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TIPY a NÁMĚTY

Dokumentární divadlo spolku Tisí-
cihran nabízí dvě krásná představe-
ní s názvy Fialky a mejdlíčka a Tan-
ky na plovárně. 

Vyprávění pamětníků, kteří v padesá-
tých letech zažívali dětství pod rudou 
hvězdou a v šedesátých letech mládí za 
Pražského jara, je, myslím, silným zážit-
kem pro všechny věkové kategorie. Se-
nioři mohou zavzpomínat a děti pocho-
pit atmosféru těchto let. Obě inscenace 
využívají dobové vizuální materiály ze 
soukromých archivů a jsou velmi zají-
mavě a poutavě připravené. Toto ohléd-
nutí do historie nabývá v současné poli-
tické situaci na důležitosti.  

Ve Werichově vile se 15. května usku-
teční představení Fialky a mejdlíčka 
a 16. června Tanky na plovárně. Více 
informací najdete na www.tisicihran.cz 
nebo www.werichovavila.cz.

 Magdalena Broschová
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Výroční 
30. Bál dobrých srdcí
Po pauze vynucené pandemií se dlouho 
očekáváný 30. Bál dobrých srdcí letos 
uskuteční v novém, neobvyklém ter-
mínu 21. května. Na tradiční benefiční 
ples srdečně zveme všechny zájemce 
z řad široké veřejnosti. Startujeme ve 
20 hodin. Všichni účastníci se mohou 
jako vždy těšit na dobrou zábavu při 
hudbě a tanci i bohatou tombolu urče-
nou na pomoc Ukrajině. Konkrétní účel 
výtěžku bude představen během plesu. 

Letos se navíc v odpoledních hodi-
nách před plesem uskuteční i menší 
„Báleček dobrých srdíček“ pro děti. 

V  případě zájmu o  rezervaci sto-
lu prosím kontaktujte tel. číslo +420 
731 604 417 (Talířovi) nebo mailovou 
adresu talirova.matka@gmail.com. 

Těšíme se na Vás!
Mladí za sjednocený svět, jižní Čechy 

Ve dnech 10. a 11. června 2022 se bude 
v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři ko-
nat konference Františkovy ekono-
miky s názvem Ekonomika zítřka.

Františkova ekonomika si klade za cíl 
vnést do ekonomického myšlení solida-
ritu, péči a bratrství. Jaké by to bylo, 
kdyby centrem našeho uvažování byl 

člověk, a ne zisk, péče o přírodu, a ne 
její vykořisťování? Pojďte s námi hle-
dat cestu nové ekonomiky, která pečuje 
o všechny a o všechno, a která je jedi-
nou alternativou EKONOMIKY ZÍTŘKA.  
Hlavním zdrojem informací je interne-
tová adresa www.frantiskovaekonomi-
ka.org/konference, kde se též můžete 
registrovat. Josef Zvoníček

Konference Františkovy ekonomiky

Fialky a Tanky
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ho, který je českého původu, a letos se 
zúčastní velehradské cyrilometodějské 
poutě 5. července. Jeho důraznost je 
znamením toho, co my sami můžeme 
teď vnímat. Válka se najednou jakoby 
ocitla u našich vlastních prahů, do na-
šich domovů vstupuje v podobě dopa-
dů uprchlické krize. Těžko se můžeme 
tvářit, že se nás to stále netýká. Po roce 
1989 navíc nejen v mé generaci zavlád-
lo přesvědčení, že s koncem studené 
války zmizelo i riziko jaderného kon-
fliktu, které se předtím vznášelo prak-
ticky pořád ve vzduchu. Nyní je zase 
vše jinak. Papež tyto pocity vystihl bě-
hem cesty na Maltu, když řekl: „Mys- 
leli jsme si, že invaze do jiných zemí, 
divoké pouliční boje a atomové hrozby 
jsou ponuré vzpomínky na vzdálenou 
minulost.“ 

Žádná VálKa nEní sVaTá…

Papež František se k  tématu války 
obecně vyjadřuje poměrně často, což 
je pravděpodobně dáno i jeho zkuše-
ností s násilnou diktaturou v Argenti-
ně. V roce 2015 například s ohledem 
na růst násilí ve světě prohlásil, že ži-
jeme v  rozkouskované třetí světové 
válce. Následně se často vyjadřoval 
k situaci kolem islamistického teroris- 
mu, kdy zdůrazňoval, že žádná válka 
není svatá. Velmi energicky odsoudil 
válku také v encyklice „Fratelli tutti“. 
Odmítá války jako prostředek řešení 
konfliktů a kritizuje spirálu nákladů na 
zbrojení, které by měly být investová-
ny do rozumnějších projektů, jako je 
zlepšení zdravotní péče a odstranění 
chudoby. 

Navazuje na mírové úsilí předcho-
zích papežů moderní doby, kteří se sna-
žili vystupovat zejména od první světo-
vé války v roli prostředníků pro mírová 
jednání. Chtěl bych jen připomenout, 
že třeba i papež Jan XXIII. využil posel-
ství z fatimského zjevení k tomu, aby 
během karibské krize na podzim 1962 
varoval představitele supervelmocí 
před eskalací konfliktu, když jim pře-
destřel vizi totální zkázy světa po jader-
ném konfliktu. 

PaPEŽ 
jE gloBálníM lídrEM

Papež nemá sice žádné divize, jak svého 
času pohrdlivě říkal sovětský diktátor 
Stalin, ale má velkou morální a duchov-
ní autoritu a ne náhodou je současný 
papež považován i za významného glo-
bálního lídra. 

 ZaMYŠLENÍ

V souvislosti s konfliktem na Ukra-
jině se poměrně dost hovoří o mož-
nosti zprostředkovatelské role pa-
peže Františka. Papež hovořil s pre-
zidentem Volodymyrem Zelenským 
i  se starostou Kyjeva Vitalijem 
Kličkem a při tiskové konferenci 
během letu na návštěvu Malty za-
čátkem dubna prohlásil, že zvažu-
je možnost bleskové návštěvy Ky-
jeva, aby vyjádřil sympatie k trpící 
Ukrajině. 

Ke konfliktu se papež od jeho vzniku 
opakovaně vrací velmi naléhavě a za 
použití velmi silných výrazů („zvrh-
lé zneužití moci“; „hanebné podleh-
nutí silám zla“, „kainovský duch“ aj.). 
Velké symbolické gesto papež učinil 
v pátek 25. března, když zasvětil Rus-
ko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie jako ochranu před zlem, 

přičemž sloužil i emotivně silnou kající 
bohoslužbu. 

Papež svůj nesouhlas se současnou 
válkou na Ukrajině dal najevo i symbo-
lickým gestem, které se vymykalo di-
plomatickému protokolu, když v prv-
ních dnech války zamířil osobně na 
ruskou ambasádu u  Svatého stolce, 
protože jinak chodí diplomaté do Apoš- 
tolského paláce. Nynější hlava kato-
lické církve si ostatně s protokolární-
mi konvencemi příliš hlavu neláme, 
zvláště když má dojem, že by takový 
krok mohl napomoci k dosažení doho-
dy a nastolení pokoje, což je pro pape-
že prvořadé. Proto třeba podtrhl svůj 
apel na ukončení války v Jižním Súdánu 
tím, že znepřáteleným vůdcům políbil 
nohy. 

Na humanitární mise na Ukrajinu vy-
sílá papež i své spolupracovníky, kardi-
nála Krajewského a kardinála Czerné-

Možnosti 
a meze papežské 
diplomacie 
na Ukrajině 

Papež František je považován za významného globálního lídra. 
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si myslím, že bude velmi těžké pokračo-
vat také v ekumenickém dialogu s orto-
doxní církví moskevského patriarchátu, 
který většinově a otevřeně podporuje 
válečné činy Ruska. Vnitřní napětí se 
dále prohloubilo i v rámci pravoslav-
ných. Velmi ostře se totiž o Kirillovi vy-
jádřil nejvyšší představitel ukrajinské 
pravoslavné církve Epiphanius, když 
prohlásil, že patriarcha stojí na straně 
antikrista. Papež však navzdory vyhro-
cené rétorice, která z Kyjeva i Moskvy 
zaznívá, dává stále jasně najevo, že dia-
log je pro něj prostředkem k hledání po-

kojných řešení, proto vyvíjí velké úsilí 
pro udržení vztahů.

 

IlUZE o PUTInoVI 
jaKo oBhájCI KřEsťansTVí

Je však potřeba také konstatovat, že se 
v rámci agrese proti Ukrajině zjevila 
tvář Putinova režimu, kterou si i někteří 
křesťané podvědomě odmítali připustit 
a viděli ho, stejně jako ruské pravosla-
ví, jako spojence v boji za křesťanskou 
politiku a ochranu konzervativních hod-
not, hlavně těch rodinných (o to cynič-
tější je, že ruská armáda barbarsky úto-
čí na civilní cíle, na porodnice a vraždí 
děti). Je evidentní, že Putin náboženství 
používá jen jako politický paraván pro 
své imperiální a nacionální cíle, v nichž 
se zhlédl pod vlivem ruských intelek-
tuálů z dob carského Ruska. Nepřímo 
ruského vládce papež zkritizoval jako 
potentáta, který vyvolal konflikt kvůli 
svým nacionalistickým zájmům. 

Závěrem lze dodat, že v tuto složitou 
chvíli vystupuje do popředí jeden z dů-
ležitých aspektů, a to práce pro společ-
né dobro, na něž papež František také 
často apeluje, a kde se může angažovat 
každý, bez ohledu na to, jestli je nebo 
není křesťanem. 

Jaroslav Šebek, historik 

1. Viz Nové město 7–8/2014, str. 4–5 a 20.

Vatikán intervenoval třeba v  roce 
1978 v rámci urovnání konfliktu mezi 
Chile a Argentinou o  sporná území. 
Konflikt hrozil přerůst ve válku. Za 
pontifikátu papeže Františka pak Va-
tikán sehrál důležitou roli při obnove-
ní diplomatických vztahů mezi Kubou 
a Spojenými státy. Velkou pozornost 
věnuje František i urovnání výbušné 
situace na Blízkém východě a z toho-
to důvodu pozval před osmi lety repre-
zentanty Izraele i Palestiny k modliteb-
nímu setkání ve Vatikánu (o této akci 
referovalo obsáhle i Nové město1). Ka-
tolická církev sehrála také klíčovou úlo-
hu při ukončení krvavé občanské války 
v Mosambiku v roce 1992. Do mírové-
ho jednání se tehdy aktivně vložila i ko-
munita Sant‘Egidio. Ukrajinský prezi-
dent by se rozhodně nebránil, kdyby se 
papež ujal mediace a stal se tak pro-
středníkem ukončení bojů. Rusko za-
tím o něčem takovém přímo neuvažu-
je. Myslím si ale, že kdyby tato situace 
v Moskvě nastala, paradoxně by větší 
podporu dali papežské zprostředkova-
telské misi političtí představitelé než 
ti církevní, protože někteří z nich po-
važují současného papeže za velkého 
liberála.

oBTíŽná jEdnání 
s PaTrIarChoU KIrIllEM

Právě situace uvnitř ruské ortodoxie je 
jednou z velkých překážek pro papežo-
vo zprostředkovatelské úsilí. Ukazu-
je se totiž celkem jasně, že velká část 
ruské pravoslavné církve stojí plně za 
Putinem a podporuje jeho politiku. Pu-
tinovy narativy převzal i patriarcha Ki-
rill, který jednak souzní s pseudohisto-
rickými tvrzeními o tom, že Ukrajina 
vlastně patří Rusku, a jednak prohlásil, 
že za invazí stojí snaha hájit správné 
hodnoty proti zvrhlému Západu, jehož 
se podle jeho interpretace stala Ukra-
jina vazalem. Z tohoto důvodu se snažil 
dát patriarcha konfliktu až metafyzic-
ký nádech. V podobném duchu vystu-
pují i další členové církevního vedení. 
Je však třeba připomenout, že 300 rus-
kých pravoslavných duchovních odsou-
dilo teologické krytí, které nezákonné 
a barbarské válce poskytují ruské orto-
doxní špičky. Je to menšina, ale je vel-
mi důležité, že se tento hlas také ozval. 
Papež František nechce úplně přetnout 
vztahy s  ruským pravoslavím, proto 
také uskutečnil s patriarchou Kirillem 
videospojení, při němž však znovu zo-
pakoval odmítavý postoj k náboženské-
mu ospravedlnění ruské invaze. Osobně 
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V tuto složitou chvíli 
vystupuje do popředí 

jeden z důležitých 
aspektů, a to práce 
pro společné dobro, 

na něž papež 
František také 
často apeluje, 
a kde se může 

angažovat každý, 
bez ohledu na to, 

jestli je nebo 
není křesťanem.
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V pražské katedrále se biskup  
Zdeněk Wasserbauer připojil 
k celosvětové výzvě Svatého Otce  
mší svatou a zásvětnou modlitbou  
před obrazem svatovítské Madony. 
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 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DObĚ
Marika letnyanka pochází z malého města na zápa-
dě Ukrajiny. její manžel přijel do České republiky pra-
covat již před 25 lety a od roku 2004 zde žije i Mari-
ka. Můžete se s ní potkat v pražském Centru Maria-
poli, kde již osm let pracuje. svou přátelskou a pří-
mou povahou si zde hned získala spoustu přátel. Po-
slední období žije hektickým životem – naplno po-
máhá svým příbuzným ale i řadě dalších uprchlíků, 
kteří kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině přijeli 
do Čech. 

