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TIPY a NÁMĚTY

Hudební meeting 
s Gen Verde
Rád bych vás informoval o účas-
ti  mezinárodní hudební skupiny 
Gen Verde na Celostátním setkání 
mládeže v Hradci Králové.

Gen Verde nabízí čtyři zajímavá setká-
ní, která se vymykají jejím obvyklým 
koncertům či workshopům. V České 
republice se uskuteční program, kte-
rý bude speciálně šitý pro tuto výji-
mečnou příležitost. Na programu bu-
dou písně s hudebními interaktivními 
prvky a  různá svědectví. Konkrétně 
se to uskuteční odpoledne, ve středu  
10. a čtvrtek 11. srpna, a to vždy dva-
krát: od 14.30 do 16 hodin a od 16.30 
do 18 hodin ve velkém sále Nového 
Adalbertina v centru Hradce Králové.

Pro více informací sledujte interneto-
vé stránky www.celostatnisetkanimla-
deze.cz.

Tomáš Hoffmann

Knihu nesoucí tento název napsal 
dnes už emeritní olomoucký arci-
biskup Jan Graubner po své zkuše-
nosti s těžkým průběhem onemoc-
nění covid-19. 

Není to popis nějakých zážitků, do-
jmů,… Je to darování toho, co člověk 
prožívá ve vztahu s dárcem života a jak 
mu Bůh dává pochopit skutečnosti živo-
ta v novém světle – a to je možné (někdy 
i díky těžké nemoci) v budování stále 
hlubšího vztahu s Ním. 

Zbožnost není jen zbožné klečení 
a odříkávání naučených modliteb, ale 
je to především budování vztahu. Právě 
těžký průběh onemocnění přivedl otce 
arcibiskupa na hranici života a smrti. 
A tato kniha je vyjádřením nového svět-
la v pochopení různých skutečností lid-
ského života jako je například plnění 
vůle Boží, otázka čistého svědomí nebo 
pohled na rodinu, zdraví, důstojnost 
člověka… Lidský život není strnulý, ale 
dynamický, i plný nových skutečností. 
Aby byl žitý, potřebuje mít pevný bod 
a ten tato kniha ukazuje velmi jasně.

Na konci knihy otec arcibiskup píše: 

„Pandemie přišla jako nečekaná novin-
ka. Nikdo neví, jaká novinka může při-
jít příště, a nejsme proto schopni se na 
ni připravovat předem a zabezpečit se. 
Snaha rozumět Božím znamením a zku-
šenost zdravé zbožnosti nás může na-

učit důvěrnému přátelství s Bohem, 
které zbavuje strachu, přináší naději 
a učí moudrosti.“ Právě proto ta každo-
denní, jednoduchá zbožnost, pramenící 
ze vztahu s Bohem, je nejen užitečná, 
ale i potřebná „ke všemu“, nejen pro 
těžké chvíle našeho života. 

Kniha i když rozsahem útlá, ale „nabi-
tá“ silou, světlem i radostí a vděčností, 
je výborným „příručním zavazadlem“ na 
dovolenou. Osobně jako lékař doporu-
čuji „1 x 1“, tedy jednu kapitolu denně.

V jedné z modliteb na nemocničním 
lůžku otec arcibiskup říká: „Ale kdy-
by sis to myslel ty, nezdráhám se další 
práce a jsem ochoten pokračovat. Po-
kud mi ještě nabídneš čas a sílu, nechci 
z toho nic pro sebe. Všechny další dny 
by byly jaksi navíc a budou patřit tobě.“ 
Tato modlitba je pro mě osobně odpově-
dí na otázku, proč otec arcibiskup přijal 
novou úlohu, o kterou ho papež Franti-
šek požádal. „Všechny další dny… bu-
dou patřit tobě (Pane)!“

Knihu vydalo Karmelitánské nakla-
datelství v roce 2021 a je běžně dostup-
ná v síti knihkupectví.

Martin Uher

Zbožnost je užitečná ke všemu
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ZaMYšLENÍ

Často se například objevuje citát Dosto-
jevského: „Krása spasí svět.“ Někdy se 
až nadužívá a nejsem si jistý, zda tomu 
odpovídá náležité pochopení. Naštěstí 
jsem se nedávno setkal s vysvětlením, 
že se tím ani tak nemyslí estetické ka-
tegorie či svět umění, ale krása živo-
ta naplněného milosrdenstvím. Zdá se 
mi, že zjednodušující výklady nejsou 
namístě. Dostojevskij vsadil své pocho-
pení do finále autobiograficky laděného 
příběhu, v němž skupina trestanců do-
razila do pustiny vyhnanství na Sibiři. 
Byl to moment, kdy na ně plně doleh-
la tíha a beznaděj osudu. V něčem po-
dobný je příběh mladé dívky, která se 
ocitla v transportu smrti do Osvětimi. 
Škvírou mezi prkny dobytčáku zahléd-
la krajinu za úsvitu, několik ojíněných 
stromů se zbytky zlatého listí. „Jestliže 
existuje taková krása, nezemřu,“ blesk-
lo jí myslí. 

Nemohu přitom nezmínit jednoho ze 
vzácných přátel. Malíř Michel Pochet 

Kultura srdce
Několik úvah o kultuře

občas říká (s  jistou mírou nadsázky 
a provokace), že ošklivost spasí svět: 
„Neměl podobu ani krásu, aby upou-
tal náš pohled; neměl vzhled, abychom 
po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný 
od lidí, muž bolesti, znalý utrpení.“ (Iz 
53,2–3) Někdy dochází k nedorozumě-
ní o tom, co je to milosrdenství. Jako 
by to snad bylo jen citové pohnutí. Jen-
že Boží milosrdenství znamená mno-
hem víc. Bůh Otec, namísto toho, aby 
nás trestal za naše hříchy, „tak milo-
val svět, že dal svého jediného Syna, 
aby nikdo (…) nezahynul, ale měl život 
věčný.“ (Jan 3,16) A Boží Syn „se vy-
dal až do krajnosti“ (Jan 13,1). On, Bůh, 
se nechal od nás lidí zbičovat do krve 
a ukřižovat. Ten, který „neměl krásy 
ani vzhledu“, je spásou světa. Jímá mě 
bázeň, žádná slova na to nejsou dosta-
tečná. 

Nechtěl bych se ale zastavit u oškli-
vosti. Chiara Lubichová často říkala, že 
nemáme setrvat v ráně, v Ježíši opuš-
těném… Vděčně vzpomínám na chvíle, 
kdy jsem mohl být s otcem, sochařem 
Alexandrem Trizuljakem při jeho prá-
ci. Vytvořil několik skulptur Ukřižová-
ní, u nichž na závěr pokryl povrch prá-
vě vymodelované postavy nesčetnými 
šrámy. 

Výsledkem je nadčasové ztvárnění 
Krista oslaveného, objímajícího rozpaže-
nýma rukama svět, nás všechny. Jeho po-
stava není deformovaná a není ošklivá, 
přestože šrámy, jakoby rány od bičování, 
jsou na ní vidět. Nejde o líbivou krásu, 
ani o dílo, které by se pídilo po lidské slá-
vě. Jde o krásu jinou, mnohem hlubší.

Srdcem kultury, pravdou a krásou, 
je milosrdné bytí, které raději obětuje 
sebe sama, než aby nechalo zahynout 
jiné.

Marek Trizuljak,
akademický malíř

Pod názvem Krása je symbolem pravdy vyšla v českém překladu v roce 2001 
kniha esejů, přednášek a dalších textů režiséra Andreje Tarkovského z ob-
dobí 1967–1986. V myšlení našeho světa jsou věci hluboce propojené. V tom 
podstatném máme mnoho společného a je často nesmyslné hledat zámin-
ky pro svár. Bezprostředně jsem si vzpomněl na dávnou definici: „Krása je 
záře pravdy.“ Pod analogickým názvem – Veritatis splendor – vydal svatý 
Jan Pavel II. encykliku věnovanou vztahu svobody a svědomí, schopnosti 
rozlišovat a souvislostem pravdy s morálními postoji v osobním a veřejném 
životě. Oprávněně můžeme mluvit o kráse života následujícího hodnoty 
dobra a pravdy.
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Paní Naďa žila s manželem a dcerou, černovlasou školačkou, 
na vesnici kdesi v Ivano-Frankivské oblasti. Kromě dcery 
mají ještě dvě dospělé děti a ona i manžel několik sourozen-
ců. V nedaleké vsi žije také Nadina maminka, která chová 
krávu. Také rodina paní Nadi měla kravku, ale pak své hos-
podaření museli trochu omezit a stračenu už v chlévě nema-
jí. Letos přišli také o domov, když se do jejich obyčejného 
poklidného života vlomila válka. Válka, kterou Ukrajincům 
vnutil jejich mocný a nenasytný soused. A svojí neskrývanou 
agresí nám všem přichystal drsné probuzení z našeho snění 
o klidném a blahobytném světě. Přišlo prozření, že diktátor 
se opravdu nezastaví před ničím.

Přepadl nás strach a překvapení, jak je taková tragédie 
v časech stále více propojeného světa možná. A chvíle bez-
moci. Bezmoci? Mnozí si položili otázku: Jak čelit zlu? A má 
to smysl? Odpověď zní: Ano, láskou a také činem. Pamatuj-
me na biblické „milosrdenství chci a ne oběť!“. To znamená, 
že každý se může přidat podle svých možností a nápaditosti. 
Škála je rozmanitá. Od přispění na finanční sbírky, vypsané 
charitativními organizacemi na pomoc Ukrajincům, ale také 
nabídkou svého volného času anebo ubytováním pro ty, kteří 
si v panice museli napěchovat do tašek to nejnutnější a vydat 
se do neznáma… To pro nás znamená něčeho se vzdát a obě-
tovat ve prospěch druhých. Třeba část svého komfortu. Neli-

„Těch 
padlých 
chlapců 
je škoda“
Válka a možnosti pomoci 
očima tiskového mluvčího 
Charity Česká republika

ZaMYšLENÍ

tujme toho. Právě tím vyrosteme. Zejména ceněnou devizou 
je vyjádření solidarity a přátelství. Úsměv, pozdrav, vlídný 
zájem. Jasný signál, že ukrajinské ženy a děti, prchající před 
válkou, jsou našimi vítanými hosty, se kterými chceme sdílet 
jejich těžký osud a pomoct jim nést kříž. Jejich stateční muži, 
čelící na východě země přesile agresora, totiž brání také nás 
a hodnoty, ke kterým se hlásíme: svobodu a vlast.

A také modlitba, neboť i modlitba, vyslovená prosba a nej-
niternější touha, je vlastně energie. Válku totiž nevedou jen 
vojáci na bitevním poli, ale boj probíhá také v rovině symbolů, 
gest a kultury vůbec. Náboženskou rovinu nevyjímaje.

Možná i nás se jednou zeptají vlastní děti a vnoučata, 
a možná ta otázka padne i u posledního soudu: Co jsi dělal, 
když armáda ruského diktátora drtila Ukrajinu?  

Odpověď musí najít každý z nás. Jednotlivec, společenství, 
farnost. Tak se na faře v našem malém městě ocitla paní Naďa 
s rodinou. Vlastně nebyli první, kdo si přišel bydlení na roz-
lehlé barokní faře prohlédnout. Ale předchozí zájemkyně vy-
držely sotva pár hodin. Polekaly se venkovského náměstí se 
vzrostlými kaštany a s prolukami po zbořených domech. Vydě-
silo je maloměsto v té cizí zemi, kde se náhle ocitly. Není vlast-
ně divu, přišly z panelových velkoměst a v novém prostředí se 
necítily doma. Hledaly místo, kde žije hodně lidí, protože tam 
jistě snadněji najdou také práci. Poděkovaly a šly jinam.

Naštěstí jsme časem objevili Naďu, která se doslova „na-
šla“ v zahradě kolem fary. Pleje, sází, zalévá, tak, jak je zvyk-
lá ze své domoviny. Protože řádná ukrajinská žena prý musí 
od maminky umět všechny domácí práce a totéž samozřejmě 
platí o mužích. Nadina dcera zatím někde v útrobách fary 
četuje se spolužačkami na Ukrajině anebo prostřednictvím 
chytrého telefonu sleduje školní výuku on-line, jak jsme se 
naučili při pandemii covidu.  

„Ukrajina v této válce zvítězí,“ říkám Nadě. Tuto naději 
sdílíme a modlíme se za ni při každé mši svaté v našem koste-
le. Oba tušíme, že konflikt bude ještě dlouhý. „Těch padlých 
chlapců je škoda,“ povzdychne ustaraně Naďa. Je letní večer 
a za dveřmi čekají prázdniny.

Jan Oulík

Z příjezdu ukrajinských žen a dětí do České republiky.

Děvčátko si vybírá 
hračku v šatníku, 
který v Plzni 
provozuje 
Diecézní charita.
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Takové 
zvláštní 
dobrodružství
 ČLOVĚK V DNEšNÍ DObĚ

Chorvatská fokolarínka Dolores Poletto žije od podzi-
mu 2021 ve fokoláre v Bratislavě a je spoluzodpovědná 
za Hnutí fokoláre ve „fialové zóně“, do které patří i Čes-
ká republika.

 Dolores, díky, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Moh-
la bys nejprve říci, co vlastně děláš na Slovensku?
Je to takové zvláštní dobrodružství, protože jsem byla spolu 
s Andrejem Štefančičem1, kterého mnozí z vás znáte, pověře-
na službou delegátky Díla Mariina2 v takzvané „fialové zóně“, 
kterou tvoří země východní Evropy3. Vezmeme-li v úvahu roz-
lehlost tohoto území, asi není třeba zdůrazňovat, že se na 
tento úkol necítím. Tuto oblast je obtížné na první pohled 
zachytit na mapě, tím méně pak pochopit její členitost a roz-
manitost. Rozhodně cítím, že mám příležitost růst ve víře 
v Boha, v důvěře v něj a v bližní. Chvíli po chvíli se snažím 
začínat znovu, a tak umožnit Bohu, aby působil mezi námi.

 Mnoho lidí tě nezná, proto bych chtěla poprosit, abys 
o sobě řekla víc…

Vyrostla jsem ve Splitu – nejhezčím městě na světě – kde 
jsem studovala matematiku a informatiku. První pracovní 
zkušenosti jsem získala na jedné ze základních škol. Nebylo 
vždy snadné se přiblížit žákům plným energie, které zajíma-
lo všechno jiné než učení. Zkušenost práce s dospívajícími 
mě každý den měnila a za více než dvacet let práce nesmírně 
obohatila.

Těsně předtím, než jsem se seznámila s Hnutím, můj tatí-
nek náhle zemřel a maminka zůstala sama s námi, třemi dět-
mi. Bolest nás změnila, hledali jsme odpověď. Začala jsem 
se více angažovat ve farnosti s mladými lidmi, a tak jsem se 
dostala na jedno setkání Hnutí fokoláre. Nejvíce na mě zapů-
sobila atmosféra. Něco mě hluboce přitahovalo a naplňovalo. 

Spojení s mladými lidmi z Hnutí se pro mě postupně stáva-
lo stále důležitější. Setkávali jsme se, sdíleli jsme své snahy 
o uvádění evangelia do každodenního života, vzájemně jsme 
se povzbuzovali. Zejména si vzpomínám, že pro mě nebylo 
těžké vstát a odejít z kina, když jsem viděla scény, které ne-
odpovídaly mým hodnotám. Začali jsme s nejrůznějšími ini-
ciativami a často jsme zažívali, že nás Bůh podporuje a dělá 
velké věci. Byli jsme plní radosti a pravděpodobně stejně pyš-
ní jako chlapec v evangeliu se dvěma rybami, které „umožni-
ly“ Ježíšovi udělat zázrak. Naše rodina poznávala spiritualitu 
a všichni společně jsme stále více přijímali tento styl života 
podle evangelia.

 Dnes jsi fokolarínka, žiješ ve fokoláre, malém spo-
lečenství Hnutí. Jak jsi poznala, kde tě chce Bůh mít?
Na konci střední školy jsem stále silněji pociťovala Ježíšovo 
volání, abych všechno opustila a následovala ho do fokoláre. 
Snila jsem o tom, že po studiích pojedu do nějaké exotické 
země, ale místo do Indie nebo na Sibiř mě Chiara poslala do 
fokoláre ve Splitu, pět minut od našeho domu. Jezdila jsem 
stejným autobusem, chodila stejnými ulicemi… I když se na-
venek nic nezměnilo, zdálo se mi, že žiji nový život. Cítila 
jsem se v srdci tak svobodná, že jsem mohla létat všude a vše-
ho se dotýkat. I když pro mě byl odchod z domova bolestný, 
dostalo se mi podpory a povzbuzení.

 Nějaké další vzpomínky z té doby?
Můžu říct, že jsem od té doby nesčetněkrát zažila, že Ježíš, je-
hož přítomnost chceme uskutečnit mezi námi, o sobě vydává 
svědectví jak ve společenství, tak tam, kde jsem, i když jsem 
sama, a také na pracovišti. 

Jednou jsem přišla z práce a v srdci jsem si nesla těžkou 
situaci ze školy. Zaujala jsem poměrně tvrdý postoj, protože 
jsem věřila, že mám naprostou pravdu. Byla jsem dost rozru-
šená, svěřila jsem situaci Bohu. V jednu chvíli jsem zapochy-
bovala: fokolarínky mi stejně nepomůžou. Ale naslouchaly mi 
s velkou láskou, vytvořily v sobě úplné prázdno. Když jsem 
všechno řekla, rozsvítilo se mi v duši světlo. Našla jsem nové 
řešení, které se do té doby zdálo nemožné. Něco podobného 
jsem zažila nejednou – vzájemná láska, kterou se snažíme mít 
mezi sebou, v nás posiluje Boží hlas. 

Postavit Boha do středu svého života, a to nejen svého 
osobního, ale také tak, že budu pomáhat druhým, aby tuto 
perlu objevili. V tomto smyslu cítím, že mé zasvěcení, naše 
zasvěcení Bohu – na této cestě zvané fokoláre – má smysl 
v širším kontextu: v Hnutí fokoláre, v církvi a v lidstvu.

 Tvoje životní cesta tě zavedla do Záhřebu a poté do 
Skopje v Severní Makedonii, kde se setkávají církve 
a kultury. Určitě to byla velká změna… 

Fo
ta

: a
rc

hi
v 

Do
lo

re
s P

ol
et

to

Dolores Poletto



7 nové město 6/2022

Kromě pestrosti náboženského a kulturního života má Se-
verní Makedonie také nádherné přírodní podmínky, které jí 
dodávají zvláštní kouzlo. Tato zkušenost mi zvlášť rozšířila 
srdce. Je zřejmé, že komunita Hnutí je početně menší, ale její 
zvláštností je rozmanitost, neboť ji tvoří katolíci východního 
i západního obřadu, pravoslavní a muslimové.

Zde jsem zažila zázrak charismatu, který spojuje různé lidi 
v rodinu, v níž se všichni snaží sdílet radosti i bolesti. Komu-
nita je plodem života a svědectví chorvatské rodiny Mikul-
cových, takzvané „rodiny fokoláre“, která se do Skopje při-
stěhovala před více než třiceti lety. O jejich dobrodružstvích, 
o jejich známostech, které přerostly v přátelství, by se dala 
napsat kniha, protože darovali to nejkrásnější, co měli: lásku, 
která je ochotná dát život za druhého, i když je odlišný.

Hned po příjezdu do Skopje mě překvapil telefonát Azíra, 
muslima, který byl mezi prvními, kdo přijali spiritualitu Hnu-
tí. Řekl mi: „Chci ti jen říct, že tu máš bratra.“ Papež Fran-
tišek, který přijel na návštěvu v roce 2019, také rozpoznal 
úrodnou půdu v rozmanitosti, která je bohatstvím, ale také 
výzvou, zatíženou ranami minulosti. Odpověděl zde na otáz-
ku jedné muslimské dívky z Hnutí: „Je to příliš, když sním 
o tom, že my, mladí křesťané a muslimové, budeme spolupra-
covat pro společné dobro?“

 Vrátím se k tomu, jak jsi byla v Chorvatsku. Vím, že 
jsi měla zvláštní milost blíže poznat Chiaru Lubicho-
vou, když v roce 1999 přijela navštívit komunitu v bý-
valé Jugoslávii. Mohla bys k tomu něco říct?
Při Chiařině návštěvě Chorvatska jsem ji mohla lépe poznat 
a zažít její prostotu, která je tak charakteristická pro velikány 
Ducha. V záhřebské katedrále jsem překládala, když mluvila 

o společenství mezi církevními hnutími a komunitami. Dove-
dete si představit, jaké jsem měla obavy! V sakristii, těsně 
předtím, než jsme šly k oltáři, mi řekla: „Když zpomalím já, 
zpomal i ty. Když budu spěchat já, budeš spěchat i ty, ale když 
budeme mít mezi sebou Ježíše, všechno bude v pořádku!“

Tato slova se mi poprvé vybavila, když jsem se dozvěděla, 
že Chiara odešla na věčnost, a často si na ně vzpomínám: 
„Mějme Ježíše mezi námi.“ A nejen s ní, jejíž lásku jsem tolik 
zakusila, ale s každým, koho potkám na cestě životem – On 
mezi námi je jediné měřítko každého opravdového vztahu 
zde na zemi.

 Co bys ráda řekla čtenářům na závěr?
Když jsem byla na prvním setkání Hnutí fokoláre, silně mi 
v duši rezonovala věta z Písma: „My jsme poznali lásku a vě-
říme v ni.“ (srov. 1 Jan 4,16), kterou Chiara a její první spo-
lečnice chtěly mít na náhrobku místo svých jmen v případě, 
že by náhle zemřely kvůli válce.

Myšlenka „věříme v lásku“ ve mně zní dodnes a v těchto 
bolestných dnech války na Ukrajině ji opakuji sobě i ostat-
ním. Mým jediným přáním je přispět k tomu, aby Láska osví-
tila každé lidské srdce a celý svět.

Za rozhovor děkuje Valerija Brenčič
(Převzato ze slovinského 

časopisu Novi svijet / Nové město/, redakčně kráceno)

1. Více viz Nové město 3/2018, str. 19-21.
2. Dílo Mariino = Hnutí fokoláre.
3.  Území od České republiky po Rusko, od Estonska po Severní  

Makedonii.

S některými fokolarínkami, 
září 2015.
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Sebeúcta je základem dobrých 
a  zdravých mezilidských vztahů, 
stejně jako jsou vztahy potřebné 
pro dobrou sebeúctu. Jde o celo-
životní proces, který je nesmírně 
důležitý pro každého člověka. Více 
k tomu řekl španělský psycholog 
Iñaki Guerrero.

 Sebeúcta, jak o ní píšete ve svých 
knihách, se buduje od dětství, pro-
to je toto období důležité. Pokud se 
nám však nepodařilo vybudovat ji 
v dětství, neznamená to, že je všech-
no ztraceno. Je to totiž celoživotní 

Čím víc přijímám sebe 
samého, tím víc jsem 
schopný milovat druhé
VZTahY, RODINa, sPOLEČNOsT

I když chybuji, 
udělám něco 

špatného, stále 
jsem hodný toho, 

abych byl 
milovaný.

Je důležité pochopit, že základy sebe-
úcty se budují v prvních letech života. 
Dítě neví, jestli je milé, hodné, inteli-
gentní. Jsou to druzí, kteří mu to dávají 
pochopit. Když dítěti stále něco vyčítá-
me, bude si myslet, že je špatné, pro-
tože jeho zrcadlem je mínění druhých. 
Proto je ve výchově velmi důležité dát 
dítěti pochopit, že je stále hodné lás-
ky, že je přijaté. Neboť to je základem 
sebeúcty. Tedy i když chybuji, udělám 
něco špatného, stále jsem hodný toho, 
abych byl milovaný. Dělám špatné věci, 
ale nejsem špatný. Dělám hlouposti, ale 
nejsem hloupý.

proces. Možná je to jen těžší, pro-
tože základy už jsou postavené. Jak 
můžeme růst v sebeúctě? Co může-
me dělat?

Španělský psycholog
Iñaki Guerrero.
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Je velmi důležité se tohoto držet ve 
výchovném procesu. Bohužel se toho 
občas nedržíme, protože máme snahu 
napravovat chyby. Nedostatečně zdů-
razňujeme dítěti, že pro jeho chybu se 
na něj nedíváme zle, že ho nemáme 
méně rádi. Je velmi důležité, aby to 
dítě pochopilo, protože někdy výchov-
né chyby u něj mohou vzbudit právě 
takové pocity nejistoty. Dítě, kterému 
se nedostává náklonnosti a pozornos-
ti, o které se nestaráme, si myslí, že za 
moc nestojí, že je v něm něco, co způ-
sobuje, že ho lidé nemají rádi. Má ten-
denci obviňovat samo sebe z odmítnutí 
nebo z negativního rysu, který mu při-
pisují druzí. Stále je ve stavu obrany 
nebo vyhledávání kompenzací. Snaží 
se být ve všem nejlepší, přemáhat se, 
vynikat. Nepřetržitě žije v silném na-
pětí.

Tento mechanismus podvědomí, tedy 
tendence stále se obviňovat z negativ-
ních vlastností, které mi připisují jiní, je 
vlastně velmi kuriózní. Naopak pozitiv-
ní vlastnosti takto neprožívám. Proto je 
velmi potřebné dát pochopit dítěti bez-
podmínečnou lásku. Je to základ: „Ty jsi 
hodný toho, abys byl milovaný! Mám tě 
rád, protože jsi osoba hodná lásky, ne-
boť je v tobě něco velkého. Když jsi udě-
lal něco špatného, musím tě potrestat. 
Ale ty nejsi to, co jsi udělal!“ Ve výchov-
ném procesu, jak jsem už zmiňoval, se 
k tomu někdy nepřihlíží. Tím je možné 
v dítěti zanechat rány, neboli negativní 
podvědomé myšlenky o sobě.

I v případě, že nás v dětství zasáhnou 
rány nebo výchovné chyby, když dospě-
jeme, je logicky možné tyto podvědomé 
rány léčit. Je potřebné iniciovat proces 
osobního zrání za účelem zlepšení se-
beúcty. Nepřipustit, aby všechno místo 
zabrala pozornost vůči sobě a neustálý 
strach a napětí. Je velmi důležité pocho-
pit, že úspěchy mohou pomoci k dobré 
sebeúctě, ale samy nestačí. Na druhé 
straně můžeš nemít úspěchy, ale máš 
dobrou sebeúctu. Pamatuji se na jed-
noho přítele ze Španělska, byl to úplně 
jednoduchý člověk. Vystudoval jen zá-
kladní školu, a i tu s obtížemi. Dokon-
ce ani po fyzické stránce neměl příliš 
přitažlivý vzhled. On si byl velmi dob-
ře vědom, že toho moc neumí, dokon-
ce ani nemluvil dobře španělsky. Věděl 
o svých nedostatcích, ale nedělal z toho 
žádný problém.

 Protože se akceptoval…
Přesně tak. Přijímal se a byl tak úžasný, 
že každý s ním chtěl být. Byl klidný a ve-
selý, stále mírumilovný, vtipný. Navzdo-

ry tomu, že fyzicky či psychicky nebyl 
nijak výjimečný, jako člověk byl skvě-
lý, měl neuvěřitelnou sebeúctu. Člověk 
s dobrou sebeúctou vytváří kolem sebe 
něco velmi pěkného a přináší s sebou 
schopnost darování.

 Z toho, co říkáte, chápu sebeúctu 
jako něco vztahového. Pokud se in-
dividuálně chci cítit dobře, je potře-
ba, abych měl dobrou sebeúctu. Ale 
jestli chci mít dobrou sebeúctu, je 
nutné budovat sociální vztahy, dob-
rá a hlavně zdravá přátelství. Oba 
tyto aspekty jsou propojené a vzá-
jemně závislé bez toho, že bychom 
absolutizovali jeden nebo druhý. 
Ano, oba aspekty jsou rovnocenné. 
Neví se, co je prvořadé, jestli sebeúcta 
nebo dobré vztahy. Dobré vztahy plodí 
dobrou sebeúctu nebo sebeúcta plodí 
dobé vztahy? Jedno i druhé je pravdivé. 
Proto v mé knize o lidských vztazích je 
důležité mluvit o sebeúctě, protože ta 
je jejich základem. Zároveň dobrá sebe- 
úcta roste v takovém rozsahu, jak dobré 
jsou vztahy.

Existují edukační techniky, které to 
potvrzují. Jedna z nich, „Golden5“, se 
stala v určité době velmi známou. Spo-
čívá v tom, že ve třídě se všichni za-
měřili na jednoho žáka, který měl těž-
kosti. Připravil se plán s  cvičeními, 
která dělali spolužáci během několika 
měsíců, aby spolužákovi pomohli vynik-
nout. Tak se mu snažili pomoct, aby se 
cítil lépe, přijatý, milovaný. Zajímavé je, 
že daný žák se začal okamžitě zlepšovat 
ve školních výsledcích. Proč? Protože 
se zlepšovalo jeho vnímání sebe sama, 
když viděl, že ostatní ho vnímají pozitiv-
ně, a tak se zlepšovala i jeho sebeúcta. 
Když se zlepšuje sebeúcta, roste sebe-
důvěra, a tak se zlepšují i schopnosti. 
Nebo aspoň dojde k využívání všech 

schopností a vzniká pocit bezpečí. Vše 
je propojené. 

Carl Rogers, americký psycholog, 
terapeut a humanista tvrdil, že pokud 
psychoterapeut bude mít svého klien-
ta rád a umožní mu, aby se s ním cítil 
bezpodmínečně milovaný a  přijatý, 
tehdy klient začne cítit, že je tím, kým 
chtěl vždy být. Pokud mu to terapeut 
umožní, začne přijímat sebe sama ta-
kového, jaký je, a zlepší svou sebeúctu. 
Právě proto jsou důležité vztahy.

Sebeúcta se rodí ze vztahů podle 
toho, jak se se mnou jedná, když jsem 
dítě, a roste nebo se zhoršuje s další-
mi vztahy. Obecně – pokud je základní 
sebeúcta dobrá, má tendenci se i udr-
žet. Ale pokud mám v základní sebeúctě 
deficit, vypluje v některých situacích na 
povrch. Pokud se ale věci v mém životě 
vyvinuly dobrým směrem, stále ji do-
kážu kontrolovat. Když se však náhle 
dostanu do těžké situace, například po-
kud mi v práci z nějakého důvodu dělají 
peklo, je možné, že se můj deficit sebe-
úcty, který mi doteď nedělal problémy, 
probudí a tím najednou začne má sebe-
úcta klesat. To je případ špatného za-
cházení v souvislosti s tím, čemu se říká 
„mobbing“1. Právě ten může lidi zničit, 
protože v nich probudí deficit sebeúcty 
a úplně je potopí. A to je hrozné.

 Často, i když ne stále, máme ten– 
denci zaměřovat se na negativní 
věci. Ačkoliv z deseti věcí řekneme 
devět pozitivních a jen jednu nega-
tivní, právě ta vynikne. Souhlasíte?
Správně, je to tak. Jako kdybychom 
řekli, že pozitivní věci jsou pozitivní 
a není co dodat. Už fungují dobře, tak 
mluvme jen o negativních. Jen si neu-
vědomujeme, že nejsme roboti a máme 
emoce, pocity a  rány, které souvisí 
se sebeúctou.

Stále připomínám, že pokud mu-
síš pokárat dítě za něco špatného, co 
udělalo, je dobré mu nejprve říct, co 
udělalo dobře. „Hele, všiml jsem si, 
že tento týden jsi byl skvělý, udělal jsi 

Člověk s dobrou 
sebeúctou vytváří 
kolem sebe něco 
velmi pěkného 

a přináší s sebou 
schopnost 
darování.

Pokud musíš 
pokárat dítě 

za něco špatného, 
co udělalo, je dobré 

mu nejprve říct, 
co udělalo dobře.
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toto a toto dobře, jsem velmi rád. Ale 
dnes jsi udělal toto špatně. To se ne-
smí dělat. Pokud to uděláš zase, budu 
tě muset potrestat.“ Nejdřív jsi mu 
řekl, že jsi s ním spokojený. Potom, že 
jsi nespokojený s  tím, co udělal, ale 
ne s ním.

Tendence našeho podvědomí je totiž 
usoudit, že když mi říkají, co není dob-
ré, tak mi říkají, že já nejsem dobrý, že 
nejsem schopný. Proto je velmi důleži-
té umět rozlišovat mezi tím, co uděláš 
špatně, a tím, kdo jsi. A to se děje pro-
jevením uznání stejně, jako se dávají 
pochopit pozitivní věci. Pokud proká-
žu uznání druhému člověku, potom mu 
mohu předložit jakoukoli kritiku a on 
se nenaštve. Proč? Protože ví, že ho 
mám rád, že ho přijímám, že je schop-
ný. A jestli je o tom přesvědčen, můžu 
mu říct cokoli. 

Pamatuji si, že občas, i během tera-
pie s nějakým člověkem, jsem se vyjád-
řil kriticky na jeho adresu a on mi řekl: 
„Kdyby mi to řekl někdo jiný, tak bych 
se naštval. Ale když mi to říkáš ty, tak 
se nezlobím, přijímám to dobře.“ Proč? 
Ten člověk si byl jistý mým uznáním, 
a proto akceptoval kritiku, která ne-
způsobovala to, že by se cítil špatně se 
sebou samým. Věděl, že jsem kritizoval 
jeden konkrétní bod, ale nekritizoval 
jsem jeho jako osobu.

 Z toho všeho mi plyne, že nejen 
sebeúcta, ale v určitém smyslu celý 
psychický život je vztahový. Tedy 

není jen čistě individuálním as-
pektem, protože se buduje ve vzta-
hu s druhými. Vztahy ho ovlivňují, 
což si ani pořádně neuvědomuje-
me. Nebo máme tendenci vidět věci 
z čistě individuálního pohledu, aniž 
bychom se na ně podívali z  toho 
vztahového.
Ano. Je třeba si uvědomit, že individua- 
listický postoj je obranným postojem. 
Bojím se, že druzí mi řeknou něco ne-

gativního, že mě raní, a tak se budu cí-
tit špatně sám se sebou pro svůj deficit 
sebeúcty. V takovém případě je jednou 
z forem ochrany snaha, aby moje vzta-
hy nebyly příliš blízké, budu si tedy 
udržovat určitý odstup. Cítíme se spo-
lu dobře, nehádáme se, ale ty zůstaneš 
tam a já tady. Je to určitý způsob indi-
vidualismu, protože pod ním se ukrývá 
strach pramenící z deficitu sebeúcty.

Zdravé prostředí je prostředím, kde 
panuje důvěra. Nebojím se tě, protože 
mě máš rád, protože mě akceptuješ ta-
kového, jaký jsem, a tak se cítím svo-
bodný, můžu se svobodně vyjadřovat. 
Mohu vynést na povrch i svoje nedo-
statky, protože vím, že mě nesoudíš.

Je důležité vytvořit toto důvěrné pro-
středí v  jakékoli skupině, komunitě 
a také v pracovním prostředí. Protože 
v této důvěře se cítíme svobodní, odpo-
činutí, nepotřebujeme se chránit před 
něčím nebo někým. Vím, že mě ostatní 
přijímají takového, jaký jsem, a já při-
jímám ostatní. Vidím nedostatky dru-

hých, ale i navzdory tomu můžu někoho 
obdivovat a cítit se s ním dobře. Pokud 
se ocitnu v takovém prostředí, cítím 
se jako doma, uvolněný, cítím se dob-
ře, odpočinu si. Nemusím nic fingovat, 
můžu být sám sebou. A to je moc hezké. 

Jak říkáte, jsme vztahovými bytostmi. 
Nemůžeme žít mimo vztahy, potřebuje-
me je. Ale často nám náš deficit sebe- 
úcty způsobuje strach z velmi blízkých 
vztahů. 

Za rozhovor děkuje 
Cyril Dunaj 

(Převzato z nm.sk, 
redakčně kráceno)

1.  Mobbing je druh rafinované šikany na 
pracovišti. Označuje nejrůznější formy 
znepříjemňování života na pracovišti. 
Jedná se o útoky skupiny proti jednot-
livci. Charakteristická je pro ně skry-
tost, rafinovanost a  zákeřnost. Lze se 
setkat i s označením teror na pracoviš-
ti nebo psychoteror. (Wikipedie)

Je důležité vytvořit 
toto důvěrné 

prostředí v jakékoli 
skupině, komunitě.
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Kniha Iñaki Guerrera 
Dvaja alebo viacerí: 

Medziľudské vzťahy ako zdroj šťastia 
je možné zakoupit 

na portálu slovenského 
Nového mesta nm.sk.
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Martina Fürstová je ředitelkou Diecézního centra pro 
rodinu při Biskupství českobudějovickém. Je mamin-
kou šesti dětí, ze kterých tři jsou z dětského domova. 
S manželem Karlem bydlí v malebné vesničce blízko 
Třeboně. Jejich dům je otevřený pro uprchlíky z Ukra-
jiny.

 Máš nějaké osobní zkušenosti s lidmi z Ukrajiny,  
kteří do Česka přijeli kvůli válce? 
Ano. Doma jsme řekli, že máme velký dům, kde lze využít 
dva pokoje. Jsme sice na samotě, která není pro uprchlíky 
ideální, jelikož potřebují pracovat, ale můžeme sloužit jako 
první pomoc, než najdou něco lepšího. Zaregistrovali jsme se 
do seznamu ubytovatelů přes Diecézní charitu a brzy jsme 
si vezli domů čtyři ženy. Byly unavené, smutné, ale celkem 
brzy pookřály a začaly chodit na procházky, vařily a společně 
jsme večer hráli deskové hry. Byly velmi milé a když odjíždě-
ly, protože si našly práci s ubytováním na Moravě, tak nám 
všem tekly slzy. Pak k nám měly přijít další, ale nakonec našly 
místo v krajském městě. Teď u nás nikdo není, ale je to taková 
„gymnastika“ – být k dispozici.

 Teď připravuješ pro děti ukrajinských uprchlíků letní 
tábor. Jak tento nápad vznikl? 
Zrodil se v hlavě snachy Anežky, která chtěla také nějak po-
moct. Tak jsme společně vymyslely pobytový tábor, abychom 
pomohly zaměstnaným maminkám z Ukrajiny. Ne všechny 
ukrajinské děti umí už česky tak, aby mohly jet samy na čes-
ké tábory, a navíc jsou tábory pro ně drahé. Jedna rodina 
z naší farnosti má blízko nás rekreační zařízení Chatky na 
jihu. Nabídli nám týdenní pobyt v celém zařízení zdarma. 
Anežka zase vymyslela program, který připravuje s další-
mi mladými maminkami, a pár přátel nabídlo pomoc pří-
mo na táboře. Několik lidí a organizací věnovalo peníze, 
takže tábor bude celý zdarma. Od první chvíle vnímám vel-
ké Boží požehnání, které se projevuje velkorysostí mnoha  
lidí. 

 S jakými reakcemi ses při nabízení tábora setkávala?
Po zveřejnění na webu našeho Pastoračního střediska byl tá-
bor během deseti dní naplněn, včetně dlouhé řady náhradní-
ků. Bohužel kapacita je omezená. Snažím se zprostředkovat 
alespoň příměstské tábory jiných organizací. 

 Potýkáte se s nějakými těžkostmi?
Je až neuvěřitelné, že všechna povolení a jiná administrativa 
jde lehce. Starost mi dělalo personální obsazení tábora. Ale 
to se také rychle vyřešilo. Kromě jedné dívky z Ukrajiny, která 
se už dobře domluví česky, se přihlásila na pomoc jedna paní 
učitelka, která mluví rusky. Pak ještě několik dalších pomoc-

Pro děti 
z Ukrajiny

nic z Ukrajiny i z České republiky. Když jsme dali dohromady 
naše nápady a možnosti, vyšel z toho velmi bohatý program, 
včetně pohádky v ruském jazyce nebo výtvarného workshopu 
s odbornou lektorkou.

 Pod čí záštitou se tábor organizuje? 
Pracuji v Diecézním centru pro rodinu v Českobudějovické 
diecézi, kde máme Spolek Most – České Budějovice, který 
slouží k podpoře pastoračních projektů. Díky němu jsme 
mohli požádat o dotaci od 1. náměstka jihočeského hejtmana 
Františka Talíře. Velkou podporou je mi v tom i referent pro 
pastoraci naší diecéze P. Tomas van Zavrel. 

 Co vnímáš, že ukrajinští uprchlíci potřebují? 
Podle mě potřebují cítit, že nejsou na obtíž a že nás je-
jich situace stále zajímá. Vnímám totiž, že vlna solidarity 
u nás obecně klesá, a dokonce se objevují názory, že už dal-
ší pomoc není nutná a že je třeba myslet na sebe. Vím, že 
mnoho našich rodin se začíná potýkat s nedostatkem a žijí 
v nejistotě, jak to zvládnou. Musí zajistit základní potře-
by své rodiny. Na druhou stranu neškodí si uvědomit, že 
většina žen a dětí, které tady jsou, už neviděla své man-
žely, otce a prarodiče několik měsíců a denně slyší, že stá-
le umírají další lidé. Kdo tedy může pomoci tím, že má co 
darovat, tak ať to prosím dělá. Ukrajinky, které byly u nás, 
pracují na dva úvazky, protože posílají peníze svým mu-
žům, kteří kvůli válce nemohou pracovat. Jejich firma byla  
zničena. 

Pomoc může být ovšem různá. Někdy stačí usmát se na 
uklízečku z Ukrajiny a poděkovat jí, že hezky uklízí. Nedávno 
se z jedné takové uklízečky, kterou jsem potkala, vyklubala 
univerzitní profesorka. Možností je zkrátka celá řada. Nako-
nec zjistíme, že kdo dává, je sám obdarován, protože Bůh se 
nikdy nenechá v lásce překonat.

Za rozhovor děkuje 
Ludmila Šturmová
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„Jen jedno 
je třeba.“

(Lk 10,42)

Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde se završuje jeho poslání, 
a zastaví se v jedné vesnici v domě Marty a Marie. Evangelis-
ta Lukáš popisuje, jak tyto dvě sestry Ježíše přijaly: Marta se 
ujala tradiