další geologický výzkum.

16  BloombergNEF: Hydrogen Economy Outlook – Key Messages.
17  BloombergNEF: New Energy Outlook 2021
18  McKinsey & Company: Net-Zero Europe

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/world-greenhouse-gas-emissions-sankey-chart-2019_2.jpg
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/world-greenhouse-gas-emissions-sankey-chart-2019_2.jpg
https://www.mckinsey.com/cz/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/czech%20republic/our%20work/decarbonization_report_cz_vf.pdf
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf
https://www.nordicenergy.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-BNEF-Cheung-New-Energy-Outlook-v2.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/how-the-european-union-could-achieve-net-zero-emissions-at-net-zero-cost
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S Bohunkou 
na společné 
cestě i na obědě

 Narodila ses do věřící rodiny. Jak 
jsi v dětství prožívala svoji víru?
Poznávala jsem ji odjakživa. Rodiče 
a prarodiče byli věřící. Doma se vírou 
žilo, ale až tak moc jsme to nerozebírali, 
víru jsem vnímala nejvíce prostřednic-
tvím postojů a hodnot. Také mne velmi 
ovlivnila babička Liduška z Prahy, kde 
jsem se narodila. Byla jsem její první 
vnouče, její „jediná nejdražší“ a to mi 
dávala celý život najevo. Byla přiroze-
ně misijně a evangelizačně zaměřená 
a současně veliká modlitebnice. O víře 
mluvila prostě a velice krásně. Poslední 
dopis, který jsem od ní dostala asi mě-
síc před tím, než umřela, končí slovy: 
„… a já se těším Domů.“ Další vliv mělo 

společenství Církve bratrské, ve kte-
rém jsem žila. Jako dítě jsem chodila do 
nedělní školy, pak do dorostu, do mlá-
deže, zpěvu… Zde měly vliv především 
osobnosti, které mne formovaly.
 Jak jste se poznali s manželem?
Tatínek založil oddíl křesťanského skau-
tu, který pořádal letní „ilegální“ tábory 
pro děti. Když mi bylo šestnáct let, byla 
jsem podle skautského vzoru rádkyní 
družiny. V celotáborové hře naše skupin-
ka nevyhrála, byla velmi těsně druhá. Ta-
tínek však očekával, že jeho dcera pone-
se „planoucí pochodeň“ a svou družinu 
povede k vítězství. Byla jsem z toho smut-
ná. Náhodně přijel na návštěvu tábora 
Pepa, o deset let starší muž. Když viděl, 
co se děje, začal mne moc pěkně utěšo-
vat. Byl velmi empatický, a já byla úplně 
okouzlená. Taky krásně hrál na kytaru 
a zpíval. Tak pomalu začínal náš vztah.

 Po maturitě jsi nemohla dále stu-
dovat?
Chtěla jsem jít na medicínu, která mne 
velice lákala. Stala jsem se dobrovol-
nou sestrou Červeného kříže, chodila 
na přípravné kurzy na lékařskou fa-
kultu. S Pepou jsme se však chtěli co 
nejdříve vzít. Opustila jsem myšlenku 
vysoké školy a hledala nástavbu zdra-
votnického charakteru, nejlépe obor 
porodní asistentka. Tam mne nemohli 
vzít – měla jsem o čtvrt dioptrie víc, než 
bylo možné. Obrečela jsem to. Hledala 
jsem blízký obor, a tím byla nástavba 
sociálně právní. 

 Našla sis pak k sociální oblasti 
vztah?
Docela brzy se mi to zalíbilo. Svou 
profesi jsem začala mít opravdu ráda, 
když jsem začala pracovat v krizových 
službách. 

 Kde jsi po škole začala pracovat?
Na sociálním odboru Národního výboru 
města Brna. To byla velká škola živo-
ta. Lidé na úřadě vnímali sociální práci 
úplně jinak než já. Věta „lezou ti tam 
nějaký lidi“ byla tehdy normální, etika 
práce byla velmi nízká. Pár osvícených 
kolegů, kteří na mne měli vliv, tam bylo, 
ale většina z nich byla takzvaně vyhoře-
lá. Hlavně že disponovali nějakou mocí. 
„Já jsem úředník, kdo je víc?“ 

 Pak jsi práci změnila. Jak k tomu 
došlo?
Když mi měla končit druhá mateřská 
dovolená, přišel za mnou psycholog Mi-
loslav Kotek a ptal se mě, jestli nechci 
nastoupit na půl úvazku do manžel-

Najít čas na rozhovor s Mgr. Bohu-
slavou horskou není jednoduché. 
Je totiž krizovou interventkou lin-
ky důvěry Modrá linka, lektorkou 
vzdělávacích a výcvikových progra-
mů pro laickou i odbornou veřej-
nost, supervizorkou, externí peda-
gožkou katedry sociální pedagogiky 
na Pedagogické fakultě MU, porad-
kyní pro pozůstalé a pastorační po-
radkyní. Je aktivní ve sboru Církve 
bratrské „Betanie“. Když její man-
žel Josef, kazatel ve sboru „Na Ces-
tě“, odjel o víkendu na setkání přá-
tel motorkářů, setkali jsme se ke 
společnému rozhovoru při neděl-
ním obědě.

  ČLOVĚK V DNEšNÍ DOBĚ



7    nové město  2/2022

ské a předmanželské poradny. Nabíd-
ku jsem ráda přijala a začala objevovat 
nový smysl své práce. Pak mi byla na-
bídnuta práce v náhradní rodinné péči. 
Působila jsem v ní deset let.
 Přes náhradní rodinnou péči jsi 
přišla ke krizovému poradenství?
Náhradní rodinná péče mě oslovila 
a myslela jsem si, že v ní budu napo-
řád. Pak ale bylo naše pracoviště zru-
šeno. To však bylo vlastně požehnání 
– současně bylo totiž vytvořeno kri-
zové centrum pro děti a mládež. Při-
šla jsem tam jako sociální pracovnice 
a měla daleko větší možnost věnovat 
se klientům. Pracovala jsem tam se 
skvělou kolegyní, římskokatolické víry, 
která mě pak přivedla na Modrou lin-
ku. O té jsem slyšela, trochu o práci v ní 
snila, ale říkala jsem si, že se tam nikdy 
nemohu dostat. A vida – udělala jsem si 
výcvik krizové intervence a začala tam 
pracovat. Po několika letech jsem se 
stala na dlouhou dobu její vedoucí. 

 A jaká byla tvoje další cesta po-
moci lidem?
Jedna cesta byla odborná, profesní, 
druhá spočívala v pastorační péči. Sna-
žila jsem se v  této oblasti vzdělávat 
a získávat kompetenci pro duchovní 
péči. S manželem jsme dálkově studo-
vali teologii.

 Pastorační práci jste se věnovali 
společně s manželem?
Ano. V roce 1994 jsme poprvé jeli na 
takzvaná Manželská setkání. Potom 
jsme byli pozváni ke spolupráci s jejich 
organizací a pověřeni vedením jedné 
ze skupin. Od roku 1997 do roku 2011 
jsme naši větev „manželáků“ měli na 
starost, nejprve v  rámci YMCA „Se-
tkání“, později jsme založili občanské 
sdružení GENEA, pod kterým jsme po-
řádali různé aktivity. Současně jsme se 
věnovali pastoraci tak, jak nás lidé oslo-
vovali.

 Pomáháš druhým v těžkostech, 
ale sami jste prožili velkou bolest…
Dlouho jsem vnímala, že v každé krizi 
je možné najít ohrožení i příležitost. 
A tu je dobré hledat, i když ji člověk ne 
vždy najde. Ne že krize člověka sme-
te a konec, tečka. Ověřit si to v praxi 
„až na dřeň“ jsem mohla až ve chvíli, 
kdy nám náhle při autohavárii zemře-
la Miriam, Mija, naše nejmladší dcera, 
ve věku dvaceti let. To má člověk pocit, 
že je konec, nějaká příležitost v této 
krizi nemůže být. Mně tehdy hodně po-
mohlo, když přítelkyně, katolička, kte-

„Společně na cestě“ jako metafora se 
mně moc líbí. Znamená to jít stále do-
předu. Protože člověk nemůže zůstat 
stát. Pokud se nehýbe, je mrtvý, zvláště 
duchovně. Někdy jdeme oklikou, jako 
izraelský národ. 

Ekumenou jsem žila od mala, tak jen 
pár střípků do mozaiky: 

Babička Liduška vyrostla v římskoka-
tolické církvi a hezky o katolících mluvi-
la. Měla k nim velkou úctu, tu bychom 
vzájemně měli opravdu mít. Když jsem 
byla na gymplu, byla tam kamarádka, 
katolička, která mi dodnes mimocho-
dem nosí Nové město. Chodila k nám 
do sboru do mládeže, kde prožila svoje 
duchovní probuzení. Já jsem s ní šla tře-
ba na májovou, ona se mnou zase k nám 
do společenství. Dodnes jsme největší 
kamarádky, prožíváme víru společně. 

Když jsme byli s Pepou na svateb-
ní cestě, dostali jsme se díky fungující 
ekumeně do kláštera v Oseku. Seděli 
jsme na zahradě s matkou představe-
nou a měli jsme pěkný ekumenický roz-
hovor. V naší rodině žijeme ekumenou 
všichni.  

Co se týká manželských setkání, ta 
jsou ekumenická, neřeší se příslušnost 
k nějaké denominaci. To nám vždy dě-
lalo velkou radost. 

 Máš nějaký vzkaz čtenářům No-
vého města?
Vážit si toho, co máme, a být vděčni za 
život, který žijeme – i když není vždy po-
dle našich šablon a představ. Žít ho ve 
víře, lásce a naději, přičemž jedno pod-
miňuje druhé. Babička říkala: „Děti, 
važte si života.“

Bohunko, díky za krásné povídání!

Marie a Zdeněk Víchovi

ré zemřel nejstarší syn rok před naší 
Mijou, nám napsala: „Milí Horští, ne-
věřte tomu, že čas všechno spraví, lidé 
vám to budou říkat. Čas nic nespra-
ví, vždy zůstane díra, a i přes tu díru, 
právě prostřednictvím té díry, pro vás 
budou barvy barevnější, nebe modřej-
ší, lidi zřetelnější a bližší.“ V tu chvíli 
jsem si říkala, že pro mne žádné slunce 
nesvítí, nebe je šedé, svět nemá barvy. 
A lidem závidím jejich krásné životy. Ale 
když jsem viděla tu přítelkyni, tak jsem 
k tomu byla vnímavější. Potom jsem si 
všímala, že nebe možná není modřej-
ší, ale že víc prožívám to, že je modré. 
A víc si toho vážím, vážím si toho, co 
mám, tady a teď. A beru to jako dar.