 Kdy jste byla naposledy na Ukrajině? Jaká tam byla 
atmosféra?
Byla jsem tam na Vánoce. Stále se o politickém napětí mluvilo 
a diskutovalo. Ale nikdo nevěřil tomu, že by opravdu mohla 
válka propuknout. Nikdo z nás nebyl připravený na to, že by 
Putin mohl zaútočit na celou Ukrajinu.

Vánoce jsme strávili moc pěkně, slavili jsme u starší sestry, 
s neteřemi, jejich manžely, dětmi. Když jsem ale odjížděla, 
můj šestiletý vnuk ke mně přišel a plakal: „Babičko, vezmi mě 
s sebou!“ S těžkým srdcem jsem mu říkala: „Matěji, já nemů-
žu.“ „Vezmi, protože Putin na nás přijde.“ Už to nějak vnímal 
a měl z toho strach.

 Jak jste pak prožívala předválečné týdny a den začát-
ku války?
Celou dobu jsem se moc za Ukrajinu modlila. S kolegyní 
Aničkou jsme se domluvily, že se zvlášť budeme modlit za 

Má nová 
role? 
Tlumočení!
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Oslava Vánoc 2021 
s tradičními 
ukrajinskými jídly. 
Marika Letnyanka 
s manželem 
a vnoučátky.

Putina. Stále jsem ale nevěřila tomu, že by k válce mohlo do-
jít. Až pak přišel ten den, 24. únor. Brzy ráno mi telefonoval 
syn, který také žije v České republice: „Mami, on to udělal!“ 
A za chvilku už mi volala také sestra z Ukrajiny, že to začalo. 
Byl to pro mě hrozný šok, jen jsem tady chodila a nemohla 
na nic jiného myslet. Mí příbuzní na Ukrajině byli všichni 
nastavení bojovně, že Ukrajina zvítězí. 

Snacha se třemi dětmi se ale rozhodla, že za mnou přijede. 
Pracuje zde také její manžel – můj syn, tak pro ni bylo roz-
hodování jasné a rychlé. Navíc byly děti za uplynulý měsíc 
dvakrát v nemocnici, tak jsem ji hned podpořila, že změna 
prostředí jim určitě pomůže, ať přijedou. 

 Jakou měli cestu?
Jeli jen ze západní části Ukrajiny, ale přesto cestovali dva celé 
dny. U hranic byly obrovské fronty. Měla jsem o ně strach 
a bála jsem se, že velké množství lidí na hranicích by se mohlo 
stát terčem nějakého útoku. Ale Bůh je chránil. 

Nabízela jsem i starší sestře, ať přijede. Ale řekla, že nikam 
odjíždět nechce a věří, že v jejich Lvovské oblasti nebude 
průběh války tak těžký. Její dcera a zeť jsou vojáci z povolání 
a ona se teď stará o jejich děti. Neteř pracuje v kanceláři vo-
jenské prokuratury, ale její manžel musí být na frontě. Před 
válkou pracoval jako profesor na vojenské akademii, teď však 
museli jít všichni válčit. Prý je s rodinou v kontaktu, ale do 
telefonu se ho nechtějí na nic vyptávat. Také se mi stalo, že 
když jsem volala se sousedkou z naší obce a ptala se jí na si-
tuaci v okolí, nic konkrétního mi do telefonu nechtěla říct. 
Všichni se bojí, že jejich telefony mohou být odposloucháva-
né a nikdo nechce nějakými informacemi uvést ukrajinské 
vojáky do nebezpečí.

 Vaši příbuzní zažili při odchodu z domova a během 
cesty velký stres a napětí a zažívají ho stále například 
při sledování zpráv. Jak to zvládají? Jak na to reagují?
Snacha je stále v napětí, protože na Ukrajině zůstala její ma-
minka a babička. Při příjezdu měl největší strach šestiletý 
vnuk. Další vnuk, kterému je už třináct, se hodně uzavřel, 
nechtěl se nikde zapojovat a stále se jen díval do mobilu. Před 
pár dny se ale už tady seznámil s dalším stejně starým klu-
kem z Ukrajiny, začali se kamarádit a navštěvovat. Teď se mi 
už zdá, že se děti z toho celkem vzpamatovaly.



 Krátce po příjezdu vašich příbuzných přijeli do  
Vinoře desítky dalších Ukrajinců a vy jim pomáháte. 
Jak?
Jak jen můžu. Postupně s nimi mluvím a zjišťuji, co potřebují. 
Snažím se pak pomoct se vším, o co mě požádají. Mají také 
hodně dotazů, potřebují různé věci vysvětlit. A pak hlavně 
tlumočím. Například jedna zde přechodně ubytovaná paní si 
hledá bydlení a potřebovala, abych jí pomohla odpovědět na 
inzerát a telefonicky domluvit prohlídku a podmínky ubytová-
ní. Jindy byly v několika rodinách nemocné děti, tak jsem je 
doprovázela k lékařům a tam jim tlumočila. V Centru Mariapo-
li máme ubytované také některé neslyšící rodiny, kde je komu-
nikace ztížená. Někteří z nich jsou nedoslýchaví, tak s těmi se 
mohu dorozumět, když mluvím nahlas a oni odezírají. 

Mluvila jsem tady s jednou ukrajinskou maminkou, která 
s desetiletým synem cestovala ze střední Ukrajiny do Prahy 
celých sedm dní. 

 Kde berete sílu dál fungovat, chodit do práce a věno-
vat se jiným lidem?
Modlím se a říkám: „Bože, pomoz mi.“ Večer po práci obvykle 
jednu hodinu trávím tím, že telefonuji sestrám, sousedkám, 
bývalým spolužačkám, se kterými se kamarádím, a dalším 
známým na Ukrajině. Také zjišťuji aktuální stav ve zprávách 
na internetu. Nebo volám s manželem, který má vždy větší 
přehled, protože má přístup též k ukrajinskému vysílání, tak 
je skvělé, že mi shrne, co se ten den důležitého stalo. 

Musím mít sílu. Hodně na svou rodinu na Ukrajině myslím 
a chci jim teď na Velikonoce poslat balíček, nějakou kávu, ka-
kao pro děti. Sestra vyprávěla, že v menších obchodech ještě 
zboží celkem je, ale větší ochody, typu supermarketů, mají 
téměř prázdné regály. Není to jen kvůli problémům se záso-
bováním a nedostatkem potravin, ale i tím, že se do západní 
části Ukrajiny nastěhovalo mnoho lidí z východních a jižních 
částí země a spotřeba se tím hodně zvýšila. 

 Zažila jste život Ukrajinky v České republice před 
válkou a nyní. Vnímáte změnu přístupu Čechů k Ukra-
jincům? 

Štědrovečerní hostina s rodinou.

Pro mě se mnoho nezměnilo. Mám tady hodně přátel. Když 
jsem přijela poprvé do Čech, tak jsme s manželem pracovali 
ve stavební firmě na Plzeňsku. A i tam mi zůstalo hodně ka-
marádek, s kterými jsem doteď v kontaktu. Šéf té firmy tam 
tehdy nejprve přijal manžela a brzy nabídl práci i mně, aby-
chom mohli být spolu. Často pomáhal, třeba nám daroval ně-
jaké potraviny. Když se nám pak narodila vnoučata, tak jim 
poslal dárky a dodnes od něj pro ně dostáváme hračky. Takže 
přijetí jsem tady zažívala stále a nemám zkušenost nějakého 
špatného přístupu. Ale samozřejmě vnímám velkou solidaritu 
a moc mě to těší. 

 Co mají naše národy společného?
Cítím, že jako slovanské národy máme společného mnoho. 
Také se mi zdá, že existuje velký rozdíl mezi západní a vý-
chodní Ukrajinou. Lidé ze západnějších oblastí Ukrajiny jsou 
Čechům a Slovákům bližší. Historicky byli víc v kontaktu 
s Polskem nebo Rakouskem. Východ Ukrajiny byl vždycky 
pod větším vlivem Sovětského svazu. 

V západní části Ukrajiny jsme i pod vládou Sovětů nepře-
stali chodit do kostela, sice římskokatolické kostely byly změ-
něny na řeckokatolické nebo pravoslavné, ale Bůh je jeden, 
tak jsme chodili tam. Pro mě je možné i vysvětlení, že poně-
vadž na východě je méně věřících a praktikujících, byli tam 
víc ovlivněni dezinformacemi a zlo tam mělo větší šanci. Ruš-
tina je v těchto oblastech velmi rozšířená, ve školách se učí 
všude, ale tam se rusky mluví i doma. Moc bych přála Ukra-
jincům žijícím na východě, středu a jihu, aby si polepšili a vy-
manili se z tohoto vlivu. 

 Je něco z Ukrajiny, co vám v Čechách chybí?
Už jsem tu tak zvyklá, žiju zde tolik let! Spíš je to opačně, 
když přijedu na Ukrajinu, tak si musím zvykat tam. Třeba mi 
vadí neposekaná tráva u paneláků a podobné věci. Většinou 
jedu na Ukrajinu na měsíc a první týden si zvykám. A když se 
vrátím, tak mi tady nic nechybí. Mám tu i manžela, tak se tady 
mám moc dobře. Až můj muž půjde do důchodu, plánujeme 
se na Ukrajinu vrátit. 

Za rozhovor děkuje Magdalena Broschová
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VZTahY, RODINa, sPOLEČNOsT

„Krize je vždy příležitostí něco pře-
konat a růst tím, že se zbavím ne-
potřebných vzorců chování a nahra-
dím je novými,“ říká psycholog jan 
Čapek, na kterého jsme se obrátili 
s prosbou, aby přiblížil krizi střed-
ního věku a výzvy, které obsahuje.

Ke krizi středního věku dochází větši-
nou v období na konci první fáze střed-
ní dospělosti začínající okolo 42. roku 
života. Pokud se muži v průměru doží-
vají 75 let a ženy 81 let, tak si člověk 
uvědomuje, že má polovinu života za 
sebou. Podle psychologů Josefa Lang-
meiera a Dany Krejčířové se první fáze 
střední dospělosti (30–45 let) vyznaču-
je tím, že člověk si upevní vědomí, kým 
je, vybuduje si postavení ve svém za-
městnání, osamostatní se od dřívějších 
rádců a stane se nezávislým. Postupně 
se dostane na vrchol produktivity a je 
schopen podávat ten nejvyšší výkon, 
který se týká zaměstnání i aktivního vy-
hledávání životních cílů. K tomu velmi 
intenzivně zažívá odpovědnost při péči 
o rodinu a při výchově dětí.

Během krize středního věku pak do-
chází ke zproblematizování vlastní iden-
tity, kdo vlastně jsem, kam jdu, s kým 
a proč. Objeví se otázky ohledně vlast-
ní smrtelnosti, někdy nespokojenost se 
vztahem v manželství spolu s myšlen-

Krize 
středního věku

kami na blížící se odchod dětí z domova 
a nespokojenost s výsledky dosaženými 
v zaměstnání. Člověk má pocit, že mlá-
dí je pryč, síly ubývají, je toho na něho 
moc, je na něj činěn tlak ze všech stran 
a on nestíhá a obává se selhání. Nejra-
ději by z toho všeho utekl, ale neví jak, 
neví kam, ani k čemu to bude. 

