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TIPY A NÁMĚTY

Všechno je strašné nebo naopak 
úžasné, názor vrstevníků je zásad-
ní a probíhá řada tělesných změn. 
To všechno přináší období puberty. 
Jak se v sobě a ve všech změnách vy-
znat? Není to lehké, ale určitou po-
můckou pro dospívající i jejich ro-
diče může být kniha s názvem Anna 
a Matej: Keď sa srdce rozbúši.

Slovenské nakladatelství Nové mes-
to přináší knižní novinku, která je 
posledním dílem trilogie Láske se tre-
ba učiť. Jedná se o soubor knih přináše-
jících pohled na celkový vývoj člověka, 
na ten citový, tělesný, duševní i vztaho-

vý. Vždy je podán speciálně pro určitou 
věkovou kategorii. 

Díl pojmenovaný Anna a  Matej je 
určen mladým od dvanácti do sedm-
nácti let. Autory jsou italští psycholo-
gové Ezio Aceti a Stefania Caglianio-
vá. Knížka má příjemnou komiksovou 
formu a na příběhu dvou mladých lidí, 
jejich konkrétních zážitcích, trapných 
a  vtipných situacích ukazuje, co se 
mladým honí v  hlavě, když objevují 
nové emoce a vztahy. Při objednání kni-
hy přes internetovou stránku nm.sk 
stačí zvolit doručení do České republi-
ky (které vychází asi na 120 Kč).

Magdalena Broschová

Česká republika bude v druhé polo-
vině roku předsedat Evropské unii. 
Jednou z jejích hlavních priorit jsou 
moderní technologie. Tedy též pří-
prava mediálního prostoru pro di-
gitální věk a vytvoření pravidel pro 
média a sociální sítě.

Jarní konference Člověk a média se 
bude zabývat tématem umělé inteligen-
ce a bude hledat odpovědi na otázky, 
jaká je její podstata, přínosy a rizika. 
Co je cílem algoritmů, které řídí umě-

lou inteligenci? A proč jsou obavy, které 
plynou z umělé inteligence, částečně 
relevantní a částečně neopodstatněné?

Mezi hosty vystoupí odborník na 
umělou inteligenci Josef Holý, který 
se věnuje tématu informační války, dez-
informací a vlivu algoritmů technolo-
gií na náš život. Pozvání též přijala Dita 
Malečková za filozofii technologií. Kon-
ference se bude konat 28. dubna od 
17:30 hodin v Americkém centru 
v Praze na Malé Straně.

Bibiana Šmehilová, Pontes z. ú.

Mariapoli Srní 2022
Hnutí fokoláre Vás zve na společně prožité dny

24.-28. 9. 2022
Téma: Svatí společně Více informací 

již brzy na 
www.focolare.cz

Hotel Srní v centru 
Národního parku Šumava

Anna a Matej: Keď sa srdce rozbúši

Umělá inteligence jako příležitost i hrozba

Impulzy 
pro život v rodině 
Při příležitosti Roku rodiny Amoris lae-
titia nabízí Národní centrum pro rodinu 
a web Víra.cz dvakrát týdně kratičký ci-
tát papeže Františka s podnětem k jed-
noduché aktivitě. 

K odběru se lze přihlásit na 
www.vira.cz/rok-rodiny.
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      ZAMYšLENÍ

Těsně před agresí ruské armády na Ukrajinu letos 
v únoru pronesl ruský vládce Putin projev, kde dekla-
roval, že Ukrajina v podstatě nikdy neexistovala, že se 
jedná o umělý útvar, jemuž vdechla život až sovětská 
komunistická říše. My s naší historickou zkušeností 
v těchto slovech můžeme nalézat určité paralely s ar-
gumenty Hitlera v době mnichovské krize v roce 1938, 
kdy odůvodňoval příslušnost pohraničí k Německé říši. 
Putin se svými konstrukty směrem k ukrajinské stát-
nosti nepřišel až těsně před vojenskou invazí, ale už 
v červenci minulého roku, kdy se asi už rodila myšlen-
ka na nynější invazi. Je potřeba říci, že v tomto směru 
hraje na struny, na něž část Rusů slyší, neboť nedoká-
že vnímat Ukrajince jako samostatný národ, ale vidí 
v nich tak trochu mladší sourozence, o které je třeba 
se postarat. 

Prvním státním útvarem na dnešním ukrajinském území byla 
Kyjevská Rus, na jejíž existenci se odvolávají Rusové i Ukra-
jinci. O etnickém charakteru tohoto státu v našem smyslu 
však nemůžeme vůbec hovořit. Pokud se podíváme do dalších 
historických peripetií, tak v nich najdeme již od středověké 
minulosti mnoho mocensko-politických vlivů, které se promí-
taly do jejího moderního vývoje. Najdeme tam vlivy polské, 
litevské, osmanské, vazby na Rakousko-Uhersko, a samozřej-
mě ve velké míře i ty ruské, na něž se Putin ve svých úvahách 
často odvolává. 

Důležitým datem je pak rok 1654, kdy Bohdan Chmelnickij 
uzavřel smlouvu, podle níž se levobřežní (podle řeky Dněpr) 
část ukrajinského území připojila k carskému Rusku. Postup-
ně tak vzniká rozdělení Ukrajiny na její západní část, která je 
více pod vlivem západní kultury, a východní díl s ruskými vli-

vy. Novodobá ukrajinská identita se začala formovat v polovi-
ně 19. století, přičemž se ji carské Rusko snažilo potlačit. Bol-
ševická revoluce povzbudila ukrajinské snahy o autonomii, 
ale ty skončily přičleněním východní Ukrajiny k Sovětskému 
svazu v roce 1922, přičemž zde ve 30. letech v důsledku ko-
lektivizačních Stalinových experimentů záměrně propukl 
hladomor, jemuž padly za oběť tři miliony lidí. 

Mnoho traumatizujících zkušeností pak na Ukrajinu při-
nesla druhá světová válka. Nacionální záště vyhrotily zejmé-
na zločiny, kterých se zvláště na Židech a na Polácích dopou-
štěli členové Ukrajinské povstalecké armády, lidově nazývaní 
banderovci. Dopady těchto strašlivých zkušeností jsou v sou-
časné době využívány ruskou propagandou, která s odkazem 
na tyto krvavé události hovoří o současném ukrajinském ve-
dení jako o „nacistech“, čímž se ho snaží odlidštit a vsuge-
rovat veřejnosti dojem, že válka je vedena proti negativním 
symbolům minulosti. Podobná rétorika byla ostatně použita 
i v rámci anexe Krymu. Je potřeba rovněž říci, že k porušo-
vání klidu zbraní docházelo v posledních osmi letech na vý-
chodě Ukrajiny z obou stran, ale pomyslnou červenou čáru 
překročil a zahájení vojenské agrese udělal Putin, který tak 
nese hlavní zodpovědnost za nynější válku. 

Tendence k rozdělování země se promítly i do nábožen-
ských poměrů, neboť na západě země převažuje řeckokato-
lická církev, ve zbytku je dominantní ortodoxie, kterou před-
stavuje Pravoslavná církev Ukrajiny, jež se jako samostatný 
subjekt ustavila oficiálně na začátku roku 2019 a reprezentu-
je největší počet věřících. Zvláště mezi ruskojazyčným obyva-
telstvem Ukrajiny má však podporu i ruská pravoslavná cír-
kev moskevského patriarchátu, přičemž obě ortodoxní církve 
jsou mezi sebou v napětí. Navíc moskevský patriarcha Kirill 
Putina podporuje v narativu, že Rusko nyní hájí civilizační 
hodnoty proti dekadentnímu a zvrhlému Západu a někteří 
ruští pravoslavní sdílejí i pseudohistorickou tezi o tom, že 
Ukrajina má přirozeně patřit k Rusku. 

Jaroslav Šebek, historik 

Historicko-náboženský 
vývoj Ukrajiny
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ieInteriér chrámu svatého  
Vladimíra v Kyjevě,  
který je hlavním chrámem 
Pravoslavné církve Ukrajiny. 
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Ve chvíli, když píši tento text, má Ukra-
jina za sebou dvacet dnů neosprave-
dlnitelné ruské agrese. Ruská armáda 
se zvláštní zvráceností útočí na obyt-
né čtvrti, domy, nemocnice, školy a ne-
zdráhají se ostřelovat ani humanitární 
koridory. Každou hodinu přibývá obětí, 
vojáků, ale i žen a dětí. To jsou váleč-
né zločiny, z nichž se Putin jednou bude 

zodpovídat před mezinárodním tribu-
nálem.

Mnozí nechápou, jak je možné, že Pu-
tina v jeho šílených plánech nikdo ne-
zastavil. Jeho nejbližší suita, jak jsme 
viděli v záznamu jednání bezpečnostní 
rady Ruska v předvečer agrese, se toho 
neodvážila. A zbylí případní opoziční-
ci?  Politickou opozici Putinův režim do-

Několik poznámek 
k Ukrajině
Pavel Fischer, senátor a předseda 
senátního Výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost

slova vyvraždil, uvěznil nebo zastrašil. 
Systematicky umlčoval také svobodná 
média a nezávislé novináře. Nevládní 
organizace byly šikanovány, nesměly 
přijímat prostředky ze zahraničí, a ty, 
které přesto přežily, byly zrušeny.

Těžší je pochopit, že se na stranu Pu-
tina stavělo tolik politiků svobodné Ev-
ropy. Donekonečna omlouvali jeho ex-
cesy a vojenské výpady, válku proti Gru-
zii nebo anexi Krymu. Někdy se tak dělo 
z důvodů ekonomických, často ale Puti-
na dokonce obdivovali a považovali za 
vzor. Tváří v tvář zvěrstvům, která dnes 
páchá ruská armáda na Ukrajině, tito 
podporovatelé dnes přece jen musí mě-
nit postoje a možná i zpytují svědomí. 
Například Marie Le Penová, kandidát-
ka na francouzskou prezidentku, kte-
rá nedávno dala skartovat milion svých 
propagačních letáků kvůli společné fo-
tografii s Putinem. Bývalý francouzský 
premiér Fillon, který přestal spolupra-
covat s velkými ruskými firmami. Také 
český prezident ustal ve svých prorus-
kých projevech, vyjádřil podporu Ukra-
jině a prezidentovi Zelenskému chce 
udělit státní vyznamenání.

Jak je však možné, že církevní před-
stavitel patriarcha Kirill podporuje vo-
jenskou agresi proti bratrskému ukrajin-
skému národu? Co se stalo s ortodoxní 
církví v Rusku, že ochotně žehnala zbra-
ním a přitom včas veřejně nevystoupila, 
aby se Vladimíra Putina pokusila zasta-
vit? Kam se ztratil prorocký hlas, jímž 
církve navazují na starozákonní proro-
ky? Proroci vystupovali s kritikou moc-
ných tohoto světa a vyzývali k pokání. 
Proč ruská církev dosud mlčí? 

Ukrajinský stát a  jeho obyvatelé 
v čele s prezidentem Volodymyrem Ze-
lenskym se válce postavili s hrdinstvím 
a vlastenectvím, které ohromuje celou 
Evropu. Na Ukrajině se ale bojuje i za 
naši bezpečnost. Proto musíme Ukra-
jincům poskytnout tu největší podporu, 
vojenský materiál a nezbytnou huma-
nitární pomoc. Nabídnout pomocnou 
ruku ženám a dětem, válečným uprch-
líkům, kterých budou ještě miliony. 
A hluboce soucítit s těmi, kdo ve válce 
ztratili své nejbližší. 