 Pomáhá ti víra?
Jednoznačně! Nevím, kde bych byla po 
smrti dítěte.

 Máš hodně kontaktů s lidmi z ji-
ných církví. Je ti blízký ekumenis-
mus. Být „společně na cestě“, což 
je i smyslem synodálního procesu, 
který probíhá v katolické církvi...

S manželem 
Josefem.

Převzetí ocenění 
Sociální pracovník 
roku 2019, uděleného 
Ministerstvem práce  
a sociální věcí.
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VZTaHY, RODINa, sPOLEČNOsT

„Vážení a milí kolegové, od zítřka 
zavádíme home office, takže zítra už 
do práce nechoďte, budete praco-
vat z domova.“ Tuto nebo podobnou 
větu mnozí z nás patrně v posled-
ních dvou letech zaslechli v souvis-
losti s pandemií koronaviru. Něco 
do té doby v našich končinách ne-
příliš známého a využívaného. Jistě, 
práce z domova tu s námi je už ně-
jaký ten pátek, v takovém rozsahu 
jsme ji však jako společnost dosud 
nezažili. 

(Mimochodem slovní spojení home 
office byste od rodilého Brita nebo 
Američana neslyšeli, ten by řekl spíše 
work from home, tedy práce z domo-
va, ale pro zjednodušení to teď nechme  
být.)

Jaká byla vaše první reakce? „Hurá, 
nemusím do práce, budu mít volněji, 
nemusím tak brzy vstávat“ nebo na-
opak zmatek, strach, nejistota – „jak to 
budu dělat, co to znamená, zvládnu to?“

Jsou samozřejmě profese, které ne-
jsou realizovatelné formou práce z do-
mova a osobní přítomnost zaměstnanců 
na pracovišti je bezpodmínečně nutná. 
Pak je naopak skupina povolání, pro 
kterou se zavedením práce z domova 
nic moc nezměnilo. (Možná jste zazna-
menali vtip na sociálních sítích, kde je 
na jedné straně vyobrazen „překladatel 
v karanténě“ a na druhé straně „pře-

kladatel před karanténou“ a u obou vět 
byla ta samá fotka.) Mezi těmito dvěma 
póly je řada profesí, které se sice dají 
dělat z domova, ale na úkor kvality. Jako 
dětský psycholog vím, o čem mluvím. 
Je velký rozdíl mluvit s malým dítětem 
přes obrazovku, kdy se například scho-
vává pod stůl, protože je to velká leg-
race, a dítětem sedícím fyzicky vedle 
vás. Učitelé by také mohli vyprávět. Ne-
chtěný experiment dlouhodobého uza-
vření škol byl toho důkazem. Slýchali 
jsme roztomilé až dojemné stížnosti 

dětí, že jim chybí spolužáci, kamarádi, 
učitelé a že chtějí raději chodit do ško-
ly, než být doma samy. Fyzický kontakt 
je prostě nenahraditelný. Možná právě 
na dětech nejlépe vidíme limity práce 
z domova. 

Předpokladem práce z domova je po-
chopitelně potřebné technické vy-
bavení a klidný prostor pro práci. Je 
potřeba zorganizovat si svůj pracovní 
i osobní život v nové situaci. Výhodou 
může být úspora času i peněz za cestu, 
určitá časová flexibilita a větší volnost 
v tom, zda pracuji z domova nebo třeba 
z chalupy. 

Tento způsob práce ovšem může způ-
sobit, že pracujeme „od nevidím do ne-
vidím“. Není úplně zřejmé, kdy jsme 
v práci a kdy už nejsme. Počet odpra-
covaných hodin se hlídá jen těžko, jsme 
posuzováni podle výsledků. Home office 
vyžaduje velkou míru sebekázně a pra-
covní disciplíny, abychom příliš ne-
podlehli neustálému odsouvání pracov-
ních úkolů. Domácí práce nás lákají více 
než obvykle, odbíháme k vaření, praní, 
uklízení apod. Dokonce se to od nás 
i částečně očekává, když už jsme přece 
doma… K oddělení pracovního a osob-
ního života nám někdy může pomoci ur-
čitý rituál, třeba prostá pomůcka jako 
je nějaký konkrétní kus oblečení, šperk, 
hodinky apod., která symbolizuje pro 
mě i pro ostatní členy domácnosti, kdy 
jsem v práci a kdy už ne. 

Přínosem je klidnější prostředí, kde 
nikdo z kolegů nepovídá, netelefonuje, 
nikdo nás při práci nevyrušuje nečeka-
nými požadavky, dotazy a novými pra-
covními zadáními. Ale na druhou stra-
nu jsme na to hodně sami, chybí nám 
okamžitá možnost konzultace s kolegy, 
sdílení nápadů, myšlenek, zpětná vazba 
od nadřízených, ocenění. Tato ztráta 
přímého lidského kontaktu s druhý-
mi kolegy a zvýšené nároky na vlastní 
kreativitu a výkony může pomalu vést 
ke ztrátě motivace, ztrátě pracovních 
návyků i produktivity, ale také k poci-
tům osamění a úzkostem. Zvláště u lidí, 
kteří žijí sami a nemají s kým sdílet své 
pocity a prožívání. 

Pro lidi, kteří mají potíže se sebe-
řízením, sebedisciplínou, organiza-
cí času, samostatným rozhodováním 
a práci z domova nevnímají jako dosta-
tečně smysluplnou a uspokojující, je 
tedy home office problém. Pro ty dru-
hé může znamenat volnost a otevřené 
možnosti, kdy se nemusí tolik podřizo-
vat požadavkům druhých, ale mohou se 
více přizpůsobit svým vlastním potře-
bám a přáním. 

Home office

Mgr. Veronika Brandejsová je pora-
denský psycholog pro děti a rodiny 
se specializací na náhradní rodin-
nou péči, videotrenér, rodinný me-
diátor a maminka tří dcer.

www.brandejsova.cz
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PRáCe Z dOMOVA  
V ROdINáCh

Ve své psychologické praxi se častěji se-
tkávám s rodiči malých dětí nebo dětí 
školou povinných, a ti prožívají home 
office ještě poněkud jiným způsobem. 
Z původního nadšení, že konečně budou 
víc spolu a budou mít víc času na sebe, 
na děti, na rodinu, jsou často překvapeni 
a rozčarováni, že té těsné blízkosti je až 
moc. Zkrátka, žádný extrém není dobrý. 

A nevýhody?
Tak v první řadě malým dětem jen 

těžko vysvětlíte, že i  přesto, že jste 
doma, tak vlastně doma nejste, tudíž 
se jim nemůžete naplno věnovat a ony 
hlavně musí být potichu a nerušit. 

Skloubit home office s péčí o děti je 
opravdu náročné. A pokud jsou školní 
děti doma a mají z nějakého důvodu di-
stanční výuku, tak tím spíše. 

Jednou z mála výhod, kterou rodi-
če zmiňují, je, že nemusí pro děti zajiš-
ťovat hlídání, protože ho zajistí sami. 
Ti šťastnější si pochvalují, že mohou 
ráno trochu později vstávat a nemu-
sí děti tolik honit při ranním vypravo-
vání do škol a školek. Někteří rodiče 
také ocenili, že si mohou nastavit vlast-
ní tempo a přizpůsobit povinnosti své 
i svých dětí potřebám všech členů ro-
diny. Pokud spolu umí členové rodiny 
mluvit, sdílet společně to, co prožíva-
jí, věci dobré i nepříjemné, pak je to 
jistě veliká výhoda a opora při zvládá-
ní této situace. Ale tím výhody pomalu  
končí…

Většinou jsem se při své práci setká-
vala s opakem, kdy rodiče byli vysílení 
a unavení, protože museli zajistit vše 

kolem domácnosti, celodenní vaření, 
péči o děti, případně i pomoc s jejich di-
stanční výukou a zároveň splnit všech-
ny pracovní povinnosti. Řada rodičů, 
především maminek, mi říkala, že musí 
vstávat brzy, aby stihli nějakou soustře-
děnou práci dřív, než se děti probudí, 
a znovu k práci usedají až večer, pří-
padně v noci, kdy je opět klid a děti už 
spí. Během dne okřikují děti, aby byly 
potichu, protože ve vedlejší místnosti 
táta pracuje a potřebuje se soustředit. 
Najít klidné místo pro práci s veške-
rým potřebným technickým vybavením 
bývá také často potíž. Málokterá rodi-
na má k dispozici tolik počítačů, pra-
covních stolů a vlastně i samostatných 
místností, aby každý člen mohl neru-
šeně pracovat. A to nemluvím o neu-
stále padající wifi a rostoucím nákla-
dům za spotřebu energií. Vzpomínám 

si na jednu maminku, která mi vyprá-
věla, že pracuje na notebooku v kou-
pelně na rozloženém žehlicím prkně, 
protože na ni už nezbyl stůl a v každém 
pokoji někdo z rodiny pracuje a mluví  
nahlas. 

Oddělit pracovní a soukromý ži-
vot může být v některých případech 
až nadlidský úkol. Děti musí jíst, nevy-
drží si dlouho potichu samy hrát, musí 
jít ven atd. atd.. Takže především ma-
minky během home office současně za-
jišťují děti i domácnost, protože když 
už jsou doma, tak se očekává, že bude 
uklizeno, uvařeno. Navíc rodiče velmi 
často suplují i učitele a pomáhají dětem 
zvládat zadanou práci, domácí úkoly 
a samostudium. Na vlastní práci jim ve 
skutečnosti zbývají brzká rána a pozdní 
večery a ne vždy tak mohou naplnit po-
žadavek zaměstnavatele být v případě 
potřeby dostupní. 

Toto všechno, trvá-li to dlouho, samo-
zřejmě přispívá k tomu, že kromě únavy 
roste i stres, netrpělivost, nevraživost 
a máme tady takzvanou „ponorku“. A to 
už je jen krůček k hádkám, konfliktům 
a také možnému násilí. 

Podtrženo, sečteno – práce z domo-
va je jistě zajímavý a moderní způsob 
práce, ale není pro každého. Někdo do-
káže dobře a rád využít její výhody a je 
pro něj přínosná, ale pro někoho jiné-
ho může být spíše zátěží. Jak je vidět, 
home office má své limity a období pan-
demie se všemi možnými omezeními 
nám o to více ukázalo, jak důležitý, ne-
postradatelný a nenahraditelný je osob-
ní kontakt s druhými lidmi, možnost se 
setkávat a sdílet společenství. Toto ani 
nejmodernější technologie nahradit ne-
dokáže.  

 Veronika Brandejsová
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VZTaHY, RODINa, sPOLEČNOsT

      POsEZENÍ... a POVÍDÁNÍ O IKONÁcH

Pracuji v mezinárodním týmu s kolegy 
po celém světě, a tudíž už před pande-
mií jsem měl většinu schůzek přes Sky-
pe. Když jsou děti ve škole, není velký 
rozdíl, zda to vyřídím v kanceláři nebo 
doma. Ale v plném ruchu domácnosti 
jsou tyto schůzky výrazně náročnější. 
Mám však jednu výhodu – možná tím, 
že jsem vyrostl v rodině s pěti mladší-
mi sourozenci v panelákovém bytě, při-
rozeně jsem se naučil soustředit i když 
je kolem mě hukot. Zužitkoval jsem to, 
když jsem se pak měl učit na zkoušky na 
kolejích, a dokážu to i teď – manželka 
říká, že když pracuji doma a přijde do 
pokoje, má pocit, že ji vůbec nevnímám. 

Co mi ale chybí nejvíce, je osobní 
kontakt s kolegy. Po počátečním šoku 
na jaře 2020, když jsme se ze dne na 
den všichni ocitli na home office a po 
pár týdnech pochopili, že „tato noc ne-
bude krátká“, jsem si řekl, že důležitější 
než všechny pracovní úkoly jsou vzta-
hy, a že se tomu chci vědomě věnovat. 
Snažil jsem se proto hledat nové cesty 
jak se o kolegy zajímat, jak jim i v on-
line prostředí naslouchat. Byla to pro 
mě silná zkušenost, protože jsem brzy 
pochopil, jak omezená je moje perspek-
tiva, limitovaná mojí osobní zkušeností. 
Například jsem si myslel, že home offi-
ce je nejnáročnější pro ty, kdo mají plný 
byt dětí, ale v rozhovorech se svobod-
nými mladými kolegy jsem postupně 
pochopil, jak velkým zásahem do jejich 
života byla ztráta volnočasových akti-

Jak na home office reagují děti? Tři 
starší mají obdobnou zkušenost z on-
line školy, takže je pro ně snazší pocho-
pit, že se jim při práci často nemůžu vě-
novat. Jiné je to s dvouletým Jonášem. 
Od té doby, co se naučil otevírat dveře, 
přichází v zajímavých okamžicích. Na-
příklad potřebuje vyměnit baterky v au-
tíčku, zrovna když vysvětluji důležité 
pracovní téma desítce lidí.

Pandemie však přinesla nový pohled 
i na tyto situace, stali jsme se k nim 
mnohem chápavější. Před dvěma lety 
bych to považoval za trapas, ale teď je 
vlastně normální, když třeba vysokému 
manažerovi v Americe, který má pre-
zentaci pro dvě stě lidí, sedne na klín 
malá dcerka.

A výhody home office? Největší výho-
dou je, že můžu přebírat balíky od ku-
rýrů . Ale vážně – když se podívám na 
ty dva roky práce na home office, je to 
určitě více každodenního kontaktu s ro-
dinou. Vnímám, co se doma děje. Je to 
jiné než ráno vypadnout do práce a vrá-
tit se večer. Vidím, jak děti prožívají vše-
dní dny, jak je náročné udržet v chodu 
domácnost se čtyřmi dětmi (oceňoval 
jsem to samozřejmě i předtím, ale teď 
to vnímám ještě více). Uvědomil jsem 
si, že u čtvrtého dítěte, které se narodi-
lo spolu s pandemií, jsem mnohem více 
vnímal růst a pokroky v prvním roce 
jeho života – to je veliký dar.

Aurel B.

vit, možnosti se potkávat s kamarády, 
že je to uvrhlo do samoty, kterou měli 
problém překonat. Také jsem nabíral do 
týmu nové kolegy a viděl jsem je pouze 
přes obrazovku, s jedním jsem se pak 
potkal až po osmi měsících. Pro mě, 
který čerpám mnoho podnětů z osobní-
ho kontaktu, bylo toto největší výzvou. 
Když s někým sedím v kanceláři, mno-
hem rychleji zpozoruji, když mu třeba 
není dobře, něco se děje, a dokážu na 
to zareagovat. Při setkávání přes Skype 
mi to unikalo. Vtipně to ilustruje situa-
ce, když nám kolegyně oznámila, že se 
jí za tři měsíce narodí miminko – a ni-
kdo z nás to netušil. Jsem rád, že se už 
teď můžeme potkat v kanceláři alespoň 
párkrát do měsíce.

Co mi při práci 
z domova pomáhá?

Vztahy jsou důležitější 
než všechny pracovní úkoly
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Velmi mi pomáhá několik myšlenek Chi-
ary Lubichové, zejména snaha žít napl-
no každý „přítomný okamžik“ – i když 
se rychle střídají a jeden od druhého 
se velmi liší a rozlišovat v každé chví-
li vůli Boží – jak tu „jasně vyjádře-
nou“ skrze předem dané povinnosti, 
tak  i  tu  „vyplývající z  okolnos-

tí“ leckdy nepředvídaných. A pak ve-
černí zpytování svědomí – můj den 
se nepodobá ani tak stavbě panelové-
ho domu složeného z několika málo vel-
kých bloků – osmihodinové práce, dvou-
hodinové cesty, atd., ale spíše stavbě 
rodinného domu složeného z mnoha ci-
hel, kamenů a trámů – jednotlivých oka-

mžiků. Ty jsou pokaždé jinak seřazené 
a až teprve jejich celkový součet nako-
nec ukáže, zda jsou všechny aspekty 
v rovnováze, nebo bude zítra zapotřebí 
v některém z nich doplnit, čeho se dnes 
nedostávalo či naopak zítra ubrat, čeho 
bylo dnes přespříliš...

Petr K.
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Ludmila Barešová, zdravotní sest-
ra, matka tří dětí, ochotná pomoc-
nice ve farnosti Zbraslav u Brna. 
Spolu s  manželem Miroslavem,  
trvalým jáhnem, se mnoho let vě-
nuje přípravě mladých dvojic na 
manželství. „Z těch mladých lidí se 
obvykle stanou naši přátelé, nosí-
me je v srdci i po skončení přípra-
vy...“ říká Ludmila. Již nějaký čas se 
věnuje psaní ikon, což mě zajíma-
lo, a proto jsem jí položila několik  
otázek.

 Jak jste se k tvorbě ikon dostala?
Moje rodná sestra, řeholnice, mě jed-
nou pozvala na kurz. Tehdy jsem měla 
velké zdravotní potíže a obávala jsem 
se, že skončím na vozíku. Řekla jsem 
si, že kdybych jednou nemohla chodit, 
mohla bych aspoň malovat. Tedy psát. 
Ikony jsou totiž obrazy plné symbolů, 
které se neprohlíží, ale čtou. Tato sym-
bolika je z dob, kdy hodně lidí neumělo 
číst a nemohlo si přečíst Bibli. Takže po-
selství o Boží lásce četli z ikon.

 Co je pro psaní ikon důležité?
Potřebujete jen umět držet štětec a být 
pečlivý a trpělivý. Všechno ostatní je 

má svá pravidla) nebo výroba barev. Ze 
žloutku a dalších přísad se udělá vaječ-
ný základ, který se následně tře s pří-
rodními pigmenty. Jsou to různé mleté 
horniny, které se používají například na 
hliněné omítky.

Ke vzniku ikony patří také modlitba. 
Jsem nejraději, když vím, pro koho je 
ikona určená. To pak i modlitby smě-
řuji za konkrétního člověka. S ikonou 
je třeba 30 hodin práce – tedy i modlit- 
by.

 Co zajímavého jste při psaní ikon 
prožila?
Jednou jsme na kurzu pracovali na iko-
ně archanděla Gabriela. Měli jsme ho-
tové obrysy a zlacení, když přišla SMS 
od tety s prosbou o modlitbu za jedno 
miminko, které ve svých čtrnácti dnech 
mělo za sebou už dvě operace pro kr-
vácení do mozku. Lékaři zvažovali tře-
tí. Jsem dětská sestra, tak mi projelo 
hlavou: „Tohle miminko asi nikdy ne-
bude v pořádku.“ Za chvíli zvonili An-
děl Páně, tak jsme položili štětce, aby-
chom se pomodlili. Navrhla jsem, že 
bychom se mohli modlit za toho chla-
pečka. Pak jsem pokračovala v práci 
a říkám Gabrielovi: „Ty jsi přece po-
sel dobrých zpráv. Tak to změň! Udě-
lej z toho dobrou zprávu!“ Opakovala 
jsem mu to celou dobu (a pak ještě tři 
měsíce doma, než byla ikona navosko-
vaná, vysušená a vyleštěná – tedy úplně  
hotová).

Po nějaké době jsem volala tetě. Od-
pověděla: „Představ si, druhý den po té 
SMS přestalo Šimonkovi krvácení. Po 
dvou týdnech ho jako zdravého pustili 
domů.“ Běhal mi mráz po zádech a po 
srdci vděčnost. Modlila se za něj spous-
ta lidí, ale myslím, že i Gabriel odvedl 
dobrou práci.

 Kterou ikonu máte zvlášť ráda?
No, ono ani tak nejde o ikony, kterou 
mám míň či víc ráda, protože doma mi 
pak nezůstávají. Při práci se ale vytváří 
vztah s tím, kdo na ikoně je. Je to na-
prosto osobní, i když pak ikona putu-
je „do služby“. Když se třeba modlím 
za nějaký mladý pár, aby mohli mít mi-
minko, tak to svěřuji právě Gabrielovi. 
Když jsme s manželem putovali nezná-
mým krajem do Compostely, provázel 
nás archanděl Rafael, patron poutní-
ků a zdravotníků. Když prosím za víru 
pro někoho, prosím s opatem Menasem 
z ikony Přátelství…

Za rozhovor děkuje  
Marie Stehlíková

      POsEZENÍ... a POVÍDÁNÍ O IKONÁcH

nové a to se učíme na kurzu. Psát ikony 
prý může i člověk průměrně výtvarně 
nadaný.

Kurzy, kterých se účastním, vede 
akademická malířka, která ikonopisec-
tví studovala v ruských pravoslavných 
klášterech. Pracujeme pouze s přírod-
ními materiály, podle postupů mnichů 
někdy z 9. století. Zajímavá je už i pří-
prava desky (její natírání a broušení 

Ke vzniku ikony 
patří modlitba

Ludmila Barešová vpředu
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sLOVO ŽIVOTa

Březen 2022
Slovo života na tento měsíc je vybrané z modlitby, kterou Je-
žíš naučil své učedníky, z modlitby Otče náš. Je to modlitba 
hluboce zakotvená v židovské tradici. I Židé oslovovali a oslo-
vují Boha „Otče náš“.

Při prvním přečtení nás slova této věty doslova ohro-
mí: můžeme Boha prosit, aby smazal naše dluhy, jak na-
povídá řecký text, stejně, jako jsme my sami schopni sma-
zat dluhy toho, kdo dluží něco nám? Naše schopnost od-
puštění je vždy omezená, povrchní, závislá na okolnos- 
tech.

Kdyby s námi Bůh zacházel podle našich měřítek, čekalo 
by nás skutečné odsouzení!

„A OdPUSť NáM NAše VINy,  
JAKO I My OdPOUšTíMe NAšIM VINíKůM.“

Jsou to však důležitá slova, která vyjadřují především vědo-
mí toho, že potřebujeme Boží odpuštění. Sám Ježíš tato slova 
předal učedníkům a tudíž všem pokřtěným, aby se jimi mohli 
obracet v prostotě srdce k Otci.

„A odpusť 
nám naše 
viny, jako i my 
odpouštíme 
našim 
viníkům.“ 

(Mt 6,12)

Všechno začíná, když zjistíme, že jsme syny v Synu, bratry 
a napodobiteli Ježíše, který jako první udělal ze svého života 
cestu stále plnějšího přilnutí k láskyplné vůli Otce.

Teprve když přijmeme Boží dar, jeho nezměrnou lásku, mů-
žeme po Otci žádat všechno, i to, aby nás učinil stále podob-
nějšími jemu, dokonce ve schopnosti den za dnem odpouštět 
s velkorysým srdcem bratrům a sestrám.

Každý skutek odpuštění je svobodnou a vědomou volbou, 
kterou je třeba stále pokorně obnovovat. Nikdy nejde o zvyk, 
ale o náročný proces, za který se máme podle Ježíše denně 
modlit stejně jako za chléb.

„A OdPUSť NáM NAše VINy,  
JAKO I My OdPOUšTíMe NAšIM VINíKůM.“

Kolikrát nám lidé, s nimiž žijeme – v rodině, v naší čtvrti, 
v práci nebo ve škole – mohli ukřivdit a je pro nás těžké zno-
vu navázat dobrý vztah. Co dělat? Právě zde můžeme prosit 
o milost umět napodobit Otce:

„Probuďme se ráno s úplnou ,amnestií‘ v srdci, s láskou, 
která vše zakryje, která dokáže přijmout druhého takového, 
jaký je, s jeho omezeními a těžkostmi, tak jako přijímá matka 
svého chybujícího syna – stále ho omlouvá, stále mu odpouští, 
stále v něho doufá… Přistupujme ke každému s novým pohle-
dem, jako kdyby se svých chyb nikdy nedopustil. Začínejme 
vždycky znovu s vědomím, že Bůh nejen odpouští, ale i zapo-
míná. To je míra, kterou vyžaduje i od nás.“1

Je to vysoký cíl a my k němu můžeme směřovat za pomoci 
důvěryplné modlitby.

„A OdPUSť NáM NAše VINy,  
JAKO I My OdPOUšTíMe NAšIM VINíKůM.“

Celá modlitba Otče náš tedy směřuje k „my“ a k bratrství: 
prosíme nejen za sebe, ale i za ostatní a s ostatními. Moje 
schopnost odpuštění je podpírána láskou ostatních a na dru-
hé straně může moje láska určitým způsobem brát na sebe 
chybu mého bratra: možná to závisí i na mně, možná jsem ne-
udělal všechno proto, aby se cítil přijatý, pochopený…

V Palermu, italském městě, prožívají různé křesťanské ko-
munity živý dialog, který vyžaduje překonávání některých 
překážek. Biagio a Zina vyprávějí: „Jednou nás náš známý 
pastor pozval k několika rodinám ze své církve, které nás 
neznaly. Přinesli jsme něco na oběd, ale tyto rodiny nám daly 
najevo, že setkání není příliš vítané. Zina jim vlídně nabídla 
některé speciality, které připravila, a nakonec jsme společně 
poobědvali. Po obědě začali poukazovat na chyby, které viděli 
na naší církvi. Nechtěli jsme s nimi vstoupit do slovní rozepře 
a řekli jsme: Jaká chyba nebo jaký rozdíl mezi našimi církvemi 
nám může zabránit v tom, abychom se měli rádi? Byli zvyklí, 
že ostré kritiky obvykle pokračovaly dál a dál, a naše odpo-
věď je překvapila a odzbrojila. Začali jsme mluvit o evangeliu 
a o tom, co nás spojuje, čehož je určitě víc než toho, co nás 
rozděluje. Když přišel čas na loučení, ani nechtěli, abychom 
odešli. Navrhli jsme modlitbu Otče náš. Během ní jsme silně 
cítili Boží přítomnost. Museli jsme jim slíbit, že znovu přijde-
me, protože nás chtěli seznámit s dalšími členy komunity. Tak 
to pokračovalo po všechny tyto roky.“ Letizia Magri

1.  Ch. Lubichová, Slovo života na prosinec 2004, taktéž v Parole di 
Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuo-
va, Roma 2017) str. 739.
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Poznali jsme se v sedmdesátých letech na jedné venkovské 
tancovačce a hned jsme si „padli navzájem do oka“. Tehdy 
bylo zvykem, že se 6. července konaly táborové ohně, u nichž 
se scházela dospívající mládež. Říkalo se tomu „pálení Husa“. 
Tam jsme měli první „rande“. Ještě jsem si nepamatovala 
jméno svého společníka, a tak jsem ho místo Martine oslovo-
vala Michale. Ale nevyvedlo ho to z konceptu, byť jej to asi za-
skočilo. Jména se vyjasnila, nalezli jsme v sobě zalíbení a po 
roční známosti jsme slavili svatbu. 

Něco jiného je spolu chodit a něco jiného je spolu žít kaž-
dodenní realitu. Začátky nebyly snadné, jsme velmi povaho-
vě odlišní, a tak docházelo k drobným krizím a konfliktům. 
Také proto, že první rok jsme bydleli u mých rodičů, kteří se 
za nás cítili stále zodpovědní a občas nám mluvili do věcí, 
které jsme považovali za naše osobní. Po roce jsme ale zís-
kali malý byt v nedaleké vesnici a vztahy se vylepšily. Brzy 
po svatbě se nám narodil první syn Martin a po něm ještě Jiří 
a Kateřina. Byli jsme oba pokřtění, ale v otázkách praktiko-
vání víry jsme se příliš neshodovali. Martin byl z rodiny úpl-
ně nepraktikující a moji rodiče měli ve zvyku chodit do kos-
tela jen o velkých svátcích. Když jsem ale studovala v Brně 
oční optiku, zvykla jsem si chodit na mši každý den. Po svat-
bě mě v tom Martin zpočátku nenásledoval, ale vždycky mě 
v tom podporoval. Například tím, že když jsem byla v koste-
le, vařil nedělní oběd nebo hlídal naše malé děti. Tak to šlo 
několik let. Byla jsem do Martina stále zamilovaná a vrouc-
ně jsem si přála, aby se i on obrátil celou duší k Bohu. Mys-
lela jsem si však, že to není reálné. Vedli jsme spolu dlouhé 
hovory o víře, ale nezdálo se, že by to někam postupovalo. 
Hodně jsem se za to modlila a snažila jsem se k víře vést 
i naše děti, ale bylo to čím dál tím těžší. Jak rostly, začaly si 
všímat našeho rozdílného chování o nedělích a odmítaly se 
mnou chodit do kostela s tím, že budou raději doma vařit 
s tatínkem oběd. 

Jednou jsem se s tou situací svěřila knězi, který nás před 
lety oddával a on nám nabídl, že nás seznámí s několika věří-
cími rodinami. Pozval nás na tehdy tajné – byla totalita – se-
tkání několika rodin z Hnutí fokoláre. Byl to velký dar. Zůsta-
li jsme s těmito lidmi v kontaktu, vzájemně se navštěvovali 
a jedni druhým pomáhali. Martina oslovila jejich konkrétnost 
a na jejich příkladu pochopil, o co ve víře jde. Já jsem toto 
setkání s Hnutím fokoláre vnímala jako splnění svých mod-
liteb za manžela. Postupně jsme do Hnutí fokoláre „vrostli“ 
a časem jsme se stali součástí jednotlivých fokoláre. To už 
ale padla totalita a my jsme se začali angažovat v práci pro 
církev. Začali jsme pracovat s dětmi, pořádali jsme různé let-
ní tábory, učili náboženství a umožňovali v naší domácnosti 
setkání gen 4. Mezitím naše tři děti pomalu dospěly, našly si 
své životní partnery a založily krásné rodiny. Díky nim máme 
dvanáct vnoučat, která nám dělají radost. Rodiny našich dětí 
žijí z víry mnohem intenzivněji, než my v jejich věku. Jsme za 

to Bohu velmi vděční a uvědomujeme si, že to je velký a ne-
zasloužený dar.

A tak jsme spolu pomalu zestárli. Spoustu věcí a aktivit 
jsme museli odložit a ukončit, protože už jich nejsme pro tě-
lesnou slabost schopni. Ale stáří zároveň vnímáme jako „no-
viciát nebe“. Máme daleko více času na společnou modlitbu, 
modlíme se často spolu růženec a denní modlitbu církve. Po-
silujeme se navzájem v těšení se na věčnost a připomínáme si 
často slova svatého Ireneje: „Nejdůležitější záležitostí křes-
ťana není nic jiného, než se neustále připravovat na smrt.“ 
Finis coronat opus – konec korunuje dílo. Jak říká P. Petr Vr-
backý, poslední svědectví o Bohu často nespočívá v další akti-
vitě či slovech. Pečetí je věrnost. I my doufáme v dobrý konec 
zde a nádherný začátek na věčnosti.

Celkem vzato, jsme úplně obyčejné manželství. Ale víme, 
že Bůh obyčejné věci neobyčejně miluje.

Jiřina B.

Příběh jednoho 
obyčejného manželství

13    nové město  2/2022
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Pokračujeme v myšlenkách a zkušenostech Chiary Lu-
bichové, které pravidelně sdílela s členy hnutí foko-
láre, aby jim pomohla na cestě za Bohem, na „svaté 
cestě“.

BýT PřeBORNíKy JedNOTy!

Došli jsme k poslednímu měsíci tohoto tak speciálního roku, 
roku našeho úsilí o svatost. (…)

Co bych vám měla dnes říci? Podívejte, právě v těchto 
dnech jsem viděla v televizi mladičké atletky, většinou z vý-

chodních zemí, které předváděly nádherné cviky umělec-
ké gymnastiky. Byly skutečně skvělé, když opakovaly salta, 
vývrtky, v každém pohybu! Jaká dokonalost, jaká harmonie 
a jaká ladnost! Dělalo to dojem, že dokonale ovládají své tělo, 
natolik, že ty nejtěžší cviky vypadaly přirozeně. Samozřejmě – 
jsou to ty nejlepší na světě.

Když jsem je obdivovala, víckrát jsem v  nitru cíti-
la naléhavé pozvání, snad od Ducha Svatého, jako kdy-
by mi Někdo říkal: „I ty, i vy se musíte stát světovými pře-
borníky!“ Přeborníky – v  čem? V  lásce k Bohu. Ale víš, 
kolik tréninku potřebovala tato děvčata? Víš, že den za 
dnem, hodinu za hodinou opakují tytéž cviky a nikdy se  
nevzdávají?

I ty, i vy musíte jednat stejně. Kdy? V přítomném okamži-
ku. Stále. Nikdy se nezastavit! Zrodila se mi v srdci obrovská 
touha pracovat okamžik za okamžikem na tom, abychom do-
šli k naší dokonalosti – ke svatosti.

Nejdražší, sv. František Saleský říká, že neexistuje žád-
ná sebelepší povaha, která by při stálém opakování nějaké 
špatnosti nemohla upadnout do neřesti. A  tak si mys-
lím, že se dá uvažovat, že neexistuje tak špatná povaha, 
aby nedospěla k ctnosti, když bude stále opakovat dobré  
skutky.

Tak tedy odvahu, odvahu všem! Budeme-li se, chvíli za 
chvílí, v přítomném okamžiku stále cvičit, staneme se světo-
vými přeborníky v lásce k Bohu. To je mé přání v tomto po-
sledním měsíci letošního roku.

Současné Slovo života říká: „Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) Také my musíme říci 
jako Panna Maria: „Ať se mi stane podle tvého slova.“

Jaké slovo řekl Bůh našemu hnutí? Víme to – jednota! Mu-
síme se tedy stát přeborníky v jednotě, v jednotě s Bohem, 
s jeho vůlí v přítomném okamžiku, a v jednotě s bližním, 
s každým bližním, s kterým se setkáváme během dne. Tak-
že do toho! Trénujme, abychom neztráceli vzácné minu-
ty. Čeká nás ne zlatá medaile, ale ráj a jako důsledek toho 
a díky společenství svatých čeká mnoho dobra všechny naše  
bratry.

(Z „kolegamenta“,  
Rocca di Papa,  

3. prosince 1981)

dnes vám posílám pozdrav z hong Kongu. 

Začal tedy rok 1982. Jeden rok svaté cesty je uzavřen! 
Děkujme Bohu. Doufáme, že díky úsilí o svatost v uplynulém 
roce jsme mohli zpívat Te Deum pro méně spáchaných hříchů 
a více skutků lásky, které jsme obětovali. 

Nyní v roce 1982 musíme přidat plyn. Dálný východ nás 
v tyto dny přivedl k řadě předsevzetí. Řeknu vám o dvou 
z nich. První je toto: všichni se musíme stát „lokomotivami“. 
Mnozí gen totiž, aby znázornili svatou cestu, kreslí nebo vy-
rábějí vlak a často píší na lokomotivu mé jméno. Bůh ví, kdo 
táhne více. Jistě ten, kdo více miluje. 

Ať je to jakkoliv, my z toho musíme vyvodit předsevzetí 
– v tomto roce si nikdo z těch 43 000, kteří jdou po svaté 
cestě, nemůže dovolit přepych, že bude obyčejným vagó-
nem. Všichni lokomotivami. Jak? Tím, že s sebou potáhne-

me v tomto běhu k Bohu aspoň jednoho člověka. To je první 
předsevzetí.

A druhé: v kontaktu s našimi buddhistickými bratřími jsme 
se dověděli, že jedním z jejich symbolů je zhasnutá svíce. 
Znamená úplné umrtvení, úplnou nepřítomnost tužeb. Jsou 
obdivuhodní, jakým způsobem to praktikují. 

My křesťané máme naopak svíci zapálenou. Ježíš nám totiž 
přinesl milost, božský život. Zapálil oheň v našich srdcích. 
Díky tomuto ohni můžeme a musíme milovat Boha a bližního 
tím, že plně žijeme Boží vůli v přítomném okamžiku a sjedno-
cujeme se s bližním. Takto i v nás zemře to, co je pozemské, 
zhasnou touhy a vášně. To je druhé předsevzetí: zapálené 
svíce!

V těchto čtrnácti dnech tedy lokomotivy a zapálené svíce.

(Z „kolegamenta“, Hong Kong, 7. ledna 1982)

Zapálená svíce

Společně  
na svaté cestě
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Chceme-li lépe pochopit situaci, v níž 
se Hnutí fokoláre ocitlo v Itálii v pade-
sátých letech 20. století, musíme ji vi-
dět v celkovém politicko-náboženském 
kontextu země v poválečné době. Exis-
tovala reálná hrozba komunistického 
převzetí moci, proti kterému chtěla 
italská katolická církev postavit pev-
nou hráz. Proto se za podpory papeže 
Pia XII. snažila vytvořit jednotnou fron-
tu angažovaných katolíků a spoléha-
la se přitom především na zavedenou 
a mocnou Katolickou akci (KA). Ta byla 
považována církevními představiteli za 
základní a bezpečný nástroj k prosazo-
vání jednotné strategie proti komuni-
stickému nebezpečí. A byla pod jejich 
plnou kontrolou.

Mnohdy však docházelo k tomu, že 
nové vitální Hnutí fokoláre „odčerpáva-
lo“ z KA ty nejlepší síly a tím ji zdánlivě 
„rozleptávalo“. „Hnutí jednoty“ para-
doxně jako by rozbíjelo jednotnou pro-
tikomunistickou církevní frontu. Proto 

 Z HNuTÍ FOKOLÁRE
 Návrat ke kořenům

biskupové ochotně naslouchali různým 
stížnostem na fokolaríny, přicházejícím 
často ze strany KA, aniž by příliš zkou-
mali, do jaké míry se zakládají na prav-
dě. Byly to často jediné informace, kte-
ré měli k dispozici pro zaujímání svých 
stanovisek v této věci.

Mezi italskými církevními představi-
teli pochopitelně existovaly různé po-
hledy na celkovou situaci. Velmi vlivnou 
skupinu představovala takzvaná „řím-
ská strana“, což nebyla strana v poli-
tickém smyslu, ale určitá vnitřní lobbi-
stická skupina orientovaná spíše anti-
modernistickým směrem typickým pro 
pontifikát Pia X. (1903–1914). Podle je-
jích názorů představovala moderní kul-
tura a její větší otevřenost a kritičnost 
vážné nebezpečí pro církevní tradici 
a zejména pro autoritu kléru nad věří-
cími. Do tohoto rámce zapadalo i jejich 
hodnocení Hnutí fokoláre.

Významnou postavou tohoto smě-
ru byl janovský arcibiskup kardinál  

Giuseppe Siri (1906–1989), který ja-
kožto předseda Italské biskupské kon-
ference (IBK) v letech 1959–1965 měl 
důležité slovo v pokračujících rozpra-
vách biskupů, při nichž šlo o schválení 
nebo rozpuštění Hnutí. Velký problém 
pro některé biskupy spočíval ve fokola-
rínském pojmu „jednota“, který se jim 
zdál příliš široký a neuchopitelný nebo 
dokonce zaváněl nebezpečným komu-
nismem (nota bene bratr zakladatelky 
byl aktivním členem této strany); jiným 
biskupům vadila angažovanost kněží 
a řeholníků v Hnutí, čímž byla údajně 
narušena jejich výhradní pravomoc.

Studiem „disciplinárního problému“ 
Hnutí fokoláre byla pověřena komise 
pěti italských biskupů, která měla vy-
slovit úsudek o tom, zda se ve Fokolá-
re nachází nějaký pravý charismatický 
prvek či nikoli. Scházela se od března 
do října 1960 a její verdikt vyzněl zdr-
cujícím způsobem v neprospěch Hnutí.

V závěrečné zprávě konstatuje ko-
mise s „dostatečnou jistotou“, že pro-
jevy života „takzvaného Hnutí fokola-
rínů“, zejména v samotných fokoláre, 
postrádají jasnou a organickou duchov-
ní nauku; je pokřivena pravá katolická 
doktrína jako je nauka o milosti a jejím 
působení, o účincích dědičného hříchu, 
o církvi a její hierarchii; ve výrazech 
Hnutí existují tendence ke kolektivní 
euforii, k přílišné familiárnosti mezi 
oběma pohlavími, která vyplývá z fa-
lešné aplikace lásky a podceňování dů-
sledků dědičného hříchu. Bylo zjištěno, 
že Hnutí je zamořeno naturalistickým 

Hnutí na pokraji 
zákazu aneb 
„člověk míní 
a Duch Svatý mění“ 

S mladými  
z Hnutí  
u papeže  
Pavla VI.
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pseudo-mysticismem, který předsta-
vuje nebezpečí pro ryzí nauku, pevnou 
disciplínu a počestnost mravů; Hnutí 
prokazuje nedůvěru vůči církevnímu 
dozoru; jako takové ho nelze schválit 
a podle úsudku komise ho nelze ani re-
formovat, a proto všechny jeho struktu-
ry a aktivity mají být zrušeny.

S tímto nekompromisním stanovis-
kem komise předstoupil kardinál Siri 
v  listopadu 1960 před stálou radu 
IBK tvořenou dvaceti předsedy re-
gionálních biskupských konferencí. 
Měli o něm hlasovat a výsledek před-
ložit do Vatikánu jako podklad pro de-
finitivní rozhodnutí nejvyššího vedení 
církve. Výsledek hlasování stálé rady 
byl jednoznačný: šestnáct bylo pro 
zrušení Hnutí, čtyři pro jeho pokra-
čování „ad experimentum“, tedy na  
zkoušku.

Tento závěr byl podle běžného po-
stupu předán do Vatikánu, avšak tam 
překvapivě nebyl přijat! Zpráva komise 
nebyla nikdy publikována a nachází se 

jen v archivech IBK, která se k ní dnes 
staví rozpačitě.

Sám kardinál Siri, hlasující pro zru-
šení Hnutí, postupem doby změnil svůj 
názor. Při setkání s fokolaríny z Jano-
va v roce 1981 řekl s úsměvem: „Byli 
zde takoví, kteří vás nechápali, někdo 
vás chápal nesprávně, někdo vás urá-
žel a někdo vás posílal k čertu.“ Přiznal, 
že jemu samotnému trvalo několik let, 
než poznal svůj omyl v tom, jak foko-
laríny hodnotil, a vyjádřil svou radost 
z toho, že fokolaríni nadále existují a že 
věci se rodí z Ducha Svatého, který „po-
divuhodným způsobem zaplňuje celou 
zemi“.

Jiným důležitým hierarchou, který se 
tehdy zúčastnil hlasování o budoucnos-
ti Hnutí fokoláre, byl milánský arcibis-
kup kardinál Giovanni Battista Monti-
ni (1897–1978). Na rozdíl od kardiná-
la Siriho patřil k menšině hlasující ve 
prospěch další existence Hnutí. Někteří 
se domnívají, že to byl právě jeho vliv 
ve Vatikánu (spolu s pozitivním posto-

jem Mons. Pietra Parenteho, příznivce 
Hnutí ve Svatém oficiu), který převážil 
nad většinovým odmítnutím. Ale zde se 
nacházíme pouze na půdě dohadů bez 
průkazných pramenů.

Není pochyb o  tom, že Montiniho 
postoj k Hnutí, které poznal již v době 
svého působení ve funkci substituta 
vatikánského státního sekretariátu, 
byl z dřívějška pozitivní. Byl dlouhole-
tým osobním přítelem Igina Giordani-
ho (Foca) a příbuzný jedné z prvních 
fokolarínek Giulie (Eli) Folonari. Díky 
jejímu zprostředkování se v září 1953 
poprvé setkal s Chiarou, která si ihned 
získala jeho důvěru. Chiara u něho po-
cítila plné pochopení právě v době, jež 
pro ni osobně i pro celé Hnutí byla plná 
nejistoty. 

Z oficiálního zápisu z hlasování stá-
lé rady IBK však vidíme, že Montini ve 
svých příspěvcích nevyjadřuje bezpro-
střední podporu Hnutí, což může ve 
světle předcházejících pozitivních kon-
taktů s Chiarou, s fokolarínkami a s Fo-
kem překvapit. Připouští oprávněnost 
některých kritik Hnutí a zdá se, že zaují-
má spíše taktický a diplomatický postoj; 
možná nechtěl příliš popuzovat ty, kdo 
byli jednoznačně proti Hnutí zaujati. 
Nicméně svým hlasem ve prospěch Hnu-
tí snad ovlivnil další tři biskupy a přispěl 
k tomu, že papež Jan XXIII. se přiklonil 
k této kvalifikované menšině hlasující 
pro zachování mladého Hnutí při životě.

Bude to právě Montini, který již jako 
papež Pavel VI. v roce 1964 udělí defini-
tivní církevní schválení Hnutí fokoláre, 
v čele s Chiarou jako jeho prezidentkou, 
a ukončí období pochybností o opráv-
něnosti jeho existence. Sama Chiara se 
pak stane důležitou prostřednicí mezi 
Pavlem VI. a cařihradským patriarchou 
Athenagorasem a její četné cesty do 
Konstantinopole otevřou novou kapi-
tolu dialogu s křesťanským Východem.

Jiří Kratochvíl

Chiara  
v roce 1955.
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Naslouchání 
„výkřiku 
lidstva“
Při prosincovém setkání fokolarínů a fokolarínek on-
-line mne zaujalo vyprávění Paula Catipona z fokolá-
re v New yorku, a tak jsem se zeptala, zda bychom ho 
mohli uveřejnit v Novém městě. Paul před jedenácti 
lety založil firmu zabývající se projektováním bezpeč-
nostního a telekomunikačního systému v newyorském 
metru. Podle něho tato firma (se současnými 15 za-
městnanci, 8 projekty a sítí spolupracovníků i z jiných 
firem) přežila a rozrostla se díky principům ekonomiky 
společenství a důrazu na vztahy, a to nejen s klienty. Své 
vyprávění však zaměřil na zkušenost prožívanou spolu 
s dalšími fokolaríny v blízkosti lidem v nouzi.

V srpnu 2020 se naše fokoláre přestěhovalo do Harlemu, 
čtvrti, kde žije převážně afroamerické a latinské obyvatel-
stvo a kde je průměrný roční příjmem zhruba poloviční oproti 
celkovému průměru ve Spojených státech. Ocitli jsme se na-
blízku lidem v podmínkách extrémní chudoby, mentálně po-
stiženým, lidem závislým na alkoholu či drogách a podobně. 
Denně se setkáváme s rasovou nerovností.

V okolí je více katolických kostelů. My jsme se rozhodli za-
pojit do života farnosti, kterou navštěvuje mnoho chudých. 
Mimo jiné pomáháme jako dobrovolníci při přípravě a rozdá-
vání jídla pro potřebné.

Cestou do kostela jsme pravidelně vídali sedět na žid-
li venku Linu. Do New Yorku přijela z Ukrajiny za novými 
příležitostmi, ale byla okradena a přišla o peníze a doklady. 
Zůstala na ulici. Hodně jsme ve fokoláre o její situaci mluvili 
a v zimě jsme jí nabídli na přechodnou dobu sklep se samo-
statným vchodem. Přijala to, ale ne hned. Všemožně se sna-
žila, aby nás nezatížila, odmítala též pozvání na večeři. Byla 
to lekce, že je třeba respektovat a mít rád druhého tak, jak 
chce být milovaný on. Mezitím se nám podařilo opravit její 
telefon a pomoct jí získat nové doklady. Když se jí povedlo 
spojit se synem, nabídl jí, aby se vrátila a žila u něj. To se za 
pár dní podařilo.

Při dvou setkáních v rámci Hnutí fokoláre jsme vyprá-
věli o Lině a o situaci bezdomovců. Za dva týdny nám dvě 
rodiny – oslovené našimi konkrétními skutky lásky – posla-
ly mail s tím, že se rozhodly nám darovat značné finanční  
částky!

Díky tomu všemu i díky pracovnímu dokumentu Generál-
ního shromáždění Hnutí fokoláre, kde se psalo, že máme na-
slouchat „výkřiku lidstva“, jsme cítili, že Bůh nás volá k tomu, 
abychom se snažili pochopit, co nám tím chce říct.

Jednou jsme pozvali našeho pana faráře na večeři. Vyprá-
věl o tom, jak imigranti ve farnosti potřebují asistenci, ja-
zykové lekce, přípravné kurzy na studium na vysoké škole 
a mladí větší účast v životě farnosti.

Mluvili jsme o tom se dvěma přáteli, kteří již dlouho pracují 
pro charitativní organizace, a ti se chtěli též zapojit. Zrodil 
se návrh zavést například lekce angličtiny, a to nejen pro far-
níky, pomoc při zařizování úředních i praktických záležitostí. 
Na druhé straně by se zase měl každý zamyslet nad tím, co 
může udělat pro komunitu on. 

Postupně nabídli své zkušenosti i další lidé. Začali jsme 
spolupracovat s některými hnutími a organizacemi a ty 
se začaly více zajímat o naše charisma. Někteří cítili, že 
jejich organizace sklouzla do přílišného aktivismu na úkor 
duchovního života, který je přitahuje u nás. Oni jsou ochotní 
pomoct v konkrétních aspektech služby chudým.

Nikdy bych si – vzhledem k pracovní vytíženosti a k úkolům 
v rámci Hnutí fokoláre – nepomyslel, že bychom mohli něco 
takového zrealizovat. Zjišťujeme, že když věnujeme čas 
a energii chudým, našli jsme více času a energie ve svém 
životě. Otevřeně spolu hovoříme a naše vztahy se prohlou-
bily.

Zpracovala 
Ludmila Šturmová
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Ve fokoláre  
v Harlemu – fokolaríni 

se spolupracovníky 
nového projektu.
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Na ulici  
v Harlemu.



Modlitba za mír  
ve světě pořádaná  

lidmi z Hnutí 
fokoláre  

v Bruselu, květen 
2019.

 Z HNuTÍ FOKOLÁRE
 Život gen

Pozitivní náboj, který v Markétě 
(28) kvete snad od malička, je na-
kažlivý. A s tímto darem je obrov-
ským přínosem pro celé dění gen. 
Markéta hnutí fokoláre nezná dlou- 
ho, ale našla si k němu cestu, která 
může nás mladé inspirovat. Umí 
plynně francouzsky, studovala 
v Brně veřejnou správu a nyní pra-
cuje v  soukromém sektoru jako 
účetní. Chtěla ale využít jazyk k po-
znání něčeho nového, a to jí otevře-
lo dveře do světa.

Jak ses, Markéto, k Hnutí fokoláre 
dostala? 
Už od mala mě naši ve víře vychovávali, 
ale musela jsem si postupně najít svou 
víru, aby to byla moje cesta. Chvíli jsem 
to odkládala, ale když jsem končila vy-
sokou školu, začala jsem chodit na pří-
pravu na biřmování. Hledala jsem pa-
trona a chtěla jsem nejlépe někoho ze 
současné doby, laika, a jednou z těch lidí 
na seznamu byla Chiara Luce Badano, 
kterou jsem si pak i vybrala. Četla jsem 
si její životopis a taky jsem její příběh 
znala ze setkání mládeže ve Žďáru, kam 
o ní přijeli její rodiče vyprávět. Věděla 
jsem, že byla aktivní v Hnutí fokoláre. 

Tak jsem si našla pojem Fokoláre na 
wikipedii a říkala si, co je to za sektu 
(smích). Ale prostě mě to zajímalo.

Takže takto jsi poprvé vůbec narazila 
na tento pojem, ale jakou první zku-
šenost jsi s Hnutím fokoláre měla? 
Na jaře 2019 jsem odjela do Bruselu na 
pětiměsíční stáž. Farnost, do které jsem 
chodila, jednou pořádala takovou pře-
hlídku různých aktivit a hnutí – charita-
tivních, sociálních, církevních a podob-
ně. Tam jsem narazila i na stánek o Hnu-
tí fokoláre a říkala jsem si: „Hele, o tom 
jsem si vlastně chtěla něco zjistit!“ Tak 
jsem k nim přišla a zajímalo mě, jestli 

nemají nějaké spolčo. Vzali jsme si na 
sebe kontakt a tím to všechno začalo.

A jak žili mladí gen v Bruselu?
Fokoláre v Bruselu například spolupra-
covalo s dalšími náboženskými komu-
nitami a společně uspořádali modlitbu 
za mír ve světě. Zapojila jsme se do or-
ganizace a zjistila, že se jedná o Týden 
za sjednocený svět. To byla moje první 
zkušenost s Hnutím fokoláre. Bylo na 
tom hezké, jak to bylo namixované na-
příč vyznáními a národnostmi. Víc jsem 
se tam poznala s jednou fokolarínkou, 
která mě seznámila s děckama gen, se 
kterými jsem se pak začala scházet. 
Jednou za měsíc měli pravidelné setká-
ní a mimo to tak různě, jak kdo měl chuť 
a čas, podobně jako u nás.

Proč jsi v Hnutí fokoláre zůstala, 
když ses vrátila zpět do České re-
publiky?
Když jsem se vracela, tak mě zajíma-
lo, jestli něco takového funguje i u nás, 
protože by mně přišlo škoda, kdyby to 
odjezdem skončilo. Od bruselských fo-
kolarínek jsem dostala kontakt na jed-
nu českou fokolarínku, ale nakonec 
jsem se jí ani neozvala. Ze školy jsem 
ale znala jednu mladou holku, o kte-
ré jsem věděla, že je do Hnutí zapoje-
na. Takže jsem se zeptala jí a ona mě 
pozvala na setkání brněnské skupinky 
gen. A tak jsem se stala její součástí.

Co se ti líbí na Hnutí fokoláre? 
Líbí se mi, že jsem ve fokoláre našla 
otevřené a přijímající prostředí. Když 
jsem přijela do Bruselu, tak jsem tam 
nikoho neznala a hledala jsem si „své 
místo“, kde bych se cítila dobře a při-
jatě. A právě tím se pro mne komunita 
okolo fokoláre stala. No a nakonec, i za 
ten docela krátký čas, jsem tam toho 
s ní stihla i hodně zažít.

Baby gen 
aneb Markéta Doleželová 
a její cesta k Hnutí fokoláre
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Čas na florbal.
19    nové město  2/2022

Co tě nadchlo pro žití této spiritu-
ality? 
Když jsem se vrátila do Brna a pozna-
la české gen a fokoláre, tak jsem zjis-
tila, že ač jde o jiné místo a jiné lidi, 
tak ten základ, atmosféra je stejná. 
V té době jsem ještě moc nevěděla, co 
obnáší spiritualita Hnutí fokoláre, to 
jsem začala objevovat až postupně. Ale 
měla jsem pocit, že moje osobní nasta-
vení rezonuje s jeho myšlenkami. Aniž 
bych to tak měla přímo pojmenované, 
tak pro mne byla jednota vždycky dů-
ležitá – doma, mezi kamarády, ve škole, 
v práci. Prostě „aby všichni byli jedno…
…“(smích).

Cítíš, že tě to nějak změnilo?
Celé to začalo tím, že pro mne bylo spol-
čo místem, kam patřím. Jak jsem ale za-
čala hledat a ptát se, co ta spiritualita 
představuje, tak se to stalo nakonec 
i něčím víc. Ne že by šlo o nějaký vel-
ký zvrat před a po, ale na některé si-
tuace jsem se začala třeba dívat jinou 
optikou. A taky se snažím to, co načer-
pám, aplikovat i do všedních dní. Laťka 
je to vysoká, ale snažím se mít ji před  
očima.
 
Co byl tvůj nejniternější zážitek 
s fokolarínskou spiritualitou?

Naše skupina gen 2 se rozléhá po celé 
republice. Tak jsme se rozhodli dělat 
pravidelná měsíční setkání tak všude 
možně, aby byla účast maximální a aby-
chom to zároveň spojili s nějakou akcí. 
Proto se výlet do Brna jevil jako skvělý 
nápad. A byl! 

V Brně máme partu kluků, kteří se 
vždy přizpůsobovali nám z Čech a jez-
dili na setkání do Prahy a okolí. Bylo fér 
jim to někdy vrátit, a tak jsme se ten-
tokrát vypravili k nim do Brna a uspo-
řádali setkání v prostorách salesiánů. 
Rozhodli jsme se na setkáních probírat 
postupně „barvy duhy“, tedy jednotli-
vé duchovní i praktické aspekty života 
z pohledu spirituality jednoty, učit se 
této spiritualitě a postupně ji uvádět do 
praxe. 

Tématem tohoto setkání byla barva 
žlutá, život s Bohem. Jak ho žijeme a jak 
bychom ho mohli prohloubit. Mluvili 
jsme také o nástrojích kolektivní spiri-
tuality a zazněla celá řada zkušeností. 
K obědu jsme si dali pizzu a dokonce 
jsme našli krásnou tělocvičnu, kde jsme 

Za spolčem do Brna!
si o pauzách zahráli florbal. Někteří 
se bohužel přidat nemohli z různých 
důvodů, a právě pro ně bylo připravené 
připojení přes Zoom. Sobotní den se 
vydařil náramně a všichni máme dobrý 

pocit z toho, že můžeme společně fun-
govat a scházet se!

Dvoustranu připravil 
František Beneš

Hodina pravdy na jednom z prvních 
víkendů s holkama gen – tedy chvíle, 
kdy jsme si ve velké lásce a otevřenosti 
mohly navzájem říct to pozitivní, co je 
darem pro druhé, i některé negativní 
věci, které u druhých vnímáme a na 
kterých by mohly zapracovat. To vše 
abychom si pomohly na cestě živo-
tem. To byla síla. Ale jinak krásným 
zážitkem byla i  první online maria-
poli na podzim roku 2020 a Týden za 
sjednocený svět 2021, kdy jsem obě-
ma akcím dělala technickou podporu 
na Zoomu. Měla jsem radost, že tak 
můžu vytvářet zázemí a přispět ke spo-

lečnému dílu tím, co umím. A že díky 
tomu můžu nejen brát, ale také dávat  
zpět.

Jak bys definovala Hnutí fokoláre? 
Definovat si netroufnu, to se mě ze-
ptej za pár let :D Ale pro mne osobně 
je Hnutí fokoláre a lidé v něm inspi-
rací pro to, jak se posouvat dál anebo 
hlouběji. Dost se pohybuji v mezinárod-
ním prostředí (dříve Erasmy, stáže, teď 
v práci), ale i kdekoliv jinde vnímám, že 
mi Fokoláre přináší podněty pro každo-
denní život – jak v té různorodosti hle-
dat jednotu a spojovat. 

S gen v Belgii.
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„Sešel jsem se s ní pouze jedenkrát 
v životě, ale bylo to setkání, na kte-
ré se opravdu nezapomíná,“ vzpo-
míná Jindřich Synek na fokolarínku 
Adele Santanchè. 

Někdy v památném roce 1968 se obra-
cím k nebi s výzvou: „Bože, jestli jsi, tak 

rodinu myje nádobí a čeká, že jí někdo 
pomůže. Už to chce vzdát, když poslední 
den se přidává její sestra a potom i další 
sourozenci. Dokonce celá rodina je pak 
oslovena tímto životem (já sám jsem po-
znal jejího bratra Clariho, který žil léta 
jako fokolarín za železnou oponou, ve 
fokoláre v Lipsku v bývalé NDR, kde byl 
spolu s Natálií Dallapiccola a dalšími no-
siteli charismatu jednoty).

Díky jim se setkáváme s Bohem tváří 
v tvář. Je tady přítomen skrze lásku těch-
to dvou žen. Jedna mluví a druhá na-
slouchá. Je to něco jiného než přednáš-
ky různých teologů, které jsem dosud 
slyšel. Tady je Život, tady je s námi živý 
Bůh! Po setkání se na konci karlínského 
tunelu obracím na svoji dívku s otázkou. 
„Zkusíme to taky?“ „Ano,“ odpověděla. 
To je začátek našeho nového života. I na-
šeho budoucího manželství, postavené-
ho na životě podle evangelia. Nezapalu-
je nás oheň hranice, ale OHEŇ FOKO-
LÁRE. Zároveň díky Adéle chápeme, že 
nejdříve je třeba žít a teprve potom mlu-
vit. A ono to opravdu funguje! Bůh nám 
ukazuje cestu k těm posledním. Starým, 
nemocným lidem. Bůh nás nechává žít 
a život nás přesvědčuje. Zjišťujeme, že 
evangelium není kniha jenom k četbě, 
ale k životu. Celé naše „božské dobro-
družství“ je pak obsaženo v knize „LÁS-
KO“, kterou jsme nyní s Jarmilou dopsali 
a která se snaží předat svědectví našeho 
života, na jehož počátku stála děvčata 
jménem ADÉLA a GERDA a svědectví je-
jich života s Bohem.  Jindřich Synek

se mi ukaž. Ale takový, jaký jsi.“ Protože 
přijmout Boha, jak mi byl představen vý-
chovou, jako přísný soudce, jsem nedo-
kázal. A on se mi ukazuje. Není to žádné 
zjevení, to myslím, není ani jeho styl. Ale 
odpovídá mi v mém srdci skrze konkrét-
ní událost. V mém případě jsou dvě. 

První je na zádušní mši za Jana Pa-
lacha v lednu 1969 u sv. Tomáše, kdy 
zazní z kazatelny slova: „Nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo položí život za 
své přátele.“ Ano, to je ono! To je to, co 
hledám. Dát svůj život za něco velkého. 
Jako Jan. Za něco, co má smysl. Jako by 
mi svým činem otevřel oči. Mužným a 
statečným. Ano, toto chci. Tohle bude 
smysl mého života. Darovat svůj život 
druhým. Z lásky. Ale jak? Mám se taky 
upálit? Hledám odpověď…

A Bůh odpovídá na Velký pátek téhož 
roku. Moje dívka mě zve po obřadech 
na faru v Karlíně. Dveře otevírá stejný 
kněz, který vyřkl ta slova o Janovi na 
zádušní mši. Otec Karel Pilík, který se 
nedávno vrátil po osmi letech z vězení. 
Je u něj vzácná návštěva dvou mladých 
žen: Italka Adéla a Rakušanka Gerda. 

Vyprávějí o své zkušenosti života po-
dle evangelia. Každý měsíc žít jednu 
větu. Adéla vypráví svoji zkušenost, jak 
se po studiích vrací domů a ráda by pře-
dala svůj nový objev. Ale umiňuje si, že 
o něm nebude mluvit, bude podle něho 
žít. Je to odvážné. Celý týden za celou 

Setkání, na které 
se nezapomíná

Adele Santanchè 
(20. prosince 1931 – 14. ledna 
2022)
Narodila se v krásné rodině s jede-
nácti dětmi. V osmi letech prožila 
bolestnou zkušenost smrti mamin-
ky. Na začátku 50. let se dva z jejích 
sourozenců – Egidio (Soave) a Giu- 
seppe (Clari) – v Římě setkali s Chia- 
rou Lubichovou a s  její duchovní 
zkušeností a  vstoupili do fokolá-
re (později pak ještě jedna sestra). 
Adele pak na své setkání s Chiarou 
vzpomíná takto: „Konečně jsem se 
setkala se svou ,matkou‘.“ Setkání 
ji proměnilo natolik, že si toho druzí 
všimli. I ona vstoupila do fokoláre – 
žila v Itálii, v Rakousku, Německu, 
Pákistánu a Libyi. Fokoláre ve Vídni 
bylo určitým kontaktním bodem pro 
země za železnou oponou. Odtud 
cestovala do Maďarska nebo Česko-
slovenska a přinášela ideál jednoty 
i uprostřed mnoha nebezpečí.

Při mezinárodním setkání.

Adele Santanchè, druhá zprava. 
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Našel jsem jí
před barákem. už

je doma.
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      (Za)MYšLENKa

Asi jsem už opravdu starý. Nejvýznam-
nější společenskou událostí se pro mě 
stávají pohřby. Je to na pováženou. Pře-
stávám si dělat větší plány, zbavuji se 
knih, které už nestihnu přečíst. Někte-
ří mí kamarádi, vrstevníci, píší paměti! 
Docela tomu rozumím. Té potřebě na-
hlédnout svůj život z větší perspektivy, 
podívat se na něj s odstupem, udělat in-
venturu, pochopit jeho smysl. Momen-
tálně smysl a hodnotu toho svého moc 
nevidím. Mnoho sil mě stojí pouhé zdo-
lávání vlastních omezení. Na nic víc už 
často nemám. A takové nářky slýchám 
ze všech stran. Společně se svými gene-
račními druhy se dožíváme rozličných 
nemocí, ztráty pružnosti těla i mozku, 
ztráty trpělivosti a nadhledu. A k tomu 
ještě ta mužská ješitnost. Potřeba být 
ceněn, uznán a slyšen. Jemně mně to 
zrcadlí a připomíná moje drahá polovič-
ka Eva. Ne vždy to dostatečně oceňuji, 

ale je to dar. Pohled z jiné strany, z žen-
ského břehu. Pohled konkrétní, rozlišu-
jící to podstatné, scelující. Umiňuji si 
na sobě v tomto směru pracovat a něco 
měnit.

Po změně volá i  církev. Možná ji 
také ohrožuje stáří. Je také vyčerpaná 
ze sebe sama, z přemáhání vlastních 
omezení, chorob, ztráty pružnosti, tr-
pělivosti a nadhledu. A mužská ješit-
nost? … Možná by jí též prospěl pohled 
z  ženského břehu. Zdá se, že papež 
František o něj stojí. Proto svolává sy-
nodu a v jejím rámci chce naslouchat 
laikům. Je to nové a odvážné. Najed-
nou jsme bráni vážně, jsme vtaženi do 
hry. Jak to bude uskutečněno v pra-
xi, je druhá věc. Na tuto roli totiž ne-
jsme připraveni. Ukáže se to v synod-
ních kroužcích, z nichž by měly vzejít 
podněty. Kolem slyším spíše skeptické 
hlasy a též mám pochyby. Jak to udě-

Z druhého břehu
lat, abychom pouze intelektuálně a vy-
tříbeně nehovořili? Nebo naopak, aby-
chom se nehádali? Jak zapojit ty, kte-
ří na mluvení moc nejsou, ale církev 
žijí? Projdou i ty ožehavé pohledy až 
k papeži a synodním otcům? Otázek je  
více.

S Evou máme za sebou druhé kolo 
našeho ekumenického synodního 
kroužku. Skoro nic v něm neprobíha-
lo dle doporučené osnovy. V roli mode-
rátora jsem si chvílemi připadal jako 
ouřada, který chce ostatní jen omezo-
vat. Asi po hodině jsem to vzdal. Výpo-
vědi, které zazněly, byly různé. Někte-
ré šly do hloubky, některé byly hodně 
osobní a bolestné; ty se nám zdály nej-
cennější. Večer po setkání jsme sedě-
li doma a měli zase radost a chuť něco 
pro farnost dělat. Zdá se, že duch vane 
a vznáší se nad vyřčenými slovy. Že ani 
tak nejde o naše moudra, ale hnutí srd-
ce, ke kterým dochází.

Napsal a kresbou doprovodil  
Petr Štěpán



1 Ježíš Je OdSOUZeN 
 K SMRTI

Dej mi milost, Pane, abych se 
k životním překážkám stavěl 
čelem. Dej, ať se bojím jen ztráty 
tvé lásky a duchovní smrti.

4   Ježíš Se SeTKáVá  
  Se SVOU MATKOU

Ať jsem kdekoli, učiň mě 
nástrojem pokoje a nástrojem 
jednoty a lásky.

7  Ježíš PAdá  
  POdRUhé

Dej, ať ze svých chyb a selhání 
nikdy neobviňuji druhé, 
ale pokorně přiznám své 
nedostatky. Pomoz mi nést svůj 
kříž denně s novou silou.

9     Ježíš PAdá  
  POTřeTí

Když jsem sklíčený a mám chuť 
říct: „K čemu to je?“, připomeň 
mi, abych se sám sebe zeptal:  
Co by se se mnou stalo, kdyby 
Ježíš řekl: „K čemu to je?“

13   Ježíš Je SňAT    
  Z Kříže

Ať jsem ochoten být k dispozici 
druhým a spolupracovat s nimi. 
Vždyť jsi to ty, kdo mě skrze ně 
cvičí a zdokonaluje.

3     Ježíš
  POPRVé PAdá

Když padnu, učiň mě natolik 
pokorným, abych uznal své 
selhání, a natolik silným, abych 
znovu zvedl svůj kříž a šel dál.

10   Ježíš Je SVLečeN  
  Ze SVýCh šATů

Pomoz mi zbavit se všeho, co 
mě činí podobným spíše člověku 
tohoto světa, který touží po 
blahobytu, než Božímu dítěti, 
které je stvořeno pro blaženost.

8   Ježíš Se SeTKáVá  
  S JeRUZALéMSKýMI  

žeNAMI
Řekl jsi nám, abychom druhým 
činili to, co chceme, aby oni činili 
nám. Kéž se naučíme správnému 
sebezáporu a myslíme na potřeby 
druhých!

11   Ježíš Je PřIBIT  
  NA Kříž

Dej mi pochopit, jak drahé je tvému 
Otci smíření, a dej, ať myslím 
opravdu vážně to, když říkám: 
„Odpusť nám naše hříchy, jako  
i my odpouštíme našim viníkům.“

14  Ježíš Je ULOžeN 
  dO hROBU

Nauč mě pohřbít svůj minulý 
život v hrobě spolu s tebou a dej 
mi povstat k novosti tvého života, 
abych od nynějška žil pro slávu 
tvého nebeského Otce.

2    Ježíš 
  NeSe Kříž

Pomáhej mi, ať nesu svůj kříž 
ochotně a s radostí. Připadá-li 
mi těžký, ať si připomenu, jak jsi 
nesl svůj kříž z lásky ke mně.

5   šIMON POMáhá 
  JežíšI NéST Kříž

Pomoz mi zbavit se nerozumné 
pýchy, kvůli níž nejsem ochoten 
přijmout od druhých pomoc, 
kterou potřebuji.

6   VeRONIKA 
  OTíRá JežíšOVI TVář

Dej, ať nikdy nezapomenu být 
vděčný za prokázanou pomoc 
a milosti. Často stačí jen úsměv 
nebo děkuji.

12   Ježíš UMíRá 
  NA KřížI

Nauč mě, jakou hodnotu má 
utrpení z lásky: z utrpení 
pochází radost, ze sebezapření 
štěstí a pokoj, ze smrti život.

ZáVěRečNá 
MOdLITBA
Pane, následovali jsme tě na 
křížové cestě ve spojení s tvou 
milovanou Matkou. Ať při nás 
stojí v každé zkoušce, zvláště 
v hodině naší smrti.

Kartičky s textem pro jednotlivá zastavení můžete vystřihnout 
a použít při modlitbě křížové cesty venku v přírodě.

ZasTaVENÍ KŘÍŽOVÉ cEsTY

Připravil Vít Horák
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V čase probíhající synody zaznívají aktuálně 
slova kardinála Miloslava Vlka ze synody bis-
kupů v roce 2008.

Synoda je zkušenost lidu Božího v dějinách spásy. 
„Syn-hodos“, synoda, znamená „konat cestu spo-
lečně“. Takže v tomto obsazení synody může celá 
církev udělat zkušenost společenství Božího lidu, 
společenství ve víře… 

(14. října 2008)

V sobotu večer, zcela ve stylu tohoto synodního za-
sedání, jsme zažili velice silné chvíle. Všichni účast-
níci se shromáždili v nádherné Sixtinské kapli ke 
slavení prvních nedělních nešpor. Tohoto modliteb-
ního společenství se účastnil i cařihradský patri-
archa Bartoloměj se svým doprovodem a asi pěti 

metropolity. Modlili se s námi nešpory. Po nich pa-
triarcha pronesl svůj projev. Zdůraznil v něm, že 
je to historický okamžik, kdy byl cařihradský pra-
voslavný patriarcha pozván na synodu v katolické 
církvi a byl požádán, aby promluvil. Vyjádřil podě-
kování za toto privilegium a řekl, že tato skuteč-
nost „posiluje naše naděje, že se přiblíží den, kdy 
se naše církve plně shodnou na roli primátu a sy-
nodality v životě církve, čemuž se nyní věnuje stu-
dium naší společné teologické komise“. Proto ve 
svém slově projevil radost nad tím, že se v kato-
lické církvi rozvinula synodalita. Připomněl dáv-
nou silnou tradici synodality v pravoslavné církvi 
a zdůraznil, že obě církve jsou si tím dnes mnohem  
blíže. 

(22. října 2008)
(Zdroj: www.kardinal.cz)

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 M

ar
ek

 T
riz

ul
ja

k

Společenství Božího lidu 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_tyiod8u5q764
	_v49pnhx80xz7