Podle Erika H. Eriksona  je člověk 
v tomto období velmi činorodý a zabrán 
do mnoha aktivit v  různých společen-
stvích, které vnímá jako podnětné a napl-
ňují ho. Postupně ale může vnímat spous-

tu aktivit jako zavalujících a pak má nut-
kání něčeho zanechat. Pokud ale aktivity 
začne redukovat, začnou mu chybět pod-
něty, na něž byl zvyklý. K tomu může po-
ciťovat i nedostatek naplnění potřeby ně-
kam patřit, být potřebný a užitečný. 

Podle C. G. Junga jsme v období kri-
ze středního věku nejvíce konfronto-
váni s našimi negativními vlastnostmi 
(stínem). Jedná se o vlastnosti, kterých 
jsme si vědomi a které tolerujeme, ale 
i o ty, které jsme zasunuli do nevědomí, 
nechceme o nich vědět, ale vadí nám 
u jiných. Naším úkolem v tomto období 
je poznání sebe sama, smíření se s pro-
žitým životem a přáními, která jsme ne-
dokázali naplnit, což nazývá dosažením 
celistvosti.

rEaKCE na KrIZI  
sTřEdního VěKU

Na tuto krizi může člověk reagovat tak, 
že se ponoří do smutku, že už bude po-
řád hůře, nebo stagnuje a nepřipustí 
jakýkoliv další vývoj. Má pocit, že to 
nejlepší už má dávno za sebou a nic dob-
rého už ho nečeká. Ztratí radost ze živo-
ta i vzrušení z toho, co přinese budouc-
nost. Další reakcí může být vzepření se 
stárnutí tím, že se člověk pokusí vrátit 
své ztracené mládí. Tyto reakce ale ře-
šení krize oddalují, protože popírají sou-
časný stav a nevedou k vyrovnání se se 
skutečností. Nikde není psáno, že štěs-
tí a spokojenost jsou spojeny výlučně 
s mládím. Naopak, spousta lidí ve střed-
ním věku i později tvrdí, že teprve tehdy 
zažili to nejlepší. A rozhodně ne kvůli 
věku, ale protože se učí být vděční za to, 
co mají a také spokojení sami se sebou. 
Adekvátní reakce spočívá v přijetí ztrát 
a limitů, včetně konečnosti života a na-
lezení takového programu, z kterého se 
člověk po celý čas, který mu ještě zbývá, 
bude těšit. 

Krejčířová a Langmeier k tomu uvá-
dí, že během druhé fáze střední dospě-
losti (45–60 let) musí člověk tuto krizi 
překonat tak, že postupně u něho do-
jde k nové integraci osobnosti. Člověk 
musí dospět k tomu, že je třeba udělat si 
v sobě pořádek, přehodnotit si priority, 
co je v životě opravdu důležité, a na zá-
kladě toho najít nové vyzrálé cíle a dát 
životu nový smysl. Konkrétně to zahrnu-
je to, že se připraví na odchod dětí z do-
mova a dojde u něho k novému potvrze-
ní manželského vztahu. V zaměstnání se 
pak dokáže vyrovnat s vypětím a náro-
ky svého povolání a postupně redukuje 
svou profesionální činnost a koníčky na 
základě sil a energie, které mu ubývají. 
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soCIální 
a VZTahoVé ProMěny

Během druhé fáze středního věku je 
člověk často konfrontován s přirozený-
mi ztrátami. Je to období, ve kterém 
děti opouštějí domov a zároveň je to 
období stárnutí a umírání rodičů, což 
bývá považováno za první ohromnou 
ztrátu v  lidském životě. To je spoje-
no i s vědomím vlastní smrti a koneč-
nosti života. Vědomí něčí úmrtnosti je 
klíčovým problémem krize středního  
věku.

K tomu se jeho dětem rodí děti a on 
začíná dětem pomáhat s péčí o vnou-
čata. Stává se dědečkem či babičkou, 
což v něm evokuje, že pro něj začíná 
období stáří. V tomto případě si ne-
dokáže představit, že může ztratit za-
městnání, a pokud to nastane a bude 
propuštěn, může to být velká životní 
rána. Při neúspěšném hledání nové-
ho zaměstnání může mít představu, že 

jeho pracovní a životní zkušenosti nic 
neznamenají, že je neschopný a nedo-
káže finančně zabezpečit rodinu. Za-
čne o sobě pochybovat, čímž se bude 
stále snižovat jeho sebevědomí a hle-
dání nové práce se stane těžší. U člo-
věka, jehož život je založen pouze na 
práci, to může vést k prožívání znač-
ného stresu. Čím bude toto období del-
ší, tím více to může nakonec vyústit ve 
vážné onemocnění. Daleko lépe nese 
svou situaci člověk, který má kromě 
práce i koníčky nebo rodinné zázemí, 
které ho podrží, či nějaké společen-
ství, kde ho berou, a má pocit, že tam  
patří. 

Krize středního věku může být spoje-
na i s tím, že člověka stávající činnosti 
přestanou bavit. To, co ho předtím bavi-
lo, mu najednou připadá nudné a únav-
né. Může se to týkat i přátel. Najednou 
má pocit, že si s nimi nemá co říct. Člo-
věka může přestat bavit téměř vše, čím 
dosud žil. 

nEZodPoVědné ChoVání – 
BýT sTálE Mlád

Mnoho lidí má pocit, že jim něco utek-
lo a musí to všechno, dokud ještě na to 
mají sílu, dohonit. Někteří se začnou 
oblékat a chovat jako puberťáci a dělat 
aktivity příslušející věku náctiletých. 
Mohou se pokusit mezi mladé zapad-
nout a stýkat se s nimi, přebírají jejich 
slovník, nechají si odbarvit vlasy, udělat 
tetování či piercing.

Ti, co mají větší příjmy, si pořídí 
motorku nebo sportovní auto, sněžný 
skútr, motorový člun či jachtu. Můžou 
začít provozovat adrenalinové aktivity 
jako potápění, skok padákem či horo-
lezectví. Popřípadě věnují mnoho času 

a financí tomu, aby si udělali pilotní 
či kapitánský průkaz. Někteří začnou 
pravidelně běhat s cílem uběhnout ma-
ratón. Přitom nevnímají varovné signá-
ly svého těla. Chtějí si dokázat, že na 
to fyzicky mají, že jsou ještě plní síly. 
Jejich významnou potřebou je být ob-
divován.

K  nezodpovědnému chování patří 
i nalezení mladšího partnera a opuště-
ní rodiny. V tomto období dochází čas-
to k odcizení partnerů. Muž vnímá, že 
si s manželkou nemá co říci, že mu ne-
rozumí, nebo že zestárla a už není tak 
přitažlivá. Z toho důvodu se poohlíží po 
nové partnerce, často výrazně mladší, 
která by ho na rozdíl od kritizující man-
želky obdivovala a vzhlížela k němu. 
Může náhle pocítit vlnu energie, síly 
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Adekvátní reakce 
spočívá v přijetí 
ztrát a limitů, 

včetně konečnosti 
života a nalezení 

takového 
programu, 

z kterého se 
člověk po celý čas, 

který mu ještě 
zbývá, bude těšit. 
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a přitažlivosti a chce znovu a naposle-
dy zažít mladický romantický vztah spo-
jený se zamilovaností. 

Žena si zase nachází jiný vztah a od-
chází od partnera z důvodu, že potře-
buje porozumění, pochopení a pohlaze-
ní, které doma nemá. Vše výše zmíněné 
může být podpořeno vzájemným nepo-
rozuměním a výraznými spory a hádka-
mi mezi partnery ohledně zásadních té-
mat, kterými jsou bydlení, rozdělení do-
mácích prací, hospodaření s financemi, 
pracovní kariéra, trávení volného času, 
výchova dětí či sexualita. 

Aby si v této krizové fázi života oba 
partneři svůj vztah udrželi, doporučuje 
Kevin Leman stát jeden za druhým 
a vzájemně se podporovat. Pokud se 
váš partner cítí neúspěšný, říkejte mu, 
jak se skvěle stará o rodinu a jak si vá-
žíte píle, s níž rodinu zaopatřuje. Pokud 
se podívá do zrcadla a pochybuje, zda 
ho ještě budete milovat, řekněte mu, co 
se vám na něm líbí. Dejte mu zakusit, 
že ho s přibývajícím věkem máte po-
řád radši a že je pro vás stále přitažlivý. 
Místo výtek druhého povzbuzujte a oce-
ňujte. Buďte mu nablízku, když vás po-
třebuje, chce si promluvit, trávit s vámi 
společný čas. To vše platí jak pro ženy, 
tak pro muže.

BIologICKé ZMěny 

Je velmi pravděpodobné, že se zdravot-
ní stav člověka během středního věku 
zhorší. Nejvíce znepokojení člověk cítí 
v souvislosti s nárůstem chronických 
onemocnění a s nadváhou. K tomu se 
přidávají vrásky, šediny, plešatost, zhor-
šení zraku a svalová ochablost. Krize 
středního věku tak možná nastává dů-
sledkem hormonálních změn a nevy-
hnutelného stárnutí organismu. 

Mgr. Ing. jan Čapek

– psycholog a terapeut
–  lektor Školy lásky v rodině podle 

Jiřiny Prekopové
–  působí v Křesťanské psycholo-

gické poradně v Nymburce

jancapek.webnode.cz

U žen dochází k menopauze, kdy mo-
hou trpět závažnými psychickými problé-
my. Vnímají stárnutí vlastního těla, při-
bírání na váze a jsou citlivější na kritiku. 
Psychické problémy mohou přejít v pro-
blémy somatické, takže spolu s apatií, po-
drážděností, výraznými změnami nálady 
a zažíváním úzkosti se objevují problémy 
s krátkodobou pamětí, vyčerpání, bolesti 
hlavy, zažívací potíže a poruchy spánku. 
Důsledkem tohoto stavu mohou být ukva-
pené závěry v podobě rozchodu s partne-
rem nebo opuštěním práce.

Také muži mohou zažívat určitou for-
mu přechodu, kterou někteří nazývají 
andropauzou. Bývá to spojováno s po-
klesem mužských pohlavních hormo-
nů a následnými psychickými změna-
mi. Muži v přechodu jsou často hodně 
unavení, více se potí a zvyšuje se u nich 
riziko infarktu, mrtvice a osteoporózy. 
Největší obavou u padesátníků jsou ob-
tíže spojené s prostatou. Od mnoha ob-
tíží však může pomoci urolog.

Muži mají také mnohem větší sklon 
k hypochondrii. Ubývání tělesných sil 

a nástup nemocí špatně nesou, a pro-
to se začínají mnohem více pozorovat 
a sdílet se svým okolím, co je zdravotně 
trápí. Návštěvám lékaře se ale vyhýba-
jí, protože se obávají, že se jejich pode-
zření potvrdí. 

jaK KrIZI PřEKonaT

Krize je vždy příležitostí něco překonat 
a růst tím, že se zbavím nepotřebných 
vzorců chování a nahradím je novými. 
To nakonec vede k větší stabilitě. V tom-
to případě jde o změnu zaměření z toho, 
co stárnutím ztrácíme, na to, co stárnu-
tím získáváme. Jde o lepší ovládání se, 
zkušenostmi získanou větší moudrost 
a praktickou inteligenci. Zralý a zkuše-
ný člověk dokáže totiž pomocí nabytých 
mentálních dovedností kompenzovat 
ztrátu rychlosti reakce. Mladý člověk 
bez zkušeností může vykonávat práci 
rychleji, ale méně kvalitně. Člověk ve 
středním věku ví, jak odolávat různým 
stresorům. Dokáže lépe vyvážit více rolí 
a zvládat vznikající konflikty. Pocit kon- 
troly nad svým životem je důležitou 
složkou zdraví a životní spokojenosti.

V  tomto období má člověk vzít ži-
vot do vlastních rukou, rozhodnout se, 
v čem se angažovat a co nechat být. 
Střední věk je výzvou k tomu, začít brát 
vážně své stárnutí a stáří. Člověk by 
měl hlouběji poznávat sebe sama, a to 
jak své pozitivní, tak i negativní strán-
ky. Dále si uvědomit, co v životě dokázal 
a tím posílit svou sebedůvěru, rozmys-
let si, co je ještě reálné v životě usku-
tečnit a na to se zaměřit. V oblasti vzta-
hů by se měl naučit odpouštět a usmířit 
se. Lidi, kteří již do jeho života nepat-
ří, by měl dokázat pustit a rozloučit se 
s nimi. K nalezení pocitu smyslu živo-
ta napomáhá orientace na rodinu. Ta 
zároveň pomáhá při smíření se smrtí, 
protože potomstvo je to, co po člověku 
bude po smrti pokračovat. Zdravé ro-
dinné vztahy a pocit, že se na členy ro-
diny může spolehnout, mohou člověku 
dodat pocit, že na to není sám. Je tře-
ba mít na paměti, že člověk by měl žít 
tak, aby ve stáří nemusel ničeho litovat 
a aby jednou odcházel ze života s poci-
tem, že ho dobře prožil.

Prameny:
 Carl G. Jung: Člověk a jeho symboly
   Erik H. Erikson: Životní cyklus rozší-

řený a dokončený
  Kevin Leman: Jsou muži skutečně ta-

koví, jak si myslíte?
  Krejčířová, D. – Langmeier, J.: Vývo-

jová psychologie 
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Být láskou, 
která i něco 
vyžaduje
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Marie Srbová 
s rodinou.

Marie srbová: věčná optimistka, matka čtyř dětí, uči-
telka na prvním stupni základní školy. V mládí se ve vol-
ném čase věnovala dětem a později mládeži. dva roky 
byla „týmačkou“ v centru života mládeže v Příchovi-
cích, pracovala na sekci pro mládež při České biskup-
ské konferenci. Za svým manželem Markem se po svat-
bě odstěhovala z Kladna na malinkou ves v severních 
Čechách.

 Výuka malých dětí je nepochybně poslání. První roky 
ve škole jsou zásadní. Co tě přivedlo ke dráze učitelky 
na prvním stupni?
Asi moje paní učitelka ze třetí třídy. Byla z těch, na které se 
nezapomíná. Příklady táhnou. Když se ohlédnu zpět, tak to 
platí nejen profesně. Později mi doma vysvětlili, že si kvůli re-
žimu mám vybrat jiné povolání. Věčné časy ale naštěstí skon-
čily dříve, než jsem odmaturovala, tak se učitelská profese 
zase dostala do hry. Učitelkou byla i moje babička, tak možná 
je tu i nějaká genetická predispozice. Především mě ale přita-
hovala a stále přitahuje možnost předávat vzdělání, hodnoty,  
samu sebe.

 Co považuješ za největší výzvu dnešního školství 
v Česku? 
Za největší výzvu považuju, abychom děti a mladé lidi vyba-
vili znalostmi a dovednostmi, které je co nejlépe připraví na 
budoucí život.

 Sama máš čtyři děti. Kde čerpáš sílu, abys nepřepí-
nala na „autopilota“ a uchovala si pro výuku a výchovu 
dětí tolik potřebné nadšení?
Když jsem se vracela z mateřské, tak jsem se toho „od dětí 
k dětem“ trochu obávala, ale zjistila jsem, že už změna pro-
středí mi dělá dobře a pomáhá mi vidět druhou realitu z nad-
hledu. Kde čerpám sílu? Po fyzické stránce je pro mne důleži-
tý spánek a procházky. Je to ale neustálý boj a znovuzačínání. 
A jinak hlavně zázemí klidného manželského života. Pán Bůh 
to dobře vymyslel, že jsme na výchovu dva. To žensko-muž-
ské doplňování zvlášť nyní v době dospívání synů je nena-
hraditelné. V rovině duchovní jsem nesmírně vděčná za spo-
lečenství fokoláre. Občerstvující přítomnost Ježíše ve spole-
čenství mi dává stále znovu ten správný směr, sílu i nadšení.

 Co bys poradila začínajícím pedagogům?
Mějte děti rádi. Samozřejmě se to lehko řekne. Co je ale 
opravdová láska? Učím se být doma i ve škole láskou, která 
i něco vyžaduje. To je také potřeba. A vidět konkrétní dítě 
v širších rodinných souvislostech. 

 Vzpomeneš si na konkrétní situaci „od tabule“, která 
tě potěšila?
Vždycky mi udělá radost, když se vrací bývalí žáci. Velkou ra-
dost mi také udělalo, když kontrola z České školní inspekce 
pochválila naši školu za klima ve škole. Velmi mile mě překva-
pilo, že vůbec něco takového jako jsou vztahy ve škole sledu-
jí. A jedna konkrétní situace z poslední doby byla po jarních 
prázdninách, kdy jsem žákům představila nového ukrajinské-
ho spolužáka. Začali tleskat a zahrnuli ho velkou pozorností. 
Byla jsem překvapená, jak krásně ho přijali. I když to jsou 
sedmi- až osmileté děti, tak situaci na Ukrajině vnímají a měli 
touhu nějak konkrétně pomoci. Příchodem Dimy se jim tato 
možnost pomoci zkonkretizovala a byli naprosto úžasní. Zá-
roveň nám to všem pomáhá rozšířit srdce.

 Často slyšíme a mnozí na vlastní kůži zažíváme, že doba 
covidu nejen malým školákům pěkně zavařila. Asi nee-
xistuje jednoduchý recept, jak vrátit děti zpátky do hry… 
V roce, kdy byly děti doma přes půl roku, jsem učila v první 
třídě. Prvňáci nebyli doma tak dlouho. Větší následky jsem 
viděla na vlastních dětech na druhém stupni. Horší než výpa-
dek učiva byl podle mne výpadek ze zaběhnutého režimu a na 
to logicky navazujících povinností. A hlavně kontakt s vrstev-
níky omezený na sociální sítě a média. Recept? Ve škole se 
doučuje a pro vyrovnaný osobnostní vývoj je podle mě ideál-
ní začlenění do zdravě fungující skupiny dětí nebo mládeže 
(společenství, skaut, sport). 

 Než jsi začala učit, hodně ses věnovala mládeži. Co 
pro tebe znamenalo být v týmu na Příchovicích?
Když někde žiješ 24 hodin denně, tak tě to chtě nechtě formuje. 
Zažila jsem to v Příchovicích i v mezinárodní citadele Hnutí fo-
koláre v Loppianu mezi mladými. Doma si přece jen někdy může 
člověk zalézt a s nikým se nebavit, když nemá náladu. Tam se 
znovu otvírají dveře a přichází někdo nový, kdo se těší na hezké 
společenství. Zažíváš tam „dávejte a dostanete míru natřese-
nou…“ Jsem za ty roky velmi vděčná, je to jako stavět solidní 
základy pro stavbu domu. I dnes vnímám Příchovice jako mimo-
řádné místo. Daří se mi tam rychleji nalézat spojení s Bohem. 
Zkrátka a dobře, když se podaří vytvořit společenství, kde pře-
bývá Bůh uprostřed svého lidu, je to ten největší dar.

Za rozhovor děkuje Ane Poláčková
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Je poslední večeře. Ježíš je u stolu se svými učedníky. Právě 
jim umyl nohy. Za pár hodin bude zatčen, odsouzen k smrti 
a ukřižován. Když se čas krátí a cíl se blíží, říkávají se nejdů-
ležitější věci – zanechává se závěť.

Janovo evangelium v tomto kontextu nevypráví o ustanove-
ní Eucharistie. Namísto toho je zde umývání nohou. A v tom-
to světle je třeba chápat nové přikázání. Ježíš nejprve koná 
a pak učí, a proto má jeho slovo váhu.

Přikázání milovat bližního najdeme už ve Starém zákoně: 
„Miluj svého bližního jako sebe.“ (Lev 19,18) Ježíš ukazuje na 
nový rys této lásky, na vzájemnost – vzájemná láska vytváří 
a odlišuje společenství učedníků.

Své kořeny má v samotném Božím životě, v trojiční dyna-
mice, kterou může člověk sdílet díky Synu. Chiara Lubichová 
nám k tomu uvádí příklad, který nám pomůže tomu porozu-
mět: „Když Ježíš přišel na zem, nezačínal svůj život takzvaně 
od nuly, jak je tomu u každého z nás, ale jeho život začínal 
v Nebi. Tak jako emigrant, když přijde do vzdálené země, se 
bezesporu přizpůsobí novému prostředí, přináší však do něj 
své zvyky a obyčeje a často i nadále hovoří svým jazykem. 
Stejně tak Ježíš se zde na zemi přizpůsobil životu každého 
člověka, ale protože byl Bůh, přinesl životní styl Trojice, kte-
rým je láska, vzájemná láska.“1

 

„noVé PřIKáZání VáM dáVáM:  
MIlUjTE sE naVZájEM.“

Zde se dostáváme k jádru Ježíšova poselství, které nás pře-
nese do svěžesti prvních křesťanských obcí a které může být 
i dnes rozlišovacím znamením všech našich skupin a sdruže-
ní. V prostředí, kde je vzájemnost živou realitou, zakoušíme 
smysl své existence, nacházíme sílu jít dál ve chvílích bolesti 
a utrpení, podporujeme se v nevyhnutelných těžkostech, za-
koušíme radost.

Denně čelíme mnoha výzvám: pandemii, polarizaci spo-
lečnosti, chudobě, konfliktům. Představme si na okamžik, co 
by se stalo, kdybychom dokázali uvést toto Slovo do našeho 
každodenního života. Otevřely by se nám nové obzory, před 
očima by se nám ukázal Boží plán s lidstvem, důvod k naději. 
Kdo nám ale brání probudit v sobě tento Život? A oživit kolem 
sebe bratrské vztahy, které by pokryly celý svět?

„noVé PřIKáZání VáM dáVáM: 
MIlUjTE sE naVZájEM.“

Marta je mladá dobrovolnice, která pomáhá vězňům s pří-
pravou na univerzitní zkoušky. „Když jsem poprvé přišla do 
věznice, potkala jsem lidi s jejich strachy a slabostmi. Sna-
žila jsem se s nimi navázat nejprve profesionální vztah, pak 
vztah přátelský, založený na úctě a naslouchání. Brzy jsem 
pochopila, že nejen já pomáhám vězňům, ale že také oni pod-
porují mě. Jednou, když jsem pomáhala jednomu studentovi 
s přípravou na zkoušku, zemřel jeden člen mojí rodiny a ten-
to student dostal zrovna potvrzení rozsudku z odvolacího 
soudu. Oba jsme na tom byli v tu chvíli bídně. Během učení 
jsem viděla, že v sobě má velkou bolest, se kterou se mi do-
kázal svěřit. Společné sdílení té bolesti nám pomohlo jít dál. 
Po zkoušce mi přišel poděkovat a řekl mi, že beze mne by to 
nedokázal. Na jednu stranu skončil jeden život v mé rodině 
a na druhé straně jsem cítila, že jsem pomohla zachránit jiný. 
Pochopila jsem, že vzájemnost umožňuje navazovat skutečné 
vztahy přátelství  a úcty.“2

Letizia Magri

1.  Srov. Ch. Lubichová, Maria – Boží průzračnost, Nové Mesto 
2017, str. 74–75, (v originále: Maria trasparenza di Dio, 
Città Nuova, Roma 2003, str. 72–73).

2.  Viz http://www.unitedworldproject.org/workshop/unesperienza-
-al-di-la-delle-sbarre-relazioni-di-cura-reciproca/.

Květen 2022

„Nové 
přikázání 
vám dávám: 
Milujte se 
navzájem.“ 

(Jan 13,34)
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Od chvíle, kdy do naší republiky začali přicházet uprchlí-
ci z válkou zkoušené Ukrajiny, nám bylo jasné, že i my jim 
chceme pomáhat. Dnes máme na naší chatě ubytované dva 

mladé lidi. Chata se musí vytápět uhlím a dřevem, proto 
jsme jim pro začátek menší množství dovezli. Později je 
větším množstvím uhlí zásobili naši synové. Když jsme je 
tam navštívili poprvé, naše nejmladší dcera jim upekla muf- 
finy a dala je do žluto-modrých papírových košíčků. Moc je 
to potěšilo. Na druhou návštěvu jsem jim chtěla něco upéct, 
ale neměla jsem čas. V ten den jsme od známých – za sku-
tek lásky – dostali srdce z jablečného závinu. Radost na-
šich ukrajinských přátel byla veliká a všichni jsme si po-
chutnali. Milé bylo, že i oni měli pro nás přichystané srd-
ce – bonboniéru s nápisem „S láskou“. Při této návštěvě 
jsme jim chtěli nařezat a naštípat dříví, ale časově jsme to  
nezvládli.