Je jisté, že rusko-ukrajinskou válkou 
se Evropa nenávratně změní. Padly 
mnohé jistoty a čekají nás potíže, které 
si ještě ani neumíme představit. Ale až 
válka a Putinův zločinný režim skončí, 
budeme všichni mít příležitost hledat 
nové cesty. A pomoci budovat vztahy 
mezi lidmi i národy postavené na prav-
dě, otevřenosti a rovnoprávnosti, které 
jsou zárukou skutečného míru.
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 Letos v únoru oslavila Jiřina No-
váková v plné duševní svěžesti své 
90. narozeniny, ke kterým jsme jí 
chtěli poblahopřát. Setkali jsme se 
v jejím jednopokojovém paneláko-
vém bytě v Roudnici nad Labem za 
přítomnosti našeho dávného kama-
ráda Ervína Berkyho, jejího dřívěj-
šího chráněnce a nynějšího pomoc-
níka. Nebylo třeba ji příliš pobízet 
k  vyprávění, z něhož se vyklubal 
krásný příběh naplněného života, 
ve kterém se věnovala mnoha rom-
ským dětem.
Pocházím z  jižních Čech. V  Táboře 
jsem absolvovala zdravotní školu. Po 
jejím skončení celý náš ročník poslali 
na umístěnku do Ústí nad Labem. Pra-
covala jsem na infekčním oddělení, ale 
po několika týdnech jsem dostala tyfus. 
Onemocněla jsem zánětem srdečního 
svalu a musela jsem být rok v neschop-
nosti. Pak jsem nastoupila v Ústí jako 
instruktorka do zdravotní školy. Probí-
hal tam půlroční kurz a všechny jeho 

Ze všeho nejdůležitější 
je vděčnost

absolventky poslali do Roudnice, od-
kud byly odsunuty řádové sestry. Bylo 
mi těch mladých děvčat líto; mně ten-
krát bylo 23 roků a rozhodla jsem se, 
že tam půjdu s nimi. Nastoupila jsem 
na gynekologické oddělení s celou tou 
skupinou mladých dívek; pracovala 
jsem jako hlavní sestra. Bylo to nároč-
né. Děvčata měla nízké zdravotnické 
vzdělání, jenom ten půlroční kurz, ale 
obstály jsme. Nestaly se žádné zásadní 
chyby. Potom se zakládalo dětské od-
dělení a požádali mě, abych tam na-
stoupila. K dětem jsem měla vždycky 
blízko, tak jsem to přijala. Pak zemřela 
moje sestra a zbyly po ní dvě děti (neteř 
15 roků a synovec 10 let). Se švagrem 
jsme se dohodli, že si vezmu synovce 
k sobě, protože propadal ve škole a on 
to s ním doma nezvládal. Začala jsem 
tedy vychovávat synovce, a tak jsem po-
třebovala více času. Pater Rudolf (poz-
dější dlouholetý farář v Praze na Lhot-
ce), s nímž jsem se znala, mi řekl: „Buď 
můžeš být dobrou mámou, nebo dobrou 

sestrou.“ Já jsem chtěla být dobrou má-
mou, abych synovce vychovala dobře. 
Tehdy se uvolnilo místo na kalmetiza-
ci, kde se očkovaly děti proti tuberkuló-
ze, a tak jsem tam nastoupila. Synovec, 
který předtím propadal, začal prospí-
vat. Dala jsem ho do učení, potom šel 
na průmyslovku a maturoval s vyzna-
menáním. Práce na kalmetizaci byla vý-
hodná, protože jsem měla svoji ordina-
ci, kam za mnou přicházely potřebné 
děti. Věnovala jsem se hlavně romským 
dětem. Dělaly si u mne v ordinaci úkoly 
a všechno, co bylo potřeba. Měla jsem 
k dispozici i telefon, a tak jsem pro ně 
mohla zařídit spoustu věcí. 

 Jedním z těch dětí byl i Ervín, že? 
Mnoho nám o vás vyprávěl. Vždycky 
o vás hovořil jako o „tetě“.
Ano, Ervína přivedl jeho bratranec. V tu 
dobu se sem přestěhovali ze Slovenska 
a on byl po všech stránkách velmi zane-
dbaný. Bylo mu 13 roků a neuměl číst 
ani psát. Začala jsem se mu věnovat 

  ČLOVĚK V DNEšNÍ DOBĚ

Jiřina Nováková při oslavě devadesátých narozenin.
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Ervín Berky (vpravo) a Jiří Kratochvíl.

více než ostatním dětem. Zařídila jsem, 
aby nastoupil na základní školu. Potom 
se podařilo, že pokračoval na učilišti, 
přestože neměl celé základní vzdělání. 
Ale protože byl velice pilný, skončil jako 
vzorný učeň. Za odměnu dostal na učiliš- 
ti hodinky. To byl pro mne jeden z nej-
krásnějších dnů, kdy jsem viděla, že se 
ta námaha vyplatila. Byli i další, kterým 
jsem v životě mohla pomoci a kteří se 
pak v životě uplatnili. Chovají se ke mně 
pěkně a všechno, co jsem do nich vloži-
la, se mi vrací.

 Tehdy působil v Roudnici pater 
Bohumil Kolář. Spolupracovala jste 
s ním?
Samozřejmě, s  paterem Bohumilem 
jsme spolupracovali. On měl velké po-
chopení a pomáhal mi, bylo to takové 
společné dílo. Děti ho milovaly a neřek-
ly mu jinak než „náš pater“. Ten titul mu 
zůstal. Pro všechny to byl „náš pater“.

 Co vás vedlo k tomu, že jste se 
nerozhodla pro rodinu, ale pro tuto 
cestu svým způsobem řeholní?
Už jako mladá zdravotní sestra jsem se 
v Praze setkala se společenstvím jiných 
sester podobně zaměřených. Přivedla 
mě tam vrchní sestra ze zdravotní ško-
ly v Táboře. Tam jsem našla smysl živo-
ta a své uplatnění. Byl tam mezi námi 
kněz, měla jsem tam své zázemí a našla 
duchovní porozumění. Měly jsme spo-
lečného ducha.

 Jak probíhala setkání vašeho spo-
lečenství?
V první řadě jsme se modlily. Větši-
nou tam byl kněz, který odsloužil mši 
svatou, a pak každý hovořil o tom, jak 
v uplynulém období žil. Říkaly jsme 
tomu „přehled“. Snažily jsme se také 
vzdělávat se ve víře, protože jsme ne-
měly potřebné základy. Byla to krásná 
a naplněná odpoledne, a hlavně jsme se 
měly rády. Byly jsme mladé a nadšené.

 Kolik vás bylo v tom základním 
společenství, když jste začínaly?
Asi kolem deseti. Každá byla odjinud. 
Nejblíže byla jedna oční lékařka z Li-
toměřic. Často jsem jezdila na setkání 
do Prahy, i když jsem měla u sebe ma-
minku, o kterou jsem se starala. To pak 
byl u ní Ervín, který mě někdy taky od-
vezl do Prahy. Člověk se diví, že to Pán 
Bůh někdy zařídí tak, jak by to člověk 
nikdy nedal dohromady. Milujícím Boha 
všechno napomáhá k dobrému. To je ži-
votem potvrzeno. Bůh se o své věrné 
vždycky postará. Kdyby vám někdy bylo 

těžko, vzpomeňte si, že jedna žena na 
sklonku života to potvrdila svou zkuše-
ností.

 Držíte pořád pospolu?
Většina z nás už umřela. Já jsem byla 
jedna z nejmladších. Mám kontakt hlav-
ně s jedním knězem, který nás dopro-
vázel, ale není na tom zdravotně dobře. 
Po celá desetiletí jsme se setkávaly kaž- 
dé svatodušní svátky, ať byla jakákoli 
doba. Vždy jsme je slavily společně. Do-
teď se za všechny modlím. Další pokra-
čovatelky nejsou, ale myslím, že to, co 
jsme dělaly, svůj účel splnilo.

 Na stolku vidíme jednu starší pu-
blikaci z nakladatelství Nové město 
a řeč se stočila na její četbu; říká, že 
nedávno četla knihu „Lásko“ od Jin-
dřicha Synka, která ji oslovila svou 
opravdovostí. A ptáme se na časopis 
Nové město, jehož je dlouholetou 
odběratelkou. Co o něm soudíte?
Jsem ráda, že Nové město vychází. Je 
tam spousta informací, které mě zají-
mají. Přečtu ho celý a ráda, se zájmem. 
Pozdravuji tvůrce časopisu a přeji jim, 
aby pokračovali v tom, co dělají, protože 
je to dílo Boží; to je zřejmé i z toho, že 
časopis přežil, že nesl plody a nese je 
i dál. A přináší potěšení.

 Co byste vzkázala mladší genera-
ci a lidem dnešní doby?
Za nejdůležitější ze všeho považuji 
vděčnost. Vděčnost opravdu za všech-
no, protože všechno, co se děje, je řízení 
Boží a je v tom dobro. Je třeba spoléhat 
na ochranu a péči Boží. Mně v 15 letech 
umřel tatínek a musela jsem se o sebe 

postarat. V každém úseku života jsem 
viděla, jak se Pán Bůh stará, i když při-
šly všelijaké zkoušky. Péče ze strany 
Boží byla pořád zřetelná, ať se dělo, 
co se dělo. Byla jsem přesvědčená, že 
všechno je řízení Boží a všechno jsem 
brala z rukou Božích tak, jak to přichá-
zelo. A bylo to dobře. Závěr z toho je: 
Bůh se o své věrné vždycky postará, jak 
říkávala moje maminka, a já to můžu 
ve svých 90 letech potvrdit. I teď mám 
dobrou péči. O málokterého starého 
člověka je tak postaráno jako o mne. 
Věřím a jsem přesvědčená, že se Bůh 
postará i o ty, kteří se teď starají o mne. 
(Vyjmenovává Ervína a další osoby.)

 A ještě se jí ptáme na její vztah 
k papeži Františkovi.
Mému srdci je velmi blízký. Je moudrý 
a žije život takový, jaký je, bez přikrašlo-
vání, a přitom je plný naděje. Jsem ráda 
za to, co říká, a opravdu se s ním ztotož-
ňuji. Sám žije a předává svůj život dál. 
Není to teoretik, ale člověk praktický 
a plný života z víry. Ráda čtu jeho spisy; 
líbí se mi jeho styl a jeho myšlenky.

Před rozloučením nám děkuje za 
to, že jsme přišli, a říká, že si váží 
našeho přátelství. Ale tato ná-
vštěva byla velkým povzbuzením 
především pro nás. Setkali jsme 
se se  ženou naplněnou rados-
tí z Boha, jemuž celý život slouži-
la ve svých bližních. Děkujeme za 
chvíle strávené v  její společnosti 
a přejeme jí, aby se jí stále a hoj-
ně vracelo to, co ve svém životě tak 
štědře rozdávala.

Karel Háček a Jiří Kratochvíl
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VZTAHY, RODINA, SPOLEČNOST

O společenství, které spojuje lidi 
„jezdící“ (na vozíčku) a „chodící“ 
jsem poprvé slyšela od své „jezdí-
cí“ kamarádky Magdaleny Demlové, 
která mi vyprávěla o duchovních ob-
novách i o hlubokých přátelstvích, 
která zde vznikají. Založili ho man-
želé Lenka a Milan Svojanovští ze 
Sedliště u Frýdku-Místku, rodiče 
sedmi dětí, z nichž dvě přijali do 
pěstounské péče. Pokusila jsem se 
zaznamenat postřehy z  jejich vy-
právění při našem osobním setkání 
přes internet.

NA STARTOVNí ČářE

Lenka: Zažíváme, jak nás Pán 
v životě vede a rozvíjí naše hřivny. Na 
Manželských setkáních jsme díky naší 
zkušenosti z  turistických (bývalých 
skautských) oddílů téměř deset let po-
máhali s formací „pečounů“, tedy mla-
dých lidí, kteří na Manželských setká-
ních pečují o děti. 

Na  počátku manželství jsme měli 
představu, že se staneme pěstounskou 
rodinou. Krátce poté, co jsme ke dvěma 
narozeným dětem přijali do pěstounské 
péče devítiměsíční dvojčátka, Adélku 
a Barunku, přišel na svět syn Jirka. Na-
rodil se předčasně s dětskou mozko-
vou obrnou a je na vozíčku. To měnilo 
naše plány. Tehdy u nás nebyla rozvi-
nutá osobní asistence pro děti, a tak 
jsme se stali jedněmi z průkopníků. Po-
stupně pod Centrem pro rodinu v Ost-

ravě vznikly čtyři sociální služby, které 
fungují dodnes. Postupem času jsme se 
stali mediátory, což nám pomáhá řešit 
konflikty a nedorozumění nejen doma, 
ale i tam, kde je potřeba, ať už v práci 
nebo v poradenských rozhovorech. Vy-
padalo to, jako bychom se v tomto po-
slání zabydleli.

Ale v roce 2012 jsem jela s Jirkou na 
setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. 
A při modlitbě jako by mi Pán říkal, že 
sociální služby byly jakýsi rám a  teď 
budeme malovat obraz. Přicházely im-
pulzy od lidí na vozíčku, kteří postrádali 
společenství nebo se cítili mezi zdravými 
nepochopeni. Dlouho jsem přemýšlela, 
co to znamená – jako by nás Pán pozval 
na další cestu. Důležité je pro nás v man-
želství společné rozlišování, a když jsem 
o tom mluvila s Milanem, řekl: „Tak kde 
začneme?“ A my společně vykročili.

PRVNí KROKy

Milan: Začali jsme dávat dohroma-
dy tým. V první řadě jsme oslovili naše 
děti. Všechno se totiž odehrávalo (a do 
velké míry dosud odehrává) pod naší 
střechou. Děti souhlasily a samy přija-
ly služby například v kapele, v kuchyni 
apod. Přidala se Ludmila Němcová, ře-
holní sestra, se kterou jsme se znali už 
z jiných aktivit, kněz a psycholog P. Lu-
káš Engelmann a sestra Lucie Cincialo-
vá. Postupně se tým trochu proměnil. 
Přidal se otec Roman Macura a sestry 
Lucie Horáková a Edita Navrátilová.

Lenka: V  roce 2014 tak proběhla 
první letní obnova. Dál jsme pak chtěli 
naslouchat Pánu a nechat se jím vést.

Milan: V dalším roce přibyla podzim-
ní víkendová obnova. Postupně vznikly 
také takzvané „buňky milosrdenství“, 
setkání malých společenství, někdy je 
nás třeba i osmnáct. Setkávají se jed-
nou měsíčně v Ostravě, Olomouci, Brně 
a v Praze. 

Lenka: Důležité je pro nás napojení 
na Pána, jeho církev, a tedy i na bisku-
py naší diecéze Františka Václava Lob-
kowicze a Martina Davida. Pravidelně 
je informujeme o našich krocích. Dosta-
li jsme biskupské pověření k organizo-
vání duchovních obnov a duchovnímu 
doprovázení.

PřESAH

Milan: Počet účastníků na obnovách 
rostl a ustálil se někde kolem 70, což je 
„tak akorát“ – i Ježíš posílal 70 učední-
ků. Kapacitní strop je 20 jezdících, zby-
tek tvoří chodící. Část lidí spí ve škole, 
část u nás, máme k dispozici kulturní 
dům, kostel, restauraci na obědy, zkrát-
ka jde o spolupráci napříč celou obcí.

Lenka: A program se snažíme oteví-
rat celé farnosti a stavět tak další mosty 
mezi jezdícími a chodícími.

Mezitím Lenka a Milan absolvovali se-
minář „Otcova srdce“, který zaštiťuje 
ekumenické společenství Mládež pro 
Krista Česká republika, z.s. Stali se čle-
ny českého týmu „jako modlitebníci“. 
Vnímají, jak je důležité přijmout Boha 
jako svého otce, cítit se Božími dětmi, 
nikoliv otroky. Jde o iniciativu ekume-
nickou.

Lenka: Některé duchovní obnovy 
a semináře pořádáme v tomto duchu. 
Vnímáme, že jsme bratři a sestry. Při-
pojili jsme se i k iniciativě smíření mezi 
katolíky a evangelíky.

Někteří bratři a sestry z evangelické 
církve vyprávěli svoje svědectví našim 
„vstaňchoďákům“ na buňkách milo- 
srdenství. Je to platforma dialogu, vzá-
jemného poznávání a zrání v křesťan-
ském bratrství.

RůST

Milan: V únoru pořádáme víkend 
pro manžele (někteří „vstaňchoďáci“ 
se vzali), v březnu pak víkend pro „slu-
žebníky“, tedy pro ty, kdo se aktivně 
ujímají nějaké služby – takové setkání 
je pro nás všechny důležité. Poslední 
dva „covidové“ roky, které by se mohly 

Vstaň a choď
Lenka a Milan Svojanovských.
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zdát útlumové, vnímáme spíše jako čas 
růstu. Vzniklo mnoho nového a nauči-
li jsme se využívat i on-line setkávání 
přes zoom.

Vloni v postní době se vytvořily prv-
ní „biblické triády“, do kterých se 
zapojilo 36 lidí. V triádách rozjímáme 
nad určitým úryvkem z Bible. Každý si 
sám odpoví na otázky k danému úryvku 
při domácí přípravě a pak o tom mlu-
ví s ostatními na společném setkání. 
V tomto intimním prostředí tak zažívá-
me bratrskou blízkost s Ježíšem i mezi 
sebou navzájem.

Další novinkou jsou adorace s chvá-
lami přes zoom. Z toho vznikla takzva-
ná „Kavárna Dárce“ neboli kavár-
na Boha Otce. Mluvíme s  hostem, 
můžeme klást otázky a sdílet svědectví 
života. Z toho vyplynou otázky souvise-
jící s naším životem. Při adoraci vstu-
pujeme do ticha s Bohem, nasloucháme 
mu a komunikujeme otázky s ním. Ná-
sledují chvály a nakonec si povídáme.

„CHODíCí“ A „JEZDíCí“

Lenka: Hlavní myšlenkou je „Vstaň“ 
(ve svém srdci) „a  choď“ (s  Bohem 
v Duchu Svatém). To může každý, ať už 
jde nebo jede. Pracujeme hlavně s do-
spělými lidmi s fyzickým handicapem. 
Na mentální handicap se totiž speciali-
zuje hnutí Archa Jeana Vaniera.

Někteří chodící přijedou pomáhat 
a zjišťují, že jezdící pomáhají jim, že se 
jim rozšiřuje srdce. V rámci duchovních 
obnov se za sebe navzájem modlíme 
a žehnáme si. Všichni přijímají něja-
ké služby, jezdící například ministru-
jí, čtou Písmo, vedou chvály, modli-
tební skupinku. Máme „styčné chodí-
cí“ a „styčné jezdící“, kteří se starají 
o malou skupinku účastníků, se který-
mi komunikují o tom, jak se mají, jestli 
něco nepotřebují. Také přes rok jezdící 
přijímají služby – někdo vkládá na face-
bookovou skupinu úryvky z Písma, ně-
kdo modlitby či povzbuzení, jiný má 
narozeninovou službu. 

Během letních obnov se mohou sdílet 
zvlášť jezdící a zvlášť chodící. Otvírají 
se tak témata jako „Jak přijímám svůj 
handicap?“ „Jak ho žiju?“. 

Fajn jsou též chvíle, kdy jsou jezdící 
a chodící spolu. Jezdící třeba zjišťují, že 
„choďáci“ řeší spoustu úplně stejných 
věcí. Takže cítí, že jsou normální. 

Milan: Každý máme svůj handicap, 
ať už viditelný, nebo neviditelný. Bez 
ohledu na to jsme si sestrami a bratry 
a můžeme si navzájem sloužit a oboha-
covat se.

Lenka: Když si člověk nechá pomoct, 
prokazuje tím milosrdenství druhému 
– kdo pomáhá, má jako ovoce skutky 
milosrdenství. Ježíš si také nechal po-
moct Šimonem. Druhým to pomáhá vy-
jít z komfortní zóny a jít na periferie. 

Také se snažíme o větší začleňování 
jezdících do jejich farností a spolupra-
cujeme i se sociálními službami nejen 
v místě bydliště.

TěžKOSTI

Lenka: Jsou též smutné chvíle – 
i úmrtí. Těžkosti prožívají i někteří cho-
dící, přesto jsou schopní tady začít slou-
žit. Učíme se zkrátka doprovázet i lidi 
s vnitřními handicapy. 

Dalo by se mluvit a psát ještě dlouho. 
Třeba o tom, že „Vsťaň a choď“ sdružu-
je lidi z různých míst České republiky 
i ze Slovenska, o potřebě podpory pro 
pečující, o vděčnosti za každý finanční 

dar a za podporu modlitbou. O tom, že 
jako „mateřinec“ se využívá bezbarié-
rový dům Svojanovských či o tom, že zá-
roveň s moudrostí hledají, jak uchovat 
i intimitu života vlastní rodiny, do které 
patří již dvě vnoučátka. Nebo o vizi ko-
munitního bydlení – jakéhosi „trenaže-
ru soužití“.

Zájemci o  více informací mohou 
navštívit www.vstanachod.cz nebo 
se informovat na telefonním čísle:  
777 100 327.

Za setkání děkuje 
Ludmila Šturmová
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Společné putování „jezdících“ 
a „chodících“, říjen 2021.

Na duchovní obnově  
v srpnu 2021.  

Vpravo Magdalena Demlová.

Fo
ta

: J
ak

ub
 D

av
id

 a
 V

st
aň

 a
 c

ho
ď

OČIMA „JEZDíCí“ MARUšKy

S Milanem a Lenkou Svojanovskými 
jsem se poprvé setkala u příležitosti 
různých setkání mládeže (Žďár, Kra-
kov, Olomouc atd.). Všimla jsem si, že 
se snaží pomáhat handicapovaným 
a vždy je na setkání vozí, aby se mohli 
bez překážek zúčastnit. Už to pro mě 
bylo silným svědectvím jejich života 
podle evangelia.

Po nějaké době jsem se dozvědě-
la, že vzniklo „Vstaň a choď“. Pozva-
li mě mezi sebe a já jsem za to byla 
moc ráda. Od první chvíle jsem mezi 
„vstaňchoďáky“ zakoušela rodinnou 
atmosféru. Je tu možnost se sdílet 
a vzájemně se za sebe modlit. Uvě-
domila jsem si, že každý máme něja-
ký handicap, ale můžeme si vzájem-
ně pomáhat, abychom tyto těžkosti 
mohli v životě lépe nést. Proto je pro 
mě možnost být součástí tohoto spo-
lečenství velkým obohacením, po-
vzbuzením (nejen ve víře) a radostí 
z budování vztahů do hloubky.

Marie Slavíková
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VZTAHY, RODINA, SPOLEČNOST
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Probudili jsme se do dne 24.února 
2022, který byl specifický, nároč-
ný, zaskočil nás, překvapil. Nastala 
válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Jak 
s dětmi o této situaci mluvit, co jim 
říkat, neříkat, jak s nimi pracovat? 

Samozřejmě záleží na tom, v jakém věku 
děti jsou, jak jsou citlivé, vnímavé, vší-
mavé, případně přecitlivělé. Nicméně 
mluvit s nimi o válce je důležité, je to 
skutečnost, která se děje kolem nás. 

Nejprve je moc potřebné, aby se kaž- 
dý z nás dospělých zastavil a řekl si – 
co prožívám, jak se mám? Cítím lítost, 
strach, vztek? Jak s tím pracuji, co dě-
lám pro to, abych to zvládl, co dělám pro 
druhého člověka, který je vedle mne, co 
dělám pro uprchlíky? Důležité tedy je, 
abychom byli pro dítě příkladem.

Je důležité být k  dítěti otevře-
ní a mluvit s ním o válce. Říct, zda je 
něco nového, co jsme zaregistrovali na  
sociálních sítích, kterým důvěřujeme. 
Nezatěžovat tím dítě, nemluvit o tom 
pořád, brát to jako novou skutečnost 
v životě.  

Je důležité omezit sledování váleč-
ných událostí v televizi, na mobilu. 
Čili například se ráno nebo večer 
podívat, přečíst si, co je nového, na co 
máme myslet s větší intenzitou. Nemít 
zapnutou zpravodajskou ČT 24 celý 
den, nenechat na sebe chrlit informace 
odevšad. 

Je moc fajn, pokud ještě více zařadí-
me s dítětem do jeho programu sport, 
hry venku, procházky. Pokud by bylo 
dítě ve větším citovém napětí, může 
i tímto způsobem uvolňovat svoje emo-
ce a pracovat s nimi. Důležité je i navzá-
jem je pojmenovat – „Máš strach? Čeho 
se bojíš? Pojď, obejmu tě. Máš vztek, 
pojď, vydáme ho z těla ven.“ 

Buďme s dětmi aktivní. Zajímejme 
se o druhé. Má dítě ve třídě spolužáka 
z Ruska, Ukrajiny? Pobídněme ho, ať se 
ho zeptá, jak se má, co prožívá, jestli po-
třebuje něco on či jeho rodina. Ať řekne 
doma, že jsme pro pomoc otevření. 

Ať se dítě spolu s  námi zajímá 
i více o naše příbuzné – o tety, babič-
ky, dědy, jak oni prožívají toto období. 
Mají strach, trápí je něco? Zájem dítěte 

a jeho konkrétní pomoc jim může při-
spět k většímu klidu a k pocitu, že ne-
jsou na situaci sami.   

Udělejme také spolu s dítětem 
něco konkrétního. Zeptejme se ve 
farnosti, na městském úřadě nebo se 
podívejme na webových stránkách, 
zda je vyhlášená sbírka dek, přikrývek, 
léků…  a řekněme dítěti, jak k tomu při-
stoupíme my rodiče a dejme mu návrh, 
že například ze své pokladničky může 
také přispět.

Vyhraďme si každý den chvíli, kdy se 
s dítětem budeme modlit za mír. Udě-
lejme si čas na to, kdy budeme s vírou 
prosit nebeského Otce o mír.

Pokud by se u dítěte objevila nějaká 
potíž se spánkem, bylo by v úzkosti, že 
by nemohlo jíst nebo pít, reagujme na 
to. Pojmenujme s dítětem pocit, snažme 
se ho ošetřit – dítě obejmout, sdělit mu, 
že s ním neseme danou obtíž, nechce-
me ho nechat samotné v jeho úzkosti 
nebo strachu. 

Žijme přítomnost. To, co bude za ho-
dinu, zítra, nevíme. Pojďme zintenzivnit 
dobré žití přítomnosti. A krátce plánuj-
me – zda zítra zasadíme macešky, pů-
jdeme hrabat trávu, pořežeme dřevo, 
půjdeme do kina na Bambitku 2. I plány 
jsou určitou jistotou a záchytným bo-
dem pro dítě i dospělého. A dělejme si 
radost navzájem. 

Ilona Špaňhelová, psycholožka

Udělejme s dětmi 
něco konkrétního
Komunikace s dětmi o válce 
a prožívání současné situace v rodinách

Deset bodů pro práci 
a komunikaci s dětmi o válce

   1.  Mluvme s dětmi o válce přimě-
řeně k jejich věku, informujme 
je a odpovídejme jim na jejich 
otázky krátce, věcně. 

   2.  Omezme sledování televize se 
zprávami o válečných bojích.

   3.  Buďme s dětmi hodně venku, 
aby měly možnost sportem uvol-
ňovat emoční napětí. 

   4.   Zajímejme se s dětmi o druhé – 
o kamarády z Ukrajiny, Ruska 
a pomozme jim.

   5.  Zajímejme se o své příbuzné, 
jak tuto situaci prožívají a buď-
me jim nablízku.     

   6.  Udělejme s dětmi nějaký kon-
krétní skutek.

   7.  Modleme se.
   8.  Pokud se u dítěte objeví úzkost, 

strach, vztek, pracujme s nimi. 
   9.  Dbejme na pravidelné jídlo, pití, 

spánek. 
10. Žijme přítomnost.
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POSEZENÍ S KOORDINÁTORKOU 
SYNODÁLNÍcH SKUPINEK

S Marií Vichrovou patříme obě do 
velké farnosti sv. Augustina v Brně. 
„Určitě měla synoda smysl i v tom, 
že spojila lidi,“ řekla jakožto koor-
dinátorka synodálních skupinek ve 
farnosti v době, kdy se uzavíral pro-
ces v rámci farnosti.

Marie, co pro tebe znamená far-
nost?
I díky synodě jsem si uvědomila, že far-
nost je něco hodně důležitého. Pro mne 
osobně je to taková druhá rodina. Od 
mala jsem toho právě díky ní hodně proži-
la. Získala jsem kamarády, společenství, 
příležitosti… a o to přirozenější mi přijde, 
že jestli chci, aby to šlo dál, tak je to teď 
na mně, na nás, co už jsme odrostli. 

Vzpomínáš si, když jsi poprvé slyše-
la o tom, že začne synoda? Jak jsi to 
vnímala?
Vzpomínám. V kostele to zaznívalo víc-
krát. Panu faráři, otci Josefu Novotné-
mu, na tom záleželo. Já jsem to ale vů-
bec nedokázala pochopit, to slovo mi 
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znělo cize. Občas se ale z různých stran 
objevovaly dotazy. Říkala jsem si, že 
když jsem byla zvolená do farní rady, 
tak bych se teda měla snažit. Začala 
jsem hledat informace a čekala jsem, 
co vyplyne ze setkání rady.

Na něm jsi přijala úlohu koordiná-
torky synodálních skupinek…
Viděla jsem, že ostatní by rádi pomoh-
li, ale měli určitý respekt nebo obavu 
před něčím neznámým, možná i skepsi. 
Nechtěli si to vzít na sebe. Uvažovala 
jsem, že to přece nemůže být nezvlád-
nutelná funkce, když se takoví koor-
dinátoři najdou i v dalších farnostech  
…a že máme na stole možná velikou pří-
ležitost. Tak jsem to vzala s tím, že si 
pamatuji nabídky pomoci (pokud tedy 
nevadí, že jsem holka, protože se mluvi-
lo o koordinátorovi ☺). Díky tomu jsem 
cítila, že do toho nejdu sama. 

A co bylo dál?
Nejprve byl pro mne šok, když pan fa-
rář přišel s tím, abych o budoucí orga-

nizaci řekla v ohláškách (to se u nás ji-
nak moc nenosí). Byla jsem nervózní, 
ani připravený papír nedodal odvahu. 
Viděla jsem ale, že to mělo sílu. Lidé si 
mě mohli konkrétně spojit se synodou. 
Pak mě moc povzbudilo, když se přihlá-
silo přes osmdesát lidí. Uvědomovala 
jsem si, že to má smysl a že bych tomu 
moc ráda napomohla, hlavně tím, že lidi 
propojím.

Jakým způsobem se sestavovaly 
skupinky?
Otec Josef mi nechal volnou ruku a řekl, 
ať se za to hlavně modlím. 

Přála jsem si, aby každý měl možnost 
synodu prožít ve skupince, kde bude 
spokojený, ale také jsem chtěla lidi na-
míchat trochu provokativně, pestřeji, 
i když s jistou obavou, jak to bude při-
jato. Když si někdo přál být spolu, tak 
jsem to respektovala. Byla tedy jedna 
skupina maminek nebo manželů, pak 
jsem dala skupinku chlapů a vytvořilo 
se takové chlapské společenství. Další 
skupinky byly ale různorodé. To mohlo 
ukázat různé úhly pohledu (viz 10 růz-
ných skupinek v počtu 6-12). Mladí při-
nesli realitu mladých, starší generace 
zase přiblížila svůj pohled. V malé far-
nosti všichni o všem ví, ve velké, jako 
je naše, to tak být nemusí. Covidovou 
pauzu vystřídala chuť znovu se setká-
vat. Myslím, že to pomohlo vnímat far-
nost jako celek a vyjít ze svých život-
ních bublin. 

Teď je asi ještě brzy na závěry, ale 
mohla bys říct aspoň, jaký máš do-
jem z prvních ohlasů? 
Nejprve bych se vrátila ke vzkazu na-
šeho faráře -nejen- moderátorům sku-
pinek. „Na synodalitě je nejdůležitější, 
že se lidé dají dohromady, společně de-
batují, společně si naslouchají a mod-
lí se…“ Z toho, co vím, skupinky v tom-
to duchu proběhly. Oficiální dotazníky 
pro zpracování na diecézi se podařilo 
odeslat, podněty pro život ve farnosti 
v tomto období dolaďujeme a od jednot-
livců jsem mohla vyslechnout nemálo 
krásných postřehů.

Právě ve farnosti se podle mého asi 
nejvíc odrazí to, proč se to všechno děla-
lo. Teď nás čeká fáze, jak to prolnout se 
zbytkem farnosti a podělit se o konkrét-
ní zkušenosti. Vím, že zazněly nové ná-
vrhy a nabídky jejich realizace. Jako ces-
tu vidím se víc zaměřit na to, jak spolu 
lépe komunikovat. Myslím, že to už při-
neslo a ještě může přinést spoustu věcí.

Za rozhovor děkuje 
Ludmila Šturmová

Farnost 
je druhá rodina

Marie Vichrová (vpředu) na farním táboře v Netíně, srpen 2021.
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Chiara Lubichová v takzvaných kolegamentech – tele-
fonických spojeních za účelem pomáhat si na „svaté 
cestě“ – mnohdy reagovala na konkrétní dění ve světě, 
jako tomu bylo například, když vypukla válka v Perském 
zálivu. Slova dnes více než kdy jindy aktuální.

(…) To, co se nemělo stát, se stalo: před osmi dny začala hroz-
ná válka a celý svět se zatajeným dechem upadl v pochyb-
nost, zda se nerozšíří a nezachvátí další národy.

Také mnozí z našeho Hnutí z národů, které jsou více nebo 
méně postižené nynějším bičem, již strádají: v Iráku, v Izrae-
li, v Jordánsku, v USA, v Turecku atd.

Přes mnohé modlitby, i ty naše, Bůh dopustil válku. Proč? 
Protože vůle někoho ze zodpovědných se neshodovala s jeho 
vůlí, vyjádřenou sborovým hlasem těch, kteří měli větší prav-
du, a kterou Svatý otec – největší duchovní a morální au-
torita světa – shrnul a zkoncentroval ve svých ustavičných 

výzvách k míru, k uvědomění si zbytečnosti války pro řešení 
jakéhokoliv problému a k předcházení jejím nevyhnutelným 
katastrofálním důsledkům.

Doufáme jenom, že Bůh ve svých tajemných plánech 
a ve své nekonečné lásce, dokáže a bude chtít vyvodit něco 
dobrého i z tohoto nesmírného zla tak, jak to udělal při po-
slední světové válce, alespoň pokud se týče našeho Hnutí. 
Nezasloužili bychom si to, ale známe bezmeznost jeho milo-
srdenství. Z tohoto důvodu a především proto, aby se navrá-
til pokoj, se nepřestaneme modlit. Tím spíše: nyní náš „time-
-out“1 bude muset být ještě intenzivnější.

V této chvíli pak musíme všichni cítit, že jsme povoláni 
k tomu, abychom rozhodně sledovali takovou životní linii, 
která by napravila – alespoň v našem nitru (avšak skrze spo-
lečenství svatých i u mnohých) – ten omyl, který byl spáchán.

Lidé nekonali vůli Boží, vůli Boha pokoje, a konali svou 
vůli.

My se musíme nasadit tak jako nikdy, abychom dokonale 
plnili jeho vůli, která je vyjádřena v jeho slovech.

Jeho slova musí dnes pro nás nabýt zcela mimořádný vý-
znam.

Jestliže jsme si zvolili Boha jako ideál – a taková je naše 
totožnost – jestliže jsme ho postavili na první místo, vyžadu-
je si to fakticky, abychom postavili na první místo ve svém 
srdci jeho Slovo, jeho vůli. Slovo musí vystoupit do popředí 
přede vším ostatním. Před ním se určitým způsobem každá 
věc musí stát lhostejnou, v té svaté lhostejnosti, o níž hovoří 
někteří svatí. Nemůže být v našem životě příliš důležité, zda 
jsme například zdraví nebo nemocní, zda studujeme nebo 
sloužíme, spíme nebo se modlíme, žijeme nebo umíráme. Dů-
ležité je žít Slovo, být živým Slovem.

Takto jsme žili v začátcích našeho Hnutí, kdy nám Duch – 
právě na pozadí jiné války – ozřejmil hodnotu věcí.

Aby to bylo co nejjasnější, chtěla bych zde ještě připome-
nout charakteristickou událost z té doby, kterou někdo už 
zná, ale která nabízí i dnes představu o tom, jak máme jednat.

Hnutí se začalo šířit i do Říma a my jsme potřebovali by-
dlení. Bylo strašně těžké něco najít, ale prozřetelnost nám 
nabídla určitou možnost a dostali jsme i potřebnou sumu, 
která se měla zálohovat. Šli jsme tedy za naším tridentským 
arcibiskupem, abychom ho informovali.

On mezitím uvažoval, jak se má znovu ujistit o tom, že naše 
Dílo je dílem Božím a vzpomněl si na svého zakladatele Gas-
pare Bertoniho, který říkal, že „znamením všech znamení“ je 
poslušnost. A rozhodl se, že nás podrobí zkoušce.

Když jsme přišli k němu, předložili jsme mu náš plán, ale 
on se proti němu postavil jasným „ne“ a zdůvodnil to dobou, 
jaká je.

Naše reakce – při níž se biskup utvrzoval ve znamení, kte-
rého se mu dostalo – byla okamžitá: radost a jásot. Poznali 
jsme Boží vůli! A my jsme nechtěli nic jiného než tu. Příliš 
dobře jsme pochopili, co znamená. Spočívala v tom, co nám 
řekl biskup. Nám absolutně nezáleželo na tom, zda máme 
nebo nemáme bydlení, ale abychom mohli konat vůli Boží. 
Tohle byl ideál.

Takovýmto způsobem se musíme chovat i dnes.
Zažili jsme náhlou a bolestnou změnu v životě někoho 

z nás?
Musíme příliš často běžet do úkrytů, právě tak jako v těch 

dávných dobách, jež jsou nám přesto tolik drahé? Máme 
chvilky strachu, úzkosti, pochybností, dokonce zda nepřijde-
me o život? Nebo vedeme pořád stejný život, s našimi kaž- 
dodenními povinnostmi a jsme ještě daleko od nebezpečí?

DUcHOVNÍ INSPIRAcE

Válka...

Stalo se,  
co se nemělo 
stát

Balada



ŽIVOT ZE SLOVA

Kéž pro všechny platí to, co má nejvyšší hodnotu: ne jedna 
nebo druhá věc, ale vůle Boží.

Slovo života příštího měsíce říká: „To je můj milovaný Syn, 
toho poslouchejte!“ (Mk 9,7)

Ano, máme ho poslouchat, postavit na první místo ve svém 
srdci, v paměti, v mysli jeho Slovo; dát mu přednost před  
každou věcí a dát všechny svoje síly do jeho služeb.

Abychom to zkonkretizovali: poslouchejme tento měsíc 
slovo, které říká: „Ne má, ale tvá vůle ať se stane.“ (srov.  
Mk 14,36)

Skrze ně, když ho všichni uvedeme do praxe, napravíme, 
alespoň v sobě, omyl, který se stal. Skrze ně Kristus zůstane 

v našem srdci a tak budeme všichni soudržnější, sjednoceněj-
ší, více jedno, budeme sdílet každou věc a účinně se modlit za 
sebe navzájem a za to, aby se navrátil mír. (…)

Chiara Lubichová
(Z „kolegamenta“,  

Rocca di Papa 24. ledna 1991)

1. Time-out: Chvíle zamyšlení a modlitby za mír v poledne místního 
času. Time-out vyhlásila Chiara Lubichová v roce 1991 jako reakci 
na válku v Perském zálivu. Je to věc stále aktuální.

Válečný konflikt na Ukrajině se dotýká mnoha a mno-
ha lidí jak na Ukrajině, v Rusku, tak i v zemích, které 
uprchlíky přijímají. Vzbuzuje to vlnu modliteb a soli-
darity.

Jsem Ruska a přes 20 let žiji v České republice. Během těchto 
let života v demokratické zemi se dostávám ke zpravodajství, 
které mi ukazuje širší souvislosti. Silně vnímám, že ti, kdo žijí 
v Rusku, jsou zcela dezinformováni a žijí jako ve snu, hypno-
tizováni zmanipulovanými zprávami. 

Komunikuji s mnoha dalšími Rusy dlouhodobě žijícími 
v Čechách a nikdo z nás tuto válku nechce. Pomáhají uprch-
líkům, odváží lidi z ukrajinských hranic a finančně přispívají 
do sbírek. Mnozí se jako dobrovolníci stávají tlumočníky, pro-
tože v komunikaci Čechů a Ukrajinců může pomoci i ruština. 

Z celé situace jsem velmi smutná, protože strádají obyčej-
ní lidé z Ukrajiny, a jsem také naštvaná, protože touto válkou 
se poštvává celý svět proti Rusku. V různých zemích je tolik 

Rusů, kteří s válkou nesouhlasí, ale musí čelit protiruským 
náladám. 

Jsem vážně nemocná, takže se přímo do pomoci zapojit 
nemohu. Ale cítím se druhými velmi přijata. Když jsem byla 
v nemocnici, hodně lidí se za mě modlilo. Našla jsem tady ro-
dinu, když ta fyzická zde chybí. 

Linda L.

Dozvěděl jsem se, že mezi Ukrajinci, kteří přijeli do naší obce, 
je i kluk mého věku. Přemýšlel jsem, co bych pro něj mohl 
udělat, a napadlo mě, že bychom si spolu mohli zahrát ping-
-pong. Bylo to fajn a zase to chceme zopakovat.

Dominik H.

Maminka ke mně přišla, že skauti sbírají pro lidi na Ukraji-
ně spacáky, karimatky a deky. Navrhla mi, abych jim poslal 
svůj spacák. Byl jsem z toho trochu smutný. Pak jsem si ale 
uvědomil, že lidi, kteří utekli z domova, ho potřebují víc než 
já. Doma jsme pak připravili několik dek a spacáků a se sou-
rozenci jsme je ozdobili obrázky. Na internetu jsme našli, jak 
se ukrajinsky říká „držíme vám palce“ a to jsme tam připsali.

Marek B. 

Střípky solidarity
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Markovo evangelium vkládá tato poslední slova do úst vzkří-
šenému Ježíši při jeho jedinečném zjevení apoštolům. 

Jsou shromáždění kolem stolu, jak jsme je často vídali spo-
lu s Ježíšem i před jeho umučením a smrtí, ale tentokrát to 
malé společenství nese známky selhání. Zůstalo jich jedenáct 
místo dvanácti, které chtěl mít Ježíš při sobě. Když došlo na 
kříž, někdo z přítomných ho zapřel a mnozí utekli.

Při tomto posledním a rozhodujícím setkání je zmrtvých-
vstalý Ježíš kárá, že uzavřeli svá srdce slovům těch, kdo svěd-
čili o jeho zmrtvýchvstání1. Zároveň však potvrzuje svou vol-
bu a navzdory jejich křehkosti právě jim znovu svěřuje hlá-
sání evangelia, té dobré zvěsti, kterou je on sám se svým 
životem a slovy.

Po této slavnostní promluvě se Zmrtvýchvstalý vrací k Otci, 
ale zároveň „zůstává“ s učedníky a stvrzuje jejich slova mi-
mořádnými znameními.

„JDěTE DO CELéHO SVěTA A HLáSEJTE  
EVANgELIUM VšEMU TVORSTVU!“

Společenství, které Ježíš vyslal, aby pokračovalo v jeho po-
slání, tedy není skupinou dokonalých lidí, ale spíše lidí povo-
laných především k tomu, aby „byli“ s ním2, aby zažívali jeho 
přítomnost a jeho trpělivou a milosrdnou lásku. Pak, pouze 
v síle této zkušenosti, jsou posíláni „hlásat všemu tvorstvu“ 
tuto Boží blízkost.

Úspěch poslání nezávisí jistě na osobních schopnostech, 
ale na přítomnosti Zmrtvýchvstalého, který sám sebe svěřuje 
svým učedníkům a komunitě věřících, v níž roste evangelium 
v té míře, v jaké se žije a hlásá.3

My jako křesťané tedy můžeme dělat to, že budeme 
svým životem a svými slovy hlásat Boží lásku tím, že bude-
me odvážně a velkoryse vycházet ze sebe a nabízet všem, 
s ohleduplností a úctou, poklady Zmrtvýchvstalého, které 
otevírají srdce naději.

„JDěTE DO CELéHO SVěTA A HLáSEJTE  
EVANgELIUM VšEMU TVORSTVU!“

Jde o to svědčit vždy o Ježíšovi a nikdy nestavět do popře-
dí sebe. Dokonce se po nás chce, abychom „zapírali“ sami 
sebe, abychom se „umenšovali“ tak, aby on mohl růst. Je 
třeba v sobě udělat místo síle jeho Ducha, který vede k bra-
trství: „Musím následovat Ducha Svatého, který při každém 
mém setkání s nějakým bratrem nebo sestrou mne činí při-
praveným, abych se s ním nebo s ní sjednotil a dokonale jim 
sloužil. Dává mi sílu, abych je miloval, jsou-li mými nepřáteli. 
Obohacuje mé srdce milosrdenstvím, abych uměl odpouštět 
a chápat jejich potřeby. A až přijde ta správná chvíle, dává mi 
horlivost k tomu, abych sděloval nejkrásnější věci ze svého 
nitra. Prostřednictvím mé lásky se projevuje a předává Ježí-
šova láska. (…) S Boží láskou v srdci a skrze ni můžeme dojít 
daleko a s mnoha dalšími lidmi se dělit o svůj objev (…) až tak, 
že druhý bude postupně zasažen Boží láskou v nás a začne 
se sjednocovat s námi. Budeme si navzájem pomáhat, sdílet 
ideály, plány a začneme si být blízcí. Pouze pak budeme moci 
hovořit a slovo se stane darem vzájemné lásky.“4

„JDěTE DO CELéHO SVěTA A HLáSEJTE  
EVANgELIUM VšEMU TVORSTVU!“

„Všemu tvorstvu“ – to je perspektiva, díky níž si uvědomuje-
me, že patříme do velké mozaiky stvoření, na což jsme dnes 
mimořádně vnímaví. Mladí jsou na této nové cestě lidstva 
mnohdy o krok napřed. Ve stylu evangelia potvrzují činy to, 
co hlásají slovy.

Robert z Nového Zélandu sdílí svou zkušenost na webu5: 
„Jedna probíhající aktivita v naší oblasti podporuje opravu 
přístavu Porirua v jižní části Wellingtonu na Novém Zélandu. 
Do této iniciativy se zapojily místní autority, maorská kato-
lická komunita a místní kmen. Naším cílem je podpořit tento 
kmen v jeho přání řídit opravu přístavu, zajistit čistotu vody 
a umožnit sběr škeblí a tradiční rybolov bez obavy z kontami-
nace. Tato iniciativa měla úspěch a vnesla mezi nás pravého 
ducha společenství.

Výzvou je zabránit tomu, aby se jednalo jen o přechodnou 
záležitost, ale udržet dlouhodobý program, který by pomohl, 
podpořil a přinesl skutečnou změnu.“

Letizia Magri

1. Srov. Mk 16,9-13.
2. Srov. Mk 3,14-15.
3.  Srov. Druhý vatikánský koncil, Věroučná konstituce o Božím zje-

vení Dei Verbum 8.
4.  Plné znění textu této a dalších zkušeností je v různých jazycích 

k dispozici na www.unitedworldproject.org/workshop. 
5.  Ch. Lubichová, Slovo života na červen 2003, in Parole di Vita, 

a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, 
Roma 2017), str. 691-692, v češtině Nové město 6/2003, str. 15.

SLOVO ŽIVOTA

Duben 2022

„Jděte do 
celého světa 
a hlásejte 
evangelium 
všemu 
tvorstvu!“ 

(Mk 16,15)
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Mladé Hnutí fokoláre bylo po celá 
padesátá léta 20. století bedlivě 
zkoumáno církví, ať už to bylo Svaté 
oficium jako kompetentní úřad Sva-
tého stolce nebo Italská biskupská 
konference, církevní orgán země 
jeho vzniku. V této době nejistoty 
nacházeli fokolaríni největší pocho-
pení v řadách řeholníků různých 
kongregací, kteří byli k  jeho no-
vosti otevřenější a vnímali ho spíše 
jako charismatický dar než s obava-
mi o jeho pravověrnost a disciplínu. 

Tomuto spříznění se nelze divit. Vždyť 
Hnutí vzniklo v lůně františkánské spi-
rituality a jeho prvním ochráncem byl 
arcibiskup de Ferrari, sám též řeholník 
z řádu stigmatinů. Ten po přesunu cen-
tra Hnutí do Říma jmenoval jako jeho 
církevního asistenta svého řádového 
spolubratra, otce Giovanniho Battistu 
Tomasiho (1866–1954), v němž Chia-
ra nacházela velkou oporu a jeho smrt 
v roce 1954 byla pro ni nesmírnou ra-
nou a jednou z příčin jejího následného 
onemocnění a dlouhé duchovní noci.

Bylo to právě ve chvíli, kdy první fáze 
církevního šetření skončila bez defini-
tivního rozhodnutí. Hnutí se však i přes 
svou nejistou perspektivu dále šířilo 

 Z HNUTÍ FOKOLÁRE
 Návrat ke kořenům

Ruku v ruce s řeholníky

(nejen v Itálii) a nabývalo nové podo-
by: na popud Igina Giordaniho (Foca) 
vznikla větev fokolarínů žijících v man-
želství a v rostoucí míře se k němu při-
dávali další řeholníci a řeholnice. Uka-
zovalo se, že řeholní kongregace jsou 
i přes vzájemnou rozdílnost velmi vní-
mavé pro nové výrazy života, ve kterém 
se evangelium stává Slovem přenáše-
ným do života. Kromě členů františkán-
ské rodiny začali své sympatie k Hnutí 
projevovat i členové jiných řádů: jezuiti, 
dominikáni, benediktini a mnozí další. 

Velký potenciál Chiařina charisma-
tu zachytily i některé významné řeholní 
osobnosti jako františkáni Leone Veu-
they (1896–1974), s nímž se Chiara se-
tkala již v roce 1947, a Beda Hernegger 
(1919–2012), oba zakladatelé a ani-
mátoři laických hnutí na mezinárodní 
úrovni, nebo Raffaele Massimei, pro-
vinciál konventuálů. Úzký kontakt mělo 
Hnutí s jezuitou Riccardem Lombardim 
(1908–1979), zakladatelem hnutí Mon-
do Migliore. Dokonce byla v určité chví-
li předložena myšlenka fúze obou hnu-
tí, která se sice jevila jako pragmatická 
a oboustranně výhodná, ale patrně ne-
pocházela z inspirace Ducha Svatého. 
Nicméně spolupráce obou hnutí pokra-
čovala dlouhodobě.

Na rozdíl od diecézních kněží a bis-
kupů měli řeholníci menší obavu z na-
rušení existujících schémat církevního 
života, z větší autonomie laiků v rámci 
církve a z jejich svobody ve vztahu ke 
kléru, jak se to projevovalo v životě Fo-
koláre. Byli více otevření k chápání vše-
obecného kněžství všech pokřtěných 
a k obrazu církve jako Božího lidu, kte-

rý se měl 
zanedlou-
ho prosadit 
na konci-
lu. Možná 
u  fokolarí-
nů nachá-
zeli impuls 
pro obnovu 
bratrství ve 
svých vlast-
n í c h  k o -
m u n i t á c h 
i mezi nimi, 
ale i   oni 

sami, díky svému staletému zakořenění 
v církvi, poskytovali rodícímu se Hnutí 
fokoláre cennou inspiraci.

Není proto divu, že po smrti otce To-
masiho se novým církevním asistentem 
Hnutí stal na Chiařinu žádost znovu ře-
holník, mladý františkán Andrea Bal-
bo (1923–2012). S Chiarou se poprvé 
setkal na mariapoli v Tonadicu v roce 
1953 a dostal od ní nové jméno Padre 
Novo, pod nímž se stal v Hnutí známým. 
V té době studoval v Paříži a od svého 
představeného získal povolení přesu-
nout se do Říma a být k dispozici pro 
Hnutí. Byl nablízku mužskému fokolá-
re, kde žil také Pasquale Foresi (Chia-
retto), který záhy nato přijal jako první 

Padre 
Novo

Františkán Padre Novo (v hábitu) a řeholník Fabio Ciardi, OMI.
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fokolarín kněžské svěcení. Byl to Pad-
re Novo, kdo poskytoval Chiaře oporu 
a orientaci při další nelehké konfron-
taci s církevní autoritou, před níž měla 
znovu obhajovat pravost svého charis- 
matu.

Od chvíle setkání s Chiarou vnímal 
hloubku jejího utrpení a její vnitřní tem-
notu, a právě na tomto základě pocho-
pil, v čem spočívá jeho funkce církev-
ního asistenta; poznal – nikoli jen „od 
ní“, ale na ní samotné – tajemství Ježíše 
opuštěného jako síly proměňující život 
a dávající nový význam všem hodno-
tám. Zůstal jednou z osob nejbližších 
Chiaře po celý její život a doprovázel ji 
při jejích mnohých duchovních zkouš-
kách. To byla jeho nejdůležitější, ale ni-
koli jediná služba v rámci Hnutí.

Jiným řeholníkem, který významně 
ovlivnil život Hnutí fokoláre v tomto 

období, byl slovenský jezuita, tajný bis-
kup a uprchlík z Československa P. Pa-
vol Hnilica (1921–2006). Na Mariapoli 
v roce 1954 se prostřednictvím jedno-
ho svého řádového spolubratra a po-
krevního bratra jisté fokolarínky setkal 
s Chiarou a s několika dalšími (mezi 
nimi byl i P. Novo), aby jim na svém ži-
votním příběhu vylíčil situaci církve 
v komunistických zemích. Řekl, že se 
cítí být povolán ke službě církvi za že-
leznou oponou a fokolaríny vnímá jako 
nástroj pro záchranu světa před nebez-
pečím komunismu.

Chiara byla jeho svědectvím oslove-
na, ale nesdílela jeho přílišný radikalis-
mus. Pochopila, že boj proti tomuto zlu 
nemá mít formu přímého odporu, ale že 
skutečným nástrojem pro vítězství nad 
komunismem se má stát přítomnost Je-
žíše uprostřed společenství. Proto bě-
hem mariapoli, 22. srpna 1954, při mši 
na svátek Neposkvrněného Srdce Pan-
ny Marie, kterou celebroval P. Hnilica 
(od Chiary dostal nové jméno Padre Ma-
ria), uzavřela malá skupina přítomných 
fokolarínů tajný pakt, nazývaný „spik-
nutí“, jímž každý z nich nabízel svůj ži-
vot jako splátku za pád komunismu.

Plodem Hnilicových kontaktů s cír-
kevními autoritami byl vznik jakého-
si sekretariátu pro církev za železnou 
oponou, do něhož chtěl zapojit i kněze 
a řeholníky navázané na Hnutí fokolá-
re. Tak vznikla „Liga Mystici Corporis“, 
do jejíhož čela byl oficiálně jmenován 
polský biskup sídlící v Římě Josef Gaw- 
lina (1892–1964). Iniciativu podporo-

vali i vlivní řeholníci naklonění Hnutí 
fokoláre, jako byl generální předsta-
vený jezuitů (P. Janssens) a sekretář 
vatikánské Kongregace pro řeholníky  
(P. Larraona). V rámci tohoto projektu 
bylo v roce 1956 v Římě otevřeno „fo-
koláre“ pro kněze a řeholníky, které je-
jich řádoví představení dali k dispozici 
pro tento cíl.

Pod hlavičkou „Mystici Corporis“ 
probíhala na různých místech jedno-
denní evangelizační setkání s  cílem 
duchovní formace, dnes bychom řekli 
sensibilizace, lidí pro situaci církve za 
železnou oponou. Hnutí vytvářelo pro 
tento účel několikačlenné týmy (tzv. 
„skvadry“), jejichž oficiální hlavou byl 
vždy kněz nebo řeholník a „duší“ byli 
laičtí fokolaríni a fokolarínky, včetně 
fofolarínů žijících v manželství. Tyto 
týmy měly určeny své oblasti, kam po 
dobu dvou let pravidelně vyjížděly; je-
jich činnost koordinovala Chiara, don 
Foresi a Padre Maria. Hnutí tak mohlo, 
navzdory různým restrikcím, rozvíjet 
oficiálně a pod církevní záštitou svou 
evangelizační aktivitu.

Dalším důsledkem Hnilicova nasa-
zení pro církev za železnou oponou byl 
vznik komerční společnosti Orient Im-
port Export, která měla pod rouškou 
obchodní činnosti propojovat Vatikán 
s umlčenou církví střední a východní 
Evropy, což se jí po několik let dařilo. 
Jednou z jejích hlavních postav byl fo-
kolarín Guido Mirti (Cengia) (1921 až 
1996), jehož mise skončila v roce 1963 
několikaměsíčním uvězněním v Praze. 
Ale to už je jiný příběh. Padre Maria měl 
touhu vrátit se do zemí za železnou opo-
nou spolu s fokolaríny. I když se tento 
plán podle jeho představ nikdy neusku-
tečnil, přesto zasel semena, která poz-
ději přinesla v těchto končinách hojné 
plody.

Jiří Kratochvíl

Papež Pavel IV. 
a biskup Pavol Hnilica. 

Použitá literatura:
 Bernhard Callebaut, La nasci-
ta dei Focolari; storia e sociologia 
di un carisma (1943–1965), Città 
Nuova, Roma 2017.
 Maurizio Gentilini, Chiara Lu-
bich, la vita dell’unità tra storia 
e profezia, Città Nuova, Roma 
2019.

l Lucia Abignente, „Qui c’è il 
dito di Dio“. Carlo de Ferrari e 
Chiara Lubich: il discernimento 
di un carisma, Città Nuova, Roma 
2017.
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         Z HNUTÍ FOKOLÁRE

Hry s dětmi z Ukrajiny  
v Mariapoli Fiore v Polsku.

Hnutí 
fokoláre 
a válečný 
konflikt 
na Ukrajině
V této dramatické době se v rodinách a komunitách 
Hnutí fokoláre množí projevy solidarity, ochoty pomoci 
a otázky, co můžeme jako Dílo Mariino ve světě a kon-
krétně v České republice dělat.

Řada lidí se připojuje k mezinárodním modlitbám za Ukrajinu 
(viz str. 24). Hnutí fokoláre po celém světě zve též ke chvil-
ce ticha a modlitby za mír zvané „time-out“ (vždy v poledne 
místního času).

Z ČESKé REPUBLIKy

Záhy po vypuknutí válečného konfliktu byla i v rámci Hnutí 
fokoláre zahájena sbírka finančních prostředků. Příspěvky 
lze i nadále zasílat na konto humanitární pomoci, na účet  
474026843/0300 s variabilním symbolem 557, zpráva pro 
příjemce UKRAJINA. 

Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl, spoluzodpovědní za 
Dílo Mariino v České republice, napsali: „Je také velmi důle-
žité vést dialog s lidmi všech národností, víme, že záleží na 
osobním svědectví, nenechme vzrůstat nenávist…“ 

Nabídka pomoci uprchlíkům je velmi dobře koordinová-
na na celostátní úrovni. Proto Hnutí fokoláre neorganizu-
je a nekoordinuje pomoc samo, ale skrze své členy se při-
dává lokálně k akcím tam, kde žijí. I pražské Centrum Ma-
riapoli, v těsné spolupráci s městským úřadem ve Vinoři, 
poskytlo dočasné ubytování skupině ukrajinských uprch- 
líků.

Ludmila Bukovanská, ředitelka Centra Mariapoli, po týd-
nu od příjezdu prvních osob vypráví: „V sobotu 5. března 
přes spolek Znakovárna se přijely ubytovat první tři rodi-
ny neslyšících a postupně přibyly ještě další dvě – celkem  
18 lidí. Kromě nich jsme poskytli dočasný domov do Velikonoc 
také dalším maminkám s dětmi. V současné době zde máme  
30 lidí, dalších osm již našlo domov jinde.

Díky spolupráci s městským úřadem se jim denně poskytu-
je teplý oběd ve škole nebo v restauraci, místní pekárna jim 
dává chléb zdarma.

Zapojují se dobrovolníci z Hnutí, někdy přinesou upeče-
nou buchtu, perou prádlo, z peněžních darů nakupujeme 
jídlo na snídaně nebo večeře. Jedné neslyšící paní jsme svě-
řili rozdělování potravin jednotlivým rodinám. Ubytovaní 
se rádi zapojili do úklidu. S neslyšícími komunikujeme pře-

vážně přes mobil a překladače. Vyžaduje to od nás větší tr-
pělivost, ale jsme rádi, že jim můžeme být nablízku v jejich 
těžké situaci. Také se snažíme přemýšlet, s kým je seznámit, 
aby postupně nacházeli nové přátele. Právě teď se mi jedna 
neslyšící žena svěřila, že jí dnes na Ukrajině zemřela ma-
minka.“

Z UKRAJINy

Fokoláre na Ukrajině bylo založeno v  květnu 2019, ale 
komunity Hnutí již v zemi existovaly. Dnes jsou členové Hnu-
tí různého věku v Mukačevu, Užhorodu, Storožnici, Lvově, 
Kyjevě a okolí. Ženské fokoláre se nacházelo v Kyjevě. Foko-
larínkám se podařilo přesunout do západní části Ukrajiny, 
odkud se snaží povzbuzovat ostatní a pomáhat jim. Jedna 
z nich, italská fokolarínka a učitelka, vypráví o jejich životě 
ve válečné oblasti:  

„V tomto dramatickém okamžiku nás podporuje víra a lás-
ka, která k nám přichází z celého světa prostřednictvím 
zpráv, telefonních hovorů a modliteb. Všem bychom rádi 
poděkovaly. Dávají nám sílu a naději, že nám Bůh dá zázrak 
pokoje.

Jako komunita Hnutí fokoláre i tuto bolestnou chvíli pro-
žíváme společně. Uvědomujeme si, že můžeme naslouchat 
tomu, kdo je vedle nás, sdílet jeho strach a obavy a snažit se 
okamžik za okamžikem pochopit, co je nejlepší udělat.

Jsme tady na Ukrajině. A to je pro nás velmi důležité. Ne- 
utekly jsme. Chceme žít a zůstat v této zemi.“ 

Z POLSKA

V Hnutí fokoláre v Polsku byl ustaven tým pro koordinaci po-
moci uprchlíkům z Ukrajiny „Focolare Help“. 

V citadele Mariapoli Fiore, formačním centru Hnutí, byly 
přivítány první rodiny. K polovině března zde bylo přija-
to dvanáct dospělých a jedenáct dětí. Během krátké doby 
jsou očekáváni další dospělí i děti. Obyvatelé citadely svou 
pomoc nabízejí také při přípravě aktivit pro děti přijaté  
v okolí.

Milí čtenáři, Vaše zkušenosti a otázky spojené 
s mimořádnou situací můžete psát 

na e-mailovou adresu info@focolare.cz.

17    nové město  3/2022
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 Z HNUTÍ FOKOLÁRE
 Život gen

Touha být spolu, setkávat se, žít 
pro mír a univerzální bratrství, jed-
nat ve prospěch životního prostře-
dí a nejslabších skupin, zasadit se 
o nulový hlad – to vše bylo náplní tří 
dnů, od 25. do 27. února 2022, bě-
hem nichž gen 3, dospívající mládež 
Hnutí fokoláre, zažila celosvětový 
projekt Hombre Mundo. Více než  
3 000 mladých lidí z více než 600 
míst po celém světě se zúčastnilo 
konkrétních akcí a prostřednictvím 
celosvětové on-line videokonferen-
ce svědčilo o svém životě pro sjed-
nocený svět. 

Prostřednictvím sociálních sítí teens- 
4unity mohli také sdílet videa a foto-
grafie ze svých zážitků a zkušeností. 
Zaznělo mnoho poselství o míru a so-
lidaritě. V naší fialové zóně jsme se 
přidali z různých míst, ať už to bylo 
Polsko, Litva, Rusko, Chorvatsko, 
Srbsko, Slovensko, Česko, Makedo-
nie nebo i Ukrajina. 

Na Ukrajině se skupina asi 30 mla-
dých připravovala a chystala na společ-

nou chvíli setkání on-line s celým svě-
tem gen 3 a chlapců a děvčat za jedno-
tu, ale válka, která právě vypukla v je-
jich zemi, jim tuto možnost i radost vza-
la. Poslali nám v tu chvíli fotku z koste-
la, kde se právě modlili za mír a jedno-
tu. Mimo jiné i sibiřští gen 3 z Krasno-
jarsku v Rusku během svého Hombre 

Mundo poslali svůj vzkaz: „Žijeme pro 
mír.“ A jak sami říkali, bylo pro ně ve-
likým darem, moci se setkat s mnoha 
mladými ve světě, kteří žijí stejně jako 
oni pro jednotu. Tak tomu bylo pro vět-
šinu účastníků. 

I naše setkání v Čechách bylo inten-
zivní, plné silných a nepopsatelných zá-
žitků… Část dne jsme věnovali aktuální 
situaci na Ukrajině a společně jsme pře-
mýšleli, jak pomoci. Naše ochota a roz-
hodnutí bylo jasné. Následující dny uká-
ží, kde bude pomoc nejvíce třeba. Popr-
vé jsme si trochu víc uvědomili, co zna-
menají slova Chiary Lubichové o tom, 
že při padání bomb a v hrůzách války 
objevili, že Bůh je láska a rozhodli se ho 
beze zbytku následovat…
Ale co vlastně znamená Hombre Mun-
do? Dobře to mladým vysvětlila Chia-
ra Lubichová na jejich Superkongre-
su v roce 1997, když se jí tenkrát pta-
li, jak vidí člověka budoucnosti. Řekla 
jim: „Myslím si, že vzorem člově-
ka pro budoucí generace je člověk 
jednoty (…) kterého jsme nazvali 
´člověk světového formátu´ (Uomo 
Mondo). Ten, který dokáže nosit 
ve svém srdci všechny poklady, jež 
nabízejí lidé z  jiných kontinentů 
a zároveň umí darovat své poklady 
druhým. Člověkem budoucnosti je 
člověk jednoty – ´člověk světového  
formátu´.“

Program celosvětového projektu byl 
rozdělen do tří etap.

25. února: náš způsob života je 
umění milovat: jak jsme ho žili a mů-
žeme žít během pandemie? Jak můžeme 
pokračovat v lásce ve virtuálním světě 
sociálních médií? „Pochopili jsme,“ říká 
Samira z Konga, „že se musíme navzá-
jem přijímat i přes všechny naše roz-
díly, které jsou nesmírným bohatstvím. 
Je to způsob, jak podporovat hodnoty 

Hombre Mundo 2022: 
mír, ochrana životního 
prostředí a nulový hlad

Připojení ze Slovenska.

Modlitba na Ukrajině. 
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a zároveň vytlačit to, co je ničí. élise 
z Francie: „Během minulého setkání 
se nás velmi dotkly některé údaje o dět-
ské úmrtnosti ve světě, která je způso-
bena především nedostatkem pitné 
vody. Proto jsme uspořádali koncert, 
abychom získali prostředky na vyvrtá-
ní studny v Kambodži, která by zajistila 
čistou vodu pro dvanáct rodin na celý 
život.“

26. února mladí prohloubili svůj 
závazek k integrální ekologii a cíli 
ukončení hladu. Účinně chránit pla-
netu a výrazně omezit hlad a chudobu, 
dokud nezmizí.

Mezi různými zkušenostmi, o nichž 
se hovořilo, byla i zkušenost rakous-
ké skupiny gen 3 v rámci projektu 
zalesňování. „Peníze investované do 
projektu stromů byly vybrány během 
turnaje Fair Play ve Vídni,“ vyprávějí. 
„Jeho téma bylo ‚Fair Play proti změně 
klimatu‛“. Turnaje se zúčastnilo přes 
200 hráčů. Za vybrané peníze jsme 
mohli koupit přibližně 1500 strom- 
ků.“

Skupina z Litvy.

27. únor byl věnován tématu se-
tkání mezi národy a společnému 
závazku žít pro mír a  jednotu ve  
světě.

Celosvětové živé videokonferenční 
spojení umožnilo více než třem tisícům 
mladých lidí ze šesti set míst, aby se vir-
tuálně setkali a modlili za mír. Slyšeli 
jsme mnoho zkušeností s mírem a jed-
notou budovanými navzdory obtížím. 
Například jedna dívka z Myanmaru, 
kde je velmi obtížná politická situace, 
vyprávěla, že mnoho rodin musí opus-
tit své domovy a uchýlit se do center 
pro uprchlíky. Moc si přála, aby pro ně 
mohla něco udělat. „Nabídla jsem se, 
že pomůžu uprchlíkům, kteří se uchýli-
li do kostela. I když jsem byla unavená, 
věřila jsem, že Bůh je se mnou, dívá se 
na mě a dává mi sílu pokračovat v po-
moci druhým. Teď můžu říci, že to pro 
mě bylo nádherné a mimořádné období, 
zůstanou mi na něj nezapomenutelné 
vzpomínky.“

V Libanonu zase Maria Sfeirová, 
velvyslankyně míru z Blízkého výcho-

du, spolu s Fouadem Sfeirem vyprávěli 
o tom, jak začlenili kulturu míru, vzdě-
lávali děti a vychovávali je k hodnotám 
lásky a dávání, aby vytvářeli lepší spo-
lečnost v prostředí nenásilí a spravedl-
nosti.

Mezi mnoha projevy zazněla také slo-
va gen Rosso (mezinárodní hudební 
skupiny z Hnutí fokoláre), kteří živě vy-
sílali koncert z italského ostrova Lam-
pedusa, který je známý přijímáním mi-
grantů: „Jsme na Lampeduse, abychom 
podpořili tyto úžasné lidi, kteří přijíma-
jí ty, kdo jsou nuceni opustit svou zemi 
kvůli válce, hladu a násilí. Lampedusa 
je ostrovem bratrství, otevřeným pří-
stavem. Jsou zde lidé, kteří se dívají 
k obzoru a vrhají se do moře, aby za-
chytili a zachránili ty, kteří jsou vydá-
ni na pospas vlnám. Lampedusa – lam-
pa, světelný maják, který svědčí o zemi 
a o domovu. Odtud chceme říci: „Měj-
me dveře svých srdcí vždy otevřené do-
kořán.“ 

Margaret Karramová, prezidentka 
Hnutí fokoláre, mladým řekla: „Svým 
svědectvím života jste připravili tento 
projekt. (…) Chtěla bych vás podpořit, 
abyste se necítili sami. Buďte si jistí, 
že Hnutí na celém světě je s vámi 
a podporuje vás. (…) Příliš často se cí-
tím bezmocná tváří v tvář zlu ve světě: 
válkám, nespravedlnosti, ničení příro-
dy. V těchto chvílích mi pomáhá mluvit 
s Bohem a důvěřovat jeho nesmírné lás-
ce. To mi dodává sílu a odvahu: vědomí, 
že On je se mnou, On je s námi a On 
vede dějiny. Jistota jeho lásky mě hřeje 
u srdce a dává mi sílu milovat, odpou-
štět, podávat ruku a vytvářet jednotu 
s těmi, které denně potkávám. Cítím, že 
jenom tak mohu být jako první tvůrcem 
míru a pokoje.“

Veronika Němečková 

Sledování programu v Česku.

Aktivity v Polsku.
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       Z HNUTÍ FOKOLÁRE

život podle evangelia stál v samých 
začátcích Hnutí fokoláre. Vybraná 
věta z evangelia s komentářem se 
každý měsíc dostává k mnoha lidem 
po celém světě. Jaký je její příběh 
u nás? Na to jsme se zeptali Karla 
Trutnovského, který zajišťuje jeho 
distribuci.

 Karle, co pro tebe znamená služ-
ba kolem Slova života a co obnáší?
Je to akce, která mi přináší radost. Od 
překladatelů dostávám kolem desátého 
dne v měsíci komentář k vybrané větě 
z evangelia, jehož autorkou je po smr-
ti Chiary Lubichové italská fokolarínka 
Letizia Magri. Ta ho konzultuje s mno-
ha dalšími lidmi ve snaze, aby text byl 
univerzální a srozumitelný pro lidi růz-
ných křesťanských vyznání a národů. 
Obratem jej přeposílám ke grafickému 
zpracování. Jakmile je hotové, posílám 
ho do tiskárny s populárním jménem 
OMIKRON Invest, a.s. do pražského 
Podolí. Pak mám na stole třícentimet-
rový štůsek obálek C5 (70–80 ks) s na-
tištěnými adresami, ve kterých najde 
místo zhruba dva tisíce dvě stě potiš-
těných lístků A5. Ty putují prostřed-
nictvím České pošty k distributorům, 
kteří je rozdávají dál – ve farnosti, ve 

městě, v okolí svého domova či zaměst- 
nání.

 Jak to bylo se Slovem života před 
rokem 1989?
Když se podíváme do časů, kdy se začal 
šířit Ideál, Dílo Mariino – Hnutí fokoláre 
u nás, nebylo to vždy jednoduché. Vše 
se opisovalo ručně či na psacím stroji 
se značnou náloží kopií přes „kopírák“. 
Dnes bychom řekli, že se doručovalo ku-
rýrem - osobně. Jinak to nešlo! I přesto 
vím, že většina těch, kdo chtěli žít podle 
Písma, dostávali Slovo života včas, četli 
si ho sami i společně a uváděli vše do ži-
vota. A své zkušenosti sdíleli s ostatními.

 Hledají se nové možnosti, jak Slo-
vo života předávat?
Nyní Slovo života zdaleka není odkáza-
né na tisk a poštu. První den v měsíci se 
objevuje na stránkách focolare.cz. Vy-
chází také v časopise Nové město. A ne-
zanedbatelné je rozesílání prostřednic-
tvím e-mailu. Kdo by měl zájem o elek-
tronickou verzi, stačí napsat na adresu: 
karel.trutnovsky@gmail.com.

 Čím je pro tebe Slovo života?
Na Vánoce v roce 1968 přišel do naší 
farnosti nový administrátor a přinesl 

nádherný Ideál (spiritualitu Hnutí fo-
koláre), který mne velmi oslovil. Po de-
víti měsících jsem narukoval na vojnu. 
Po krátkém čase mně v jednom dopise 
napsal:

„Když jsme se loučili, citoval jsem Ti 
slova Pána Ježíše: Posílám vás jako 
ovce mezi vlky. Bylo mi jasné, že jdeš 
do špatných poměrů… Bylo mi jasné, že 
budeš opuštěný, sám se svým Ideálem, 
sám se svými devatenácti lety, sám se 
svým Bohem, který též prožíval úzkost 
za nás za všechny i za Tebe, aby z Jeho 
slabosti vyrostla naše síla… Bude se Ti 
zdát, že to není k ničemu, nebude se Ti 
chtít dělat druhým vola, protože tak to 
někdy může vypadat, když člověk ne-
splácí zlým za zlé… Ježíš mezi námi je 
silný. Je to On, kdo pracuje, my jen při-
hráváme…“

Takové i podobné dopisy mně přichá-
zely. Když jsem se vrátil z vojny, začal 
jsem zase „normálně“ chodit do práce, 
oženil se a narodily se nám dvě dcery. 
A právě toto měsíční rozjímání nad Slo-
vem života nám vždy pomáhalo a pomá-
há dodnes. Kdysi mi také někdo řekl, 
že tak jako je celý Kristus v každém 
kousíčku proměněné hostie, tak je pří-
tomen v každém slově evangelia. Je to 
i moje zkušenost.

 Chtěl bys ještě doplnit něco na 
závěr?
Chiara Lubichová jednou řekla: „(…) to, 
co se nesdílí, se ztrácí. Pro sdělujícího 
i posluchače se nad prožitým faktem 
rozsvítí světlo a zkušenost se jakoby 
zafixuje ve věčnosti.“1

Jsem přesvědčen, že mnoho jedinců, 
farností, rodin, společenství, dětí i mla-
dých prožívá zkušenosti se Slovem ži-
vota. Myslím si, že je velmi užitečné 
pokračovat v jejich sdílení. Papež ho-
voří o „společném bytí na cestě“ celé-
ho Božího lidu. Svou zkušenost, příběh, 
lze napsat například na: Časopis Nové 
město, Havlíčkova 151/55, 602 00 Brno 
či novmesto@volny.cz. 

Za rozhovor děkuje  
Magdalena Broschová

1.  Chiara Lubichová, Výbor z díla, Nové měs-
to 2016, str. 379 (z projevu „Komunikace 
a jednota“, 2. června 2000 v Římě).

Slovo života 
v Čechách a na Moravě
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Karel Trutnovský s vnučkami.
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      (ZA)MYšLENKA

Když jsem byl ještě kluk, nosil nám lis-
tonoš domů každý den kromě nedě-
le noviny, které už dnes ani neexistu-
jí. Bylo to Svobodné slovo. Čítal jsem 
je pravidelně. Přesněji řečeno, pročí-
tal jsem odshora dolů jenom jejich po-
slední stránku, protože to byla stránka 
sportovní. Ostatní mě moc nezajímalo. 
Nevím, proč si rodiče objednali zrovna 
tento deník. Ani jsem po tom nepátral, 
až později jsem zjistil, že tenkrát nebylo 
mezi novinami příliš na výběr. Třebaže 
vím, že nejdůležitější zprávy a informa-
ce se otiskují v novinách a časopisech 
na prvních stránkách, tenhle zvyk mi 
nějak podvědomě zůstal a asi už se ho 
jen tak nezbavím. Vezmu do ruky ně-
jaké noviny, podívám se na poslední 
stránku, občas je obrátím a prohlédnu 
i tu první – a pak se nejednou raději vrá-
tím k té poslední…

Tenhle můj článek není naštěstí otiš-
těn na stránce první, není ani na té po-
slední, nýbrž na předposlední. Což je 
velmi významné místo, kterého se mu 
dostalo. Předposlední místo totiž není 
místo jen tak ledajaké, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Skoro bych řekl, 
že je to jedno z vůbec nejlepších míst. 

Mám s tím své zkušenosti, které nejsou 
k zahození, protože nikdy nevím, co mě 
čeká a kdy mi mohou být užitečné.

Když jsme hrávali na vesnici sou-
těžně fotbal, byli jsme v tabulce mezi 
ostatními mužstvy často na posled-
ním místě. Pokud jsme se hodně sna-
žili a měli k tomu i kus štěstí, pak jsme 
ale také během roku dvakrát nebo tři-
krát někoho porazili a poskočili o jednu 
příčku výše. Nebyli jsme už poslední, 
ale předposlední. To bylo něco! Radova-
li jsme se z každého takového vítězné-
ho utkání a oslavovali ho více než ti, co 
vyhrávali pořád. Naše oslavy byly sice 
vzácné, ale o to krásnější. Vůbec jsme 
nezáviděli těm nad námi, k naší rados-
ti nám stačilo i to předposlední místo.

Něco podobného jsem zažil rov-
něž před dávnými lety, kdy na konci 
školního roku byli na naší základ-
ní škole odměňováni nejlepší žáci. To 
byli ti, kteří měli na vysvědčení samé 
jedničky. Přede všemi žáky je třídní uči-
telka pochválila za jejich skvělé učební 
výsledky, nám ostatním je neopomenula 
dát za vzor, a jako bonus od ní obdrželi 
ještě diplom s červeným razítkem školy 
a vlastnoručním podpisem nejen jejím, 

ale i samotného soudruha ředitele. Ta-
ková pocta! Jelikož se jednalo pravidel-
ně každý rok o takto odměňované stej-
né žáky, netuším, co pak doma s těmi 
stále se množícími diplomy dělali, ale 
to už je jejich věc. Jen jedenkrát to bylo 
jinak. Bylo to v roce 1968, kdy vedení 
školy mělo výjimečnou možnost samo 
posoudit, zda při oceňování žáků použít 
pouze shora nadiktovaná kritéria, ane-
bo zvolit i nějaká jiná. A tak se tehdy 
stala taková nevídaná věc, že si na kon-
ci školního roku pochvalu s nelíčeným 
překvapením vyslechla a  ředitelský 
diplom domů s velkým dojetím a slza-
mi v očích odnesla i  jedna spolužač-
ka, která neměla tolik nadání jako jiné 
děti a na jejím vysvědčení byly i trojky 
a čtyřky. Odměněna byla za to, že uděla-
la všechno, co mohla, aby nepropadla. 
Nebyla už poslední, ale předposlední. 
Což pro ni bylo takové vítězství a tako-
vá sláva jako pro nás v tom fotbale.

Možná bych si vzpomněl i na více po-
dobných příběhů, ale myslím, že i tyhle 
dva (navíc z exkluzivní předposlední 
strany časopisu) stačí.

P. Jiří Barhoň
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Již od roku 1970 se 22. dubna slaví 
Den Země. Možná se také připojíte 
k různým aktivitám ve vašem oko-
lí, které vybízejí k úklidu přírody. 
Nabízíme vám několik otázek, kte-
ré prověří vaše znalosti z oblasti 
ochrany životního prostředí.

1.  Kolik dětí ve světě podle Světové 
zdravotnické organizace dýchá 
znečištěný vzduch? 

a. více než 90 % 
b. více než 70 % 
c. více než 50 % 
d. méně než 50 %

2.  Kolik vody je třeba na výrobu jed-
né plechovky Coca-Coly (celý vý-
robní proces)? 

a. 2 litry 
b. 10 litrů 
c. 50 litrů 
d. 200 litrů 

3.  Kolik vody lidé průměrně spotře-
bují, když si čistí zuby? 

a. 5 litrů 
b. 2 litry 
c. 7,5 litrů 
d. 10 litrů

4.  Jak se dlouho v přírodě rozkládá 
pohozená žvýkačka?

a. 1 měsíc
b. 1 rok 
c. 5 let
d. 50 let

5.  Nejběžnějším olejem na světě je 
v současnosti palmový olej. Jaká 
největší negativa přináší? 

a. vážně poškozuje zdraví 
b.  pěstování palmy olejné způsobuje od-

lesňování a pokles biologické rozma-
nitosti pralesa 

c. není dobrý k jídlu 
d.  tloustne se z něj

Úkol: 

Najděte si na internetu, co se vyrábí 
z palmového oleje. 

6.  Jak můžeme omezit vyhazování 
a plýtvání? 

a.  když koupíme všechno, co vidíme ko-
lem sebe 

b.  když si vybereme mimosezónní vý-
robky 

c.  když jdeme do obchodu se seznamem 
a koupíme jenom to, co potřebujeme 

d.  když si naložíme na talíř víc, než sníme

Ekologický kvíz

PIPO           A               TIPO

Správné odpovědi: 1a; 2d; 3c; 4d; 5b; 6c; 7c.

7.  Co znamená sousloví „ekologic-
ká stopa“? 

a.  vyjetá kolej, která zůstává na trávě 
po úklidových pracích 

b.  módní trend v oblékání, kdy se pou-
žívá pouze ekologicky udržitelné ob-
lečení

c.  komplexní ukazatel, který se používá 
k hodnocení lidské spotřeby přírod-
ních zdrojů ve srovnání se schopnos-
tí Země regenerovat je 

d.  sběr odpadu ve veřejném parku

Úkol: 

Spočítejte si svou ekologickou sto-
pu – www.hra-o-zemi.cz.

Zdroj: „Seznamte se 
s projektem nulový hlad“ 

Pastorační středisko –  
Biskupství 

českobudějovické.
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Přinášíme fotografie z některých mezinárodních modliteb 
za mír uskutečněných v rámci Hnutí fokoláre prostřednictvím 
Zoom a youtube. 

Na Popeleční středu 2. března 2022 se v rámci iniciativy Společně pro Evropu setkali lidé různých vyznání 
a národností, aby naslouchali ukrajinským bratrům a sestrám a společně se modlili za mír. Připojené pozdravil 
jeden ukrajinský tatínek se svými dětmi schovanými v protileteckém krytu (č. 1). Vystoupil též  
Viktor Kusnezh z modlitebního a charitativního hnutí na západě Ukrajiny Christian Rescue Service (č. 2).  
Na závěr účastníky pozdravil rabín mesiánské komunity v Berlíně Vladimir Pikman a na Ukrajinu svolával  
áronské požehnání (č. 3). Společné modlitby za mír se konají pravidelně ve čtvrtek od 19:30 hod,  
pro více informací sledujte www.focolare.cz.  
3. března zazněly modlitby v ukrajinštině, polštině, angličtině, slovenštině a chorvatštině (č. 4 a 5).  
Společnou půlhodinu doplnila zpěvem hudební skupina Gen Verde (č. 6). 

1 2

3 4

5 6
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