Další den od nich přišla SMS v angličtině přibližně tohoto 
znění: „Ahoj. Setkali jsme se před pár minutami s Tomášem 
a Pavlem (to jsou naši sousedé odnaproti), přinesli nám mno-
ho dřeva a také třísky na rozdělání ohně. Navrhli nám, že by 
nám zítra pomohli nařezat dřevo motorovou pilou. Oni ne-
mluví anglicky, tak to byla trošku náročná komunikace. Ale 
myslíme, že pochopili, jak jsme vděční.“ 

Hana a Tomáš V.

jak jsme srdce darovali i dostali

Škola naslouchání a sjednocování se
V pražském fokoláre ve Stodůlkách žijeme čtyři: Denia z Itá-
lie, Rosamar z Brazílie, Hana a já z Čech. Součástí naší „ro-
diny“ je i deset vdaných fokolarínek z různých koutů Čech. 
Když vypukla válka na Ukrajině, kladly jsme si hned otázku, 
jak můžeme pomoci. Domluvily jsme se, že nabídneme uby-
tování pro dvě osoby. 

Vyplnily jsme dotazník přes Charitu v naší farnosti, a jelikož 
jsme v pronájmu, domluvily jsme se s majiteli domu. Všechno 
do sebe zapadalo a hned další den ráno se nám z Charity ozva-
li, že by k nám přišla maminka Alla s dcerou Polinou. 

Postupně se podařilo vyřídit všechny úřední náležitosti, 
Alle zajistit práci v hotelu a Polince školu. Nikdy jsem si ne-
myslela, že se někdy ocitnu v situaci, kdy budu potřebovat 
aktivně mluvit rusky. Ale touha a potřeba se domluvit byly 
silnější než ostych a pomalu se mi začala vynořovat slovíč-
ka, o kterých jsem už ani nevěděla, že je znám. Hanka se 
rozmluvila rusky nejrychleji, Rosamar s Deniou se začínaly 
učit nová slovíčka a naší společnou řečí byly konkrétní skut-
ky lásky. 

Krátké radosti se střídaly s bolestí z toho, co neustále pro-
žívají a proč jsou vlastně v Čechách. Často jsme spolu jedly. 
Hanka se lépe domluvila a s Allou častěji mluvila, což byl pro 
ni velký dar. Polinku zase bavilo s námi vařit. Byly to inten-
zivní, krásné dny, veliká škola naslouchání a sjednocování se. 
Skrze jejich blízkost jsme se mohly každý den dotýkat ran 
a utrpení jejich i těch, které znají a mají rády. Snažily jsme 
se být vnímavé pro jejich potřeby, pochopit, co by jim dodalo 
jistotu, pocit bezpečí a naděje. Mnoho lidí kolem nás se při-
dalo a pomohlo. Někdo jim daroval peníze na nové jarní boty 
(přišly jen v kozačkách), jindy naši kolegové z práce donesli 
oblečení. Co bylo navíc, jsme darovaly dál pro další potřeb-
né. Jindy v práci jedné z nás vedení vymyslelo, že jim oběma 
zařídíme a budeme hradit telefonní tarif, aby mohly bez pro-
blémů komunikovat s rodinou na Ukrajině. 

Téměř po měsíci Alle její dlouholetá kamarádka nabídla 
možnost pobytu u nich v Anglii. Koupila jim letenku a zajisti-
la jí tam práci a školu pro Polinku, kde bude s dalšími stejně 
starými dětmi z Ukrajiny. Když mi Alla tu zprávu řekla, pocí-
tila jsem bolest z rozloučení, ale i jistotu, že je to tak dobře 
a posune je to dál. Nakonec budou mít „i kousek své Ukraji-
ny“ v rodině, kam pojedou. 

Večer před odletem jsme pro ně nachystaly oslavu Polin-
činých narozenin a rozloučení. Polinka s Deniou připravily 
italskou pizzu a Rosamar dort. Ten večer se poprvé Alla roz-
brečela dojetím. Děkovala a říkala, že nikdy takto u nikoho 
nebydlela v jedné domácnosti. U nás prý viděla, jak si pomá-
háme, a obě se u nás cítily dobře. 

Nevíme, jestli se ještě někdy uvidíme, ale Alla a Polina se 
za měsíc staly součástí našich životů a víme, že tyto dny zů-
stanou navždy zapsané v našich srdcích i v nebi. 

Veronika Němečková
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Velikonoční 
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Zleva vpředu 
Rosamar, Veronika, 

Polina, Alla. 
Vzadu Hana a Denia.
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DUChOVNÍ INsPIRaCE

Společně 
na cestě ke svatosti
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“.

sTálE VPřEd!

Dnes vám posílám pozdrav z Austrálie. 
Jdeme tedy dále po svaté cestě a nemůžeme se zastavit, 

tím méně jít zpět. Ježíš řekl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh 
a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“ (Lk 
9,62) 

Tento mladý světadíl, Austrálie, nám to připomíná svým 
znakem, na němž jsou vyobrazena dvě zdejší zvířata, záměr-
ně vybraná, protože neumějí couvat: je to klokan – ten známý 
klokan – a velký pták zvaný emu.

Také my musíme jít s odvahou stále vpřed. A abychom šli 
stále vpřed, máme, jak víme, Slovo života, které je, jak pra-
ví žalm, „svítilnou mým nohám a světlem mé stezce“ (srov. 
Ž 119,105) Slovo života na tento měsíc je: „U slabých jsem 
se stal slabým (…). Pro všechny jsem se stal vším, abych tak 
získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 9,22.19) To je slovo, kte-
ré si musíme zcela zvláštním způsobem zamilovat. Ono nám 
totiž připomíná metodu těch, kteří jdou cestou jednoty, aby 
dospěli k „ut omnes“ (k naplnění Ježíšovy modlitby „ať všich-
ni jsou jedno“ – viz Jan 17,21, pozn. překl.). Sjednocovat se 

s každým bližním. Ano, to je ta cesta, protože je to tatáž ces-
ta, po které kráčel Bůh, aby nám projevil svou lásku. Stal 
se člověkem, jako jsme my, dal se ukřižovat, byl opuštěný, 
aby se stal rovný všem. Opravdu slabý se slabými. A tak-
to dal startovací signál k „ut omnes“. Sklonil se k nám, ale 
nezlomil se. Stejně jako bambusová tyč, která se například 
na Filipínách využívá různými způsoby, protože se ohýbá, 
ale neláme.

My jsme povoláni podílet se na „ut omnes“. Především tedy 
oživme víru, že každý člověk je povolán k jednotě, protože 
Bůh miluje všechny. A nevymlouvejme se, že tenhle člověk to 
nikdy nepochopí, tamten je příliš mladý, aby tomu porozuměl, 
tamto je můj příbuzný a dobře ho znám, lpí na pozemských 
věcech, ten zase věří ve spiritismus, onen je jiné víry, ten 
je příliš starý, aby se mohl změnit… Ne! Pryč se všemi těmi 
předsudky. Bůh miluje všechny a čeká na všechny. Pro nás je 
jedinou povinností milovat každého, sloužit mu, sjednocovat 
se s ním až do krajnosti kromě hříchu. Ježíš bude myslet na 
to, aby ho získal. Ne-li v této chvíli, tak za deset nebo dvacet 
nebo třicet let, ale přijde to. To je má zkušenost.

A tedy na závěr – oč budeme usilovat v těchto čtrnácti 
dnech? Zrevidovat svůj vztah ke všem našim bližním, sjed-
nocovat se s každým, abychom dobře vedli svůj boj za „ut 
omnes“.

Chiara Lubichová
(Z „kolegamenta“, Melbourne, 2. února 1982)
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 Z hNUTÍ fOKOLÁRE
 Návrat ke kořenům

reportáž 
o šťastných lidech

Slyšeli jste něco o novém hnutí zva-
ném „Focolare“? Sotva, neboť se ni-
čeho o něm nedočtete v tisku, ani ne-
uslyšíte v rozhlase. V moderním světě 
upozorní na sebe jen ten, kdo více kři-
čí. „Focolare“ však není ani nový filoso-
fický systém, ani nová politická orga-
nizace, tím méně masové hnutí, které 
by razilo novou cestu k uklidnění roz-
bouřeného světa hlučným programem. 
„Focolare“, jako každé velké dílo, ros-
te v skrytu. Má v sobě něco charisma-
tického, a čtenář se bude marně na-
máhat, aby je zařadil mezi obyčejná, 
byť i originální hnutí, jež zrodilo naše 
století. Mnohému pozorovateli zvenčí 
se bude snad zdát toto hnutí jaksi ne-
přístupné a do jisté míry nesympatic-
ké, právě pro jeho nenápadnost a na-
prostý nedostatek určitého vnějšího 
aparátu, organisace, vykřičeného pro-
gramu. Stačí však poznat důkladněji 
jeho ducha a ideál, abychom byli nu-
ceni se vážně zamyslit nad jeho poslá- 
ním.

Klára lUBIKoVá 
VyPraVUjE

Uplynulo sotva osm let od jeho počátků. 
Kdo znal tehdy v Tridentě prostou, až 
bázlivou dívku, ne více než dvacetile-
tou, Kláru Lubikovou, nebyl by tušil v ní 
průkopnici díla, které jistě přesahuje 
její schopnosti. „Jednoho dne ke kon-
ci války“, vypráví mi zcela nenuceně, 
„když jsem musila s maminkou znovu 
do protileteckého krytu a po návratu 
jsme nalezli náš rodný dům v troskách, 
proniklo náhle mou duší živelné pozná-
ní pod dojmem událostí – že všechno 
zde na světě je tak vratké a nejisté, kaž- 
dou chvíli stojíme tváří v tvář smrti. Co 
nás zachrání v tomto okamžiku nabi-
tém nenávistí a lidskou zlobou? A v tom 
jsem poprvé pochopila jasně důležitost 
a hloubku největšího přikázání křesťan-
ství – lásky. A jelikož jsem cítila živelnou 
potřebu naplnit přítomný okamžik – bu-
doucnost byla tak nejistá, zvláště v ony 
dny válečné hrůzy – tou největší hodno-
tou, které jsem byla schopna dosáhnout 
svými skrovnými silami, začala jsem žít 
okamžitě toto největší přikázání. Ne-
věděla jsem, že milovat je tak snadné. 
Láska však mi přinesla zároveň i svět-
lo, abych pochopila její cíl. Budeme-li 
se navzájem milovat, nejen že vytvoří-
me jednu velkou rodinu a překleneme 

Hnutí fokoláre 
a československý 
exil

V minulých číslech jsme psa-
li o  složité situaci a  nejisté 
budoucnosti hnutí fokoláre 
v době jeho zkoumání svatým 
oficiem a Italskou biskupskou 
konferencí v 50. letech 20. sto-
letí. I navzdory tomu život šel 
nezadržitelně dál a k tisícov-
kám lidí, kteří se s hnutím teh-
dy setkávali, patřili i  česko-
slovenští exulanti. již jsme se 
zmínili o biskupovi Pavlu hni-
licovi a  jeho významu nejen 
pro hnutí, ale i pro samotné 
vedení církve, pro něž se stal 
jedním z důležitých hlasů uml-
čené církve. 

Český a  slovenský katolic-
ký exil vykazoval bohatou pub-
likační činnost. jedním z jeho 

důležitých periodik byl časo-
pis nový život vycházející v le-
tech 1949–2001. o jeho kvalitě 
svědčí některá jména těch, kdo 
v něm publikovali: kardinál jo-
sef Beran, spisovatel jan Čep, 
teolog Tomáš Špidlík, opat ana-
stáz opasek a další.

V  prvním čísle nového ži-
vota z  roku 1954 se objevila 
pravděpodobně nejstarší zprá-
va o hnutí fokoláre v češtině, 
kterou uvádíme v plném znění. 
její autor josef stránský je té-
měř jistě jeden z českých exu-
lantů, ale podrobnosti o něm 
se nám nepodařilo zjistit. jeho 
text svědčí o atmosféře, která 
v hnutí panovala, i o tom, jak 
bylo vnímáno ostatními.



tak všechny rozdíly ras, povah, názorů, 
nýbrž přinutíme Krista, aby přišel zno-
vu mezi nás a přinesl pokoj, který svět 
marně hledá. Neřekl přece On sám: Kde 
jsou dva neb tři shromážděni ve jménu 
mém, já jsem uprostřed nich? Či nejsou 
tato slova stejně pravdivá jako i slova: 
„Toto je tělo mé“, po nichž je Kristus 
skutečně přítomen mezi námi? „Udržo-
vat Krista mezi námi“ je tedy cílem na-
šeho hnutí. Brzy však jsme poznali, že 
láska je v základě oběť, neboť největší 
lásku má ten, kdo dá všechno a nežádá 
ničeho pro sebe. Kde však hledat sílu 
pro tento méně snadný projev lásky? Ku 
podivu, nalezla jsem ji brzy v tajemství 
„Ježíše opuštěného“. Poznala jsem, že 
v nejtragičtějším okamžiku Kristova ži-
vota zde na zemi, kdy vyvrcholila Jeho 
láska k nám, vyvrcholila i Jeho oběť. 
Zatímco Ježíš obětoval a dával nám, co 
Mu jako člověku bylo nejdražší – život 
– tento největší projev lásky byl prová-
zen opuštěností samým Otcem, největší 
obětí. Je možné, aby přinesl člověk větší 
oběť? Tyto dvě pravdy se staly základ-
ními pilíři našeho ideálu: „tenere Gesù 
in mezzo“, udržovat Ježíše mezi námi 
a „Gesú abbandonato“. Ježíš opuštěný, 
jsou hesla, která uslyšíte často v rozho-
voru s našimi „fokolaristy“. Jsou naší 
charakteristikou a naší silou v boji pro-
ti nám samým, proti světu a proti všem 
překážkám, které se stavějí našemu 
ideálu do cesty.“ 

náBoŽEnsKý 
roManTIsMUs?

Čtenář si snad učiní aspoň mlhavý úsu-
dek o duchovním základu „Focolare“, 
tohoto „krbu“ či „ohniska lásky“, jak 
bychom je mohli též nazvat. Domníval 
jsem se, že nestačí jen pohled na du-
chovní profil tohoto hnutí, abychom si 
o něm mohli učinit konkrétnější úsu-
dek. Přiznávám se, že toto vše činilo na 
mne trochu dojem určitého nábožen-
ského romantismu, který by mohl být 
snadno plodem umělecky zabarvené 
italské povahy. Což zde není křesťanství 
už dva tisíce let a nesnaží se všemi mož-
nými prostředky provádět tentýž ideál? 
Kolik řádů, kongregací; hnutí a akcí se 
zrodilo v Církvi právě k tomuto cíli?

„A  výsledek? Nezapomněli snad 
mnozí z nich, že lásku nestačí jen hlá-
sat, že je potřebí lásku především uvést 
do života?“, odpovídá mi jednoduše 
Klára Lubiková. Nechceme nic jiné-
ho než provádět do důsledků Kristo-
vo přikázání lásky. Snažíme se v kaž- 
dém prostředí a v každé situaci, v ro-

dinách, v továrnách, ve školách, v úřa-
dech, na ulicích, mezi přáteli i nepřá-
teli šířit teplo, kterým je rozehřáto 
naše srdce. Abychom udrželi toto tep-
lo lásky a byli jisti, že Kristus je usta-
vičně s námi, sdružujeme se do ma-
lých skupin a vedeme společný život.“

IdEál PřITahUjE

Čím více jsem vnikal do ducha těchto 
šťastných a nadšených lidí, tím více 
jsem byl přitahován tímto ideálem. Je 
to osud všech, kdo se přiblíží k tomuto 
hnutí. Neměl jsem pokoje, dokud jsem 
se na vlastní oči nepřesvědčil, že jejich 
život odpovídá ideálu. Zaklepal jsem 
nedávno na dveře mužského „Focolare“ 
v Tridentě. Nalezl jsem pohromadě ma-
lou skupinu asi deseti většinou mladých 
mužů. Dělník, profesor, lékař, student, 
bohoslovec ze všech koutů Itálie mi tisk-
nou ruku s takovou srdečností, jako by-
chom spolu vyrostli. A potom mi vyprá-
vějí své zkušenosti osobní, bohaté a za-
jímavé. „Lásce nikdo nemůže odolat“, 
zakončuje „svůj případ“ bývalý nad- 
šený a horlivý komunista, dnes jeden 
z nejlepších apoštolů tohoto hnutí ve 
svém prostředí.

Zde tedy žije malá skupina nenápad-
ných lidí, ale jejich příklad působí více 
než sebeučenější apologie. Každý z nich 
má své povolání, z kterého žijí, praktic-
ky se však vydržují finančně navzájem. 
Náš rozhovor se protáhl až k poledni. 
Pozvali mne k jídlu, které si sami vždy 
připravují. Překvapil mě jejich jedno-
duchý způsob života. Odcházel jsem za-
myšlen. Jak málo je potřebí k šťastnému 
a spokojenému životu.

Téhož ducha upřímného porozumění 
a lásky, který marně hledáme ve světě 
a který někdy schází i v řeholních ro-
dinách, jsem nalezl ve všech ostatních 

střediscích, jak ženských, tak muž-
ských. Dnes žije v těchto střediscích 
v Italii asi 150 většinou mladých mužů 
a dívek, samozřejmě odděleně. „Ideál“ 
přitahuje stále více a více osob, které 
pod jeho vlivem mění svůj dosavadní 
způsob života a stávají se stoprocentní-
mi křesťany. Tito, i když nežijí společně 
s ostatními ve „Focolare“, jsou ustavič-
ně s ním ve spojení. Ve větších italských 
městech můžeme nalézt vždy aspoň jed-
no středisko, mužské nebo ženské. Tak 
na př. v Miláně, Tridentě, Roveretu, Bo-
logni, Florencii, Římě, Neapoli, Paler-
mě, Syrakusách a jinde. První středisko 
zahraniční je v Innsbrucku v Rakous-
ku, třebaže ideál je znám i za mořem. 

sVoBoda BoŽíCh děTí

K originalitě hnutí nutno přičíst přede-
vším způsob organisace. Nemá vlastně 
organisace, ani stanov, pravidel nebo 
slibů. Členové, žijící společně, jsou sice 
všichni svobodni – závazek manželský 
je tedy překážkou ke vstupu do „foco-
lare“ – ale nezavazují se k žádné určité 
formě náboženského života. Věnují den-
ně určitý čas rozjímavé modlitbě a zpy-
tování svědomí, jsou pokud možná kaž- 
dý den přítomni mši svaté a přistupují 
též denně k sv. přijímání. Modlí se kaž-
dý den růženec soukromě. Kromě těch-
to požadavků nejzákladnějších každého 
dokonalejšího způsobu křesťanského 
života marně bychom hledali jiné nábo-
ženské úkony. Jednotlivá střediska mají 
sice svého vedoucího nebo vedoucí, ale 
lze těžko mluvit o nějaké pevné organi-
saci. Člen, který nejvíce vyniká v lásce 
a službě blíženské, se stává samočinně 
jakýmsi „duchovním“ vedoucím krouž-
ku. Hlavní středisko je v Římě a je re-
presentováno navenek samou průkop-
nicí, o níž jsem mluvil výše. Další rozvoj 
hnutí si však jistě vyžádá později řeše-
ní konkretnějšího způsobu organisace.

Co ToMU říKá CírKEV?

Nemohu pominout mlčením na konec 
ještě jednu důležitou otázku. Jak se sta-
ví Církev k tomuto hnutí? Netřeba příliš 
zdůrazňovat, že hnutí nalezlo v začát-
cích mnoho nepřátel i v řadách kléru. 
Mnozí se obávali, že stojíme před hnu-
tím, které bude v ustavičném konfliktu 
s církevními organisacemi, zvláště Kat. 
akcí. Nechyběly ani různé pomlouvač-
né hlasy, především v tridentské diecési, 
kde se hnutí zrodilo. Věc přišla tak dale-
ko, že byla ustanovena zvláštní církev-
ní (diecésní komise), která měla soud-
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Poslední březnový víkend podnikli 
mladí kluci výlet za josefem Bam-
basem, který nyní žije ve fokoláre 
„on My Way“ (na mé cestě) ve Víd-
ni. Tyto dny nám více přiblíží zážit-
ky účastníků.

„Víkend mezi 25. a 27. březnem jsme 
spolu s 24 kluky strávili ve Vídni. Celou 
dobu byl s námi Pepík Bambas. Výborně 
se na nás připravil, a tak jsme měli bo-
hatý program. Odpovídali jsme na ně-
kolik desítek otázek v kvízu o stopách 
Čechů ve Vídni, vystoupali jsme na ko-
pec Kahlenberg nad Vídní a také jsme 
se prošli po centru Vídně. Viděli jsme 
Dunaj, Stephansdom, Hofburg, operu 
a kluci ocenili nanuky, colu a místní po-
pulární drink Almdudler – tedy soudě 
podle večerního sdílení kluků. 

Večer nám Pepík vyprávěl o svém ži-
votě a bylo to i napínavé. 

Moc hezké povídání jsme zažili také 
v sobotu ráno, kdy nám Viktor, fokolarín 
z Venezuely, ukázal video ze své země, de-

cimované komunismem, a povídal o sobě 
a svém rozhodnutí pro Boha. Krásně vy-
jádřil, co pro něj znamená Hnutí fokolá-
re. Říkal, že si myslí, že bychom měli být 
proroky dialogu. To se mně hrozně líbilo. 
Bylo pro něj nesmírně důležité, že když 
byl ve skupině gen v dobách studia na 
univerzitě, zažil opravdová přátelství. 
Myslím si, že je to přesně to, o co se chce-
me snažit i v naší skupince gen 3. Aby-
chom všichni mezi sebou zažili přátel-
ství, které nám pomůže překonávat tře-
ba i těžkosti v životě a které nám pomůže 
se přenést přes dospívání a ponese nás  
životem.“ Honza

„Mně se líbilo, že první večer nás přišly 
pozdravit také fokolarínky.“ Vojta

„Mně se líbila zkušenost Viktora z Ve-
nezuely, který měl ve své zemi dobrou 
práci, také studium (učil se německy), 
ale protože se zasvětil Bohu, tak se toho 
zřekl. Tím, že šel do rizika, Bůh mu to 
stonásobně vrátil. Mohl jít do Rakouska 

do fokoláre a žít v zemi, kde se mluví ja-
zykem, který má moc rád. Takhle dostal 
zpátky, co Bohu dal.“ Damián

„Oslovilo mě, jak se o nás postarali ve 
fokoláre. V  jednom patře činžovního 
domu bydlí fokolarínky, které nám nava-
řily a připravily svačiny. Fokolaríni nám 
zase poskytli svoje prostory k ubytování. 
Bylo to s nimi moc příjemné.“  Kuba

„V neděli jsme navštívili Rakouské ná-
rodní vojenské muzeum. Bylo tam velmi 
dobře vyobrazené, jak to bylo za první 
a druhé světové války. Viděli jsme tam 
hodně zbraní, tanků a letadel, a bylo 
super, že jsme to mohli vidět zblízka 
a v reálné velikosti.“ Samuel

„Když to shrnu: byla to fajn akce a bylo 
nám spolu pěkně. Pokud máte kolem 
sebe kluky ve věku 10 až 18 let, rádi je 
přijmeme mezi sebe. Můžete se ozvat 
na číslo 731 681 227.“
 Honza
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 Z hNUTÍ fOKOLÁRE
 Život gen

Do Vídně za Pepíkem! 
Gen 3 na výletě

ně prozkoumat celou záležitost v souvis-
losti s tímto hnutím, a tím rozhodnout 
o jeho bytí či nebytí. Nebylo však naleze-
no nic, co by i v nejmenším odporovalo 
katolické morálce a katolickému učení, 
právě naopak. Tím byl dán mlčky sou-
hlas k dalšímu rozvoji. Nechtějme však 
autoritativního prohlášení Církve o hnu-
tí, které si nečiní nároku na zvláštní po-
stavení mezi ostatními hnutími a organi-
sacemi, jež se zrodily v lůně Církve.

Co přinese toto hnutí Italii, Církvi 
a světu? Je velmi nesnadné psát ději-
ny budoucnosti. Vzpomínám si na slo-
va nejd. arcibiskupa tridentského, která 
pronesl při jisté příležitosti k členům to-
hoto hnutí: „Vaše hnutí zachrání svět!“ 
„Váš ideál obnoví tvářnost země!“

Římští „fokolaristé“ se scházejí pra-
videlně každou neděli v katakombách  
sv. Priscily k svaté oběti, a kdykoliv jsem 
byl přítomen, nemohl jsem se ubránit 

dojmu hluboké symboliky, jež se skrývá 
za tímto faktem. Mluvíme o „katakom-
bách“ Církve v našich zemích. Neměli 
bychom však častěji dnes sami dobrovol-
ně „sestupovat“ do katakomb? Či nemě-
lo by nás skutečně potěšit, že se rozvíjí 
i v t. zv. „svobodném světě“ hnutí, kte-
ré sjednocuje, usmiřuje, oživuje a vrací 
klid nešťastným duším? Chcete-li poznat 
šťastné lidi, seznamte se s „fokolaristy“!

 Jos. Stránský
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Naše první zkušenosti 
na synodní cestě
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  Z hNUTÍ fOKOLÁRE

odevzdanými výstupy ze synodních 
skupin se ke konci března uzavře-
la první fáze synody o synodalitě 
s podtitulem „společenství, spolu-
účast, poslání“. již vícekrát jsme 
na stránkách nového města psali 
o této pozoruhodné iniciativě pape-
že Františka, která je součástí jeho 
neutuchající snahy o obnovu círk-
ve a je považována za nejdůležitěj-
ší událost v církvi od druhého va-
tikánského koncilu, za významný 
krok směřující k realizaci jeho závě-
rů. Pokusme se nyní vidět a zevše- 
obecnit první zkušenosti lidí formo-
vaných spiritualitou společenství 
se zapojením do synodního procesu 

v naší místní církvi. (a protože se 
cítím být jedním z nich, dovolím si 
psát v první osobě.)

Od chvíle vyhlášení synody mnozí z nás 
pocítili, že všechna tři její klíčová slova 
jsou v plném souladu s duchovní ces-
tou, na kterou jsme byli povoláni. V prv-
ní řadě je to cesta již ze své podstaty 
společná, protože k Bohu se snažíme 
jít skrze bratry a sestry a spolu s nimi. 
Má-li být naše společenství žité napl-
no, pak jeho vytváření vyžaduje spolu-
účast všech a všichni jsou za něj spo-
luzodpovědni. A konečně, naše spole-
čenství nemají být uzavřena do sebe, 
ale jsme posláni k druhým, abychom 

jim přinášeli dary, které jsme nedostali 
jen pro sebe.

Velkým impulsem k aktivnímu vstupu 
do synodního procesu bylo pro někte-
ré z nás on-line spojení, při němž Hana 
Pohořalá z pražského fokoláre, jedna ze 
sedmi laických delegátů pozvaných do 
Vatikánu na zahájení synody Radou ev-
ropských biskupských konferencí, re-
ferovala o své účasti na zahájení syno-
dy ve Vatikánu v říjnu minulého roku. 
Nejen díky jejímu zápalu pro věc jsme 
pochopili, že se nejedná o nějakou jed-
norázovou akci, jejímž výstupem bude 
uhlazený dokument, ale o začátek dlou-
hého procesu vyžadujícího proměnu 
duchovního charakteru. A ta musí začít 
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osobně u každého z nás a na místě, kde 
se nacházíme. 

Jak ukazují první zkušenosti, náš spe-
cifický příspěvek se mohl projevit pře-
devším ve dvou směrech: ve snaze, aby 
lidé mohli zakusit Ježíšovu přítomnost 
v synodních skupinách, a v úsilí o jed-
notu s duchovními správci farností, kte-
ří byli synodnímu procesu otevřeni růz-
ným způsobem – někteří ho vítali, jiní 
byli vůči němu více zdrženliví.

Mnozí členové a příznivci Hnutí fo-
koláre jsou angažovanými příslušníky 
farnosti, členy farních rad a jiných or-
gánů. Proto je některý duchovní správ-
ce požádal o moderaci určité synodní 
skupiny nebo o koordinaci skupin tam, 
kde jich bylo více. Jindy to byla naopak 
iniciativa samotných laiků z Hnutí, kte-
rá váhajícímu farnímu administráto-
rovi „otevřela oči“ pro to, aby poskytl 
prostor pro rozvíjení synodní činnosti 
a pro informaci a stimulaci ostatních 
věřících.

V jedné farnosti se díky práci synod-
ní skupiny dokonce prohloubila jednota 
laiků s jejich farářem. Ten projevil vděč-
nost za spolupráci, žehnal práci skupi-
ny, která mu poskytovala zpětnou vazbu 
o své činnosti, takže necítil, že se děje 
něco „za jeho zády“. Očividným plodem 
působení Ducha Svatého bylo překoná-
ní určitého rozporu, delší dobu zatěžu-
jícího život této farnosti.

Naše přítomnost ve skupinách se 
ukázala jako účinná možnost pro při-
nášení jednoty do života církve už jen 
tím, že se snažíme sjednocovat s ostat-
ními a zdůrazňovat to, co vidíme na ži-
votě církve a společnosti jako pozitivní. 
Mohli jsme tam přinášet své zkušenos-
ti se žitím Slova života nebo jen prostě 
naslouchat ostatním, což mnohde vedlo 
k růstu respektu a k hlubšímu vzájem-
nému poznání.

Někteří mají pohled více kritický 
a konstatují, že díky účasti na synodě 
se u nich změnilo vidění církve (i Hnu-
tí) směrem k potřebě větší otevřenosti 
k jiným lidem. Mnohdy jsme málo vní-
maví vůči hledajícím nebo vůči těm, 
kdo se někdy i nezaviněně nacházejí 
v těžkých životních situacích; v církvi 
(i v Hnutí) užíváme jazyka málo srozu-
mitelného; nejsme nastaveni na přijetí 
kritiky a nedokážeme se řádně vyrov-
návat se záští vůči církvi (i Hnutí). Uká-
zalo se, že synoda je skutečně cesta, 
lépe řečeno pozvání na cestu směrem 
k vycházení ven, a že stojíme teprve na 
jejím počátku. 

V  jedné vesnické farnosti skupin-
ka třech interních členů Hnutí postu-

povala téměř podle návodu z Chiařiny 
meditace „Jedno město nestačí“1. Vy-
typovali si dvanáct lidí, u nichž předpo-
kládali zájem o křesťanský život. Mod-
lili se a pak se za nimi vypravili s cílem 
navázat s nimi osobní vztah a pozvat je 
na synodní cestu. Pět z nich se připo-
jilo a společně pak prožili hluboká se-
tkání s úvahou nad tématem „obtížné 
životní situace a církev“. Byly to chvíle 
naplněné bolestí ze sdílení jejich těž-
kých životních situací i kritických po-
stojů vůči církvi, které nakonec vyústi-
ly v touhu pokračovat dál v nastoupené 
společné cestě. Nevědí, kam je dovede, 
ale již teď cítí, že zakusili vanutí Ducha, 
jež se projevilo novou vzájemnou blíz-
kostí a pochopením synodality jako ži-
votního stylu.

Speciální pečeť nesly synodní sku-
piny vytvořené ze stálých společen-
ství konstituovaných v  rámci Hnu-
tí, například ve fokoláre nebo v jádru 
volontárů2. Bylo u nich cítit sílu spo-
lečné platformy. Metodika nabídnutá 
pro synodní skupiny, spočívající v po-
čáteční modlitbě, v  četbě ucelené-

ho úryvku z Písma, reflexi a medita-
ci o něm, časově vymezeném sdílení 
a v končeném shrnutí toho, co nám říká 
Duch Svatý, byla vnímána jako šan-
ce pro oživení mnohdy stereotypních  
setkání.

Některé skupiny byly tvořeny také 
členy jiných církví. Jedna z nich došla 
k přesvědčení, že řešení otázky ekume-
nismu není jen záležitostí institucionál-
ních církví a jejich vedení, ale spočívá 
především ve vytváření klimatu pro 
láskyplné setkání členů Kristovy círk-
ve, do níž patříme my všichni bez roz-
dílu. Tímto způsobem dospěli ke sku-
tečnému společenství, které přineslo 
opravdovou radost do srdcí všech pří-
tomných. 

Specifický byl průběh této fáze sy-
nodního procesu v naší citadele v Pra-
ze-Vinoři. Ve farnosti vzniklo až třináct 
synodních skupin, na nichž se obyvate-
lé citadely živě podíleli. Pozitivním vý-
sledkem je prohloubení započaté spo-
lupráce mezi Hnutím fokoláre a far-
ností ve formě některých společných 
nabídek i pro lidi takzvaně „nekostel-
ní“, kterých je většina. Právě to měl na 
mysli papež František, když vyhlašoval 
synodu: nechtěl na synodní „společnou 
cestu“ pozvat jen aktivní katolíky, ale 
celé široké spektrum lidí žijících na da-
ném území. To se nám podařilo zatím 
jen částečně.

Papež Jan Pavel II. kdysi řekl, že vidí 
v Hnutí fokoláre tvář pokoncilní círk-
ve. Spíše to asi myslel tak, že je to tvář 
potenciální a že díky spiritualitě, kte-
rou jsme dostali darem, máme nástroj 
k uskutečňování takového obrazu. Ať 
už je naše interpretace jeho výroku ja-
kákoli, pravdou zůstává, že synodali-
tu vidíme do značné míry jako synony-
mum pro spiritualitu společenství, kte-
rá je darem Ducha Svatého pro celou 
univerzální církev. Naše první zkuše-
nosti se synodní cestou to jen potvrzu-
jí a zároveň jsou pro nás výzvou, aby-
chom na ní vytrvali, a tím církvi, která 
zejména v Evropě neprožívá dobu roz-
květu, nezištně sloužili a stále více se 
otevírali lidem i společenstvím kolem 
nás. V tom je šance i pro nás samotné, 
abychom navzdory únavě chytili „dru-
hý dech“.

Jiří Kratochvíl
 

1.  Viz Chiara Lubichová, Meditace, Nové 
město 2010, str. 113.

2.  Volontáři/volontárky jsou lidé, kteří dob-
rovolně (bez specifických závazků nebo 
slibů) naplno žijí pro cíle Hnutí fokoláre 
ve společnosti.

Díky účasti 
na synodě se 
u některých 

změnilo vidění 
církve (i Hnutí) 

směrem k potřebě 
větší otevřenosti 
k jiným lidem.

Ukázalo se, 
že synoda je 

skutečně cesta, 
lépe řečeno 

pozvání 
na cestu směrem 
k vycházení ven, 

a že stojíme teprve 
na jejím počátku.



ModlITBa 

Dnes, 18. března 2022, u hrobu svatého 
Františka, který je příkladem bratrství 
celého lidského rodu, my, členové Ge-
nerální rady Hnutí fokoláre, shromáž-
dění v těchto dnech v Assisi, chceme 
naléhavě prosit o dar míru!

Jsme zde v zastoupení všech členů 
Hnutí: křesťanů různých církví, věří-
cích různých náboženství a všech těch, 
kteří se navzájem přijímají jako brat-
ři a sestry v jediné lidské rodině.

Bereme za svůj výkřik a zoufalství 
národů, které v této chvíli trpí násilím, 
konflikty a válkou. Otče nás všech, ob-
racíme se na tebe touto modlitbou:

„Bože náš, Bože pokoje, který miluješ 
každého věčnou a bezpodmínečnou lás-
kou, daruj nám milost vidět v každém 
člověku, se kterým se setkáme, tvoji 
tvář a pomoz nám zbourat zdi nepřátel-
ství, nenávisti a ničení.

Neúnavně a s vírou tě prosíme o dar 
míru, o pokoj v srdci každého člověka, 
zvlášť o pokoj v srdcích těch, kteří spra-
vují národy. O mír mezi skupinami, etni-
ky a národy. Zvláště tě prosíme, s vírou, 
která hory přenáší, aby vyhasl válečný 
oheň a zvítězil dialog při hledání míro-
vých cest mezi Ruskem a Ukrajinou.

Prosíme tě o  milost, aby skončily 
všechny probíhající vojenské konflikty, 
zvláště ty, na které se zapomíná.

Pane, náš Bože, daruj nám milost 
vzájemného přijetí a odpuštění, 

abychom žili jako jedna lidská rodina.
Otevři naše srdce a mysl potřebám 

našich bratrů a sester, jejich obavám 
a bolestem.

Daruj nám milost milovat vlast dru-
hých jako svoji vlastní! 

Bože milosrdenství a svornosti, učiň 
z nás nástroje tvého pokoje.

Tobě patří naše chvála a sláva, nyní 
i na věky věků. Amen.“

Redakčně zpracováno
(Zdroj: www.focolare.cz;  

zprávy mezinárodního tiskového 
střediska Hnutí fokoláre)

V rámci duchovních cvičení gene-
rální rady hnutí fokoláre, která pro-
běhla ve dnech 16. až 19. března 2022 
v assisi, vyslovila prezidentka hnutí 
fokoláre Margaret Karramová u hro-
bu sv. Františka modlitbu za mír.

Mottem duchovních cvičení, plánova-
ných dlouho dopředu, bylo „Zastavit 
se, abychom kráčeli společně“. Pro-
bíhala tři týdny od vypuknutí války na 
Ukrajině ve městě, které je symbolem 
univerzálního míru. V myšlenkách pří-
tomných však byla zahrnuta i desítka 
dalších míst ve světě, která jsou trochu 
pozapomenuta, kde však neustále pro-
bíhají ozbrojené konflikty plné násilí. 

Zúčastnilo se šedesát členů rady, ať 
již osobně nebo napojených z různých 
koutů světa.

Hlavní body těchto dnů se dají shr-
nout slovy společenství, kořeny, zna-
mení doby a život hnutí fokoláre 
a nakonec výkřik lidstva.

Pravděpodobně nejintimnějším 
a  zároveň univerzálním okamžikem 
byla modlitba za mír, kterou jmé-
nem celého Hnutí fokoláre a ve spo-
jení s každým, kdo se kdekoliv na svě-
tě modlí a žije pro mír, vyslovila Mar-
garet Karramová u  hrobu sv. Fran- 
tiška.

V této souvislosti Margaret poté řek-
la: „Myslím, že svatý František nás 
i dnes všechny učí, že máme hledět na 
rány lidstva. Dnes to možná nejsou ma-
lomocní, ale mnozí jiní – chudí, přistě-
hovalci, ti, kdo prožívají utrpení kvůli 
válce. Právě jsme se modlili za mír a já 
jsem toužila v srdci říct: ,Františku, po-
moz nám být jako ty, ať se nebojíme na-
táhnout ruce směrem k ranám. Nevím, 
jestli je můžeme uzdravit, ale můžeme 
se jich dotýkat a hladit je. Dnes, více 
než kdy jindy, potřebujeme lidi, kteří 
dokážou druhým projevit blízkost, stát 
při nich, aby osoušeli slzy a hojili rány 
všech.ʽ“

 Z hNUTÍ fOKOLÁRE

Kéž přestane válečný požár 
a zvítězí dialog 
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Margaret 
Karramová  

při modlitbě  
za mír u hrobu 

sv. Františka  
z Assisi.
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 (Za)MYŠLENKa

Plakát s fotkou známého fyzika jsme 
měli v kanceláři UNHCR1, kde jsem 
pracovala osm let. Co mají naši ukrajin-
ští uprchlíci společného s Einsteinem? 
Utíkají před reálnou hrozbou smrti.  
Když jsem z úřadu odcházela, nenapad-
lo mě, že se k této práci vrátím, tento-
krát jako dobrovolník. Ve Vinoři se sta-
ráme celkem asi o 80 osob a spolupra-
cuje farnost, komunita Hnutí fokoláre, 
obec a kulturní centrum Vincent. 

Uprchlickou krizi vnímám jak dlou-
hodobou výzvu. Po první fázi, kdy šlo 
o život a ukrajinské rodiny hledaly úto-
čiště, kdekoliv je to možné, přichází 
další fáze, ve které již zažívají bezpe-
čí, ale zároveň se musí zabydlet, usadit 
a začlenit do komunity v místech své-
ho pobytu, a to vše bez jasně dané ča-
sové ohraničenosti. To na ně doléhá. 
A na nás taky. Jsme připraveni pomoci, 
ale je to dlouhá cesta a my si najednou 
uvědomujeme, že nás to bude stát čas, 
síly a pohodlí. Myslím si, že je dobré 

Einstein byl taky uprchlík
si to přiznat a nebýt zaskočeni, že po-
chybujeme nebo cítíme strach, zda 
zvládneme takové nasazení dlouhou 
dobu. Po první vlně obrovské sounále-
žitosti přichází i první vyčerpání. Ně-
kteří mí přátelé onemocněli, protože 
byli nasazeni na 100 % a jejich zdraví 
jim prostě řeklo: dost. Teď zase vnímej 
sám sebe, dej si oddych a obnov síly. 
A ti moudří tomu opravdu naslouchají 
a  dají si pauzu, aby načerpali sílu 
a  mohli se k  pomoci uprchlíkům  
vrátit. 

A naši Ukrajinci? S čím oni bojují? 
Doléhá na ně realita společného bydle-
ní ve větším počtu lidí. Někteří prožíva-
jí pochybnosti, úzkost, strach o blízké, 
kteří zůstali na Ukrajině. Snaží se najít 
práci, ale vždy se jim to nedaří. Ukra-
jinské děti se snaží začlenit do škol, ně-
které to zvládají dobře, jiné se ale cítí 
vyčleněné, protože většině předmětů 
nerozumí a výuka češtiny pro cizince 
je v začátcích. 

Co potřebují? Potřebují, aby naše 
pomoc byla konkrétní, profesionální 
a adresná. Abychom naslouchali jejich 
potřebám a respektovali jejich rozhod-
nutí ohledně nabízené pomoci. A někdy 
jen chtějí posedět, nabídnout nám kávu 
a sdílet své životy. 

Jsme na cestě a nevíme, kam nás tato 
cesta zavede. Neumím dohlédnout kon-
ce, ale snažím se žít přítomný okamžik. 
Vím, že nemohu vyřešit vše, ale mohu 
dělat aspoň malé krůčky, jak se to píše 
v modlitbě Antoine de Saint-Exuperyho 
„Nauč mě umění malých kroků“. Mys-
lím si, že v této situaci je důležité úkoly 
delegovat a zapojovat i své okolí. Není 
to jen na mně. A hlavně důvěřuji Bohu, 
že Jeho milost mě ponese, až mé lidské 
síly dojdou. 

Kateřina Hájková

1.  UNHCR – Úřad vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky.
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1. svatý Václav
2. Václav havel
3. josef lux

4. svatý Vojtěch
5. svatá anežka
6. svatá Zdislava

7. oto Mádr
8. Bohumil Kolář

Mír a české osobnosti, 
které ho šířily
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a)  Když navštívil věznici Valdice, ve kte-
ré byl vězněný, řekl: „Bože, svěřuji Ti 
mé bývalé spoluvězně, vyšetřovatele 
i dozorce, a prosím, abychom se jed-
nou všichni sešli u Tebe v nebi.“

b)  Jako dcera přejímá křesťanské hodno-
ty, jako manželka žije láskou a podpo-
rou svého manžela, jako matka lásky-
plně a zodpovědně vychovává své děti.

c)  V jednom ze svých projevů řekl: „Je 
třeba, abychom uměli potlačit své 
já, abychom uměli naslouchat dru-
hým, abychom tím vytvořili prostor 
k dialogu a dokázali začít jako prv-

ní, když se nám to nepovede, aby-
chom začínali stále znovu a doká-
zali vnést do společnosti nutnost 
posunout se na stupnici hodnot od 
slůvka ,mítʽ trochu blíže k slůvku  
,býtʽ.“

d)  V roce 1951, v době nejtvrdšího pro-
následování církve u nás, napsal: 
„My křesťané si můžeme dovolit 
vítězství bez nenávisti. Odpouštět 
a srdečně prosit za ty, kteří na nás čí-
hají, nás pokořují, vězní, budou nás 
mučit i soudit.“

e)  Hájil vysoké křesťanské ideály, 
pro které obětoval vlastní zájmy 
a pro smíření uzavíral moudré do- 
hody.

f)  Byl to muž evropského formátu, nad- 
šený křesťan s velkolepými vizemi 
o sjednocené Evropě. Při snaze vná-
šet do násilného a agresivního pro-
středí křesťanské hodnoty zemřel 
mučednickou smrtí.

g)  Trpěl pronásledováním pro své pro-
testantské vyznání, až musel opustit 
svou rodnou zemi. Řekl: „Moudří vždy 
považovali za nejbezpečnější cestu 
k míru zapomenutí utrpěných křivd.“

h)  „Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí.“

i)  Zapsala se do dějin našeho národa 
jako smiřitelka sporů mezi panovní-
kem (jejím bratrem) a jeho synem. 
Ačkoliv pocházela z nejvyšší spole-
čenské vrstvy, s nadšením se zasa-
zovala o  chudé a  sloužila nemoc- 
ným.

den Evropy (9. květen) je jedním ze 
symbolů Evropy a Evropské unie. 
je připomínkou 9. května  1950, 
kdy francouzský ministr zahranič-
ních věcí robert schuman před-
stavil myšlenku mírové spolupráce 
v Evropě. Zástupci z Komunity sant’- 
Egidio, schönstattského hnutí, 
Komunity Blahoslavenství a hnu-
tí fokoláre vybrali několik českých 
mužů a žen, kteří nás mohou svým 

životem inspirovat. společně při-
pravili přímluvy za mír, které uvádě-
jí těmito slovy: „Usmíření, odpuště-
ní, zapomenutí křivd, oběť, pokora, 
otevřenost k dialogu, věrnost v na-
slouchání svědomí, služba a teplo 
lásky: to jsou hodnoty k uskutečňo-
vání míru. Prosme Boha, abychom 
je i my dokázali vtělit do svého ži-
vota, tak jako následující osobnosti 
českého národa.“

ZnáTE dEVěT ČEsKýCh osoBnosTí, KTEré ŠířIlI Mír?

správné odpovědi: 
1e; 2h; 3c; 4f; 5i; 6b; 7d; 8a; 9g.

9.  jan ámos Komenský
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V Brně se v neděli 20. března setkali členové a příznivci Hnutí fokoláre v novém kostele bl. Marie Restituty (2). Společ-
ně děkovali, prosili za mír, sdíleli své zkušenosti i prožívání a konkrétní kroky pomoci spojené se situací na Ukrajině. 
Také ale slavili 80. narozeniny Mons. Jiřího Mikuláška, bývalého generálního vikáře brněnské diecéze (1).

V sobotu 2. dubna proběhla v citadele v Praze-Vinoři pravidelná brigáda. Tentokrát se připojili také lidé z Ukrajiny, kteří 
v této městské části nalezli přechodný domov (3–5). 

3. dubna se v Olomouci konalo setkání organizované místními členy Hnutí fokoláre s názvem „Společně na cestě ke sva-
tosti“ (6). Po mši svaté v katedrále sv. Václava se kolem 80 účastníků přesunulo do arcibiskupského paláce, kde je přiví-
tali arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín Basler. 
Během programu rozjímali nad tím, jak usilovat o svatost v dnešní době. Otec arcibiskup mluvil o synodálním procesu 
a o některých jeho plodech, zazněla svědectví ze života a důležité místo bylo vyhrazeno modlitbě za mír i tomu, jak se 
k situaci postavit, a svědectví o konkrétní pomoci. Díky patří mladým za kulturní vložku (7)!
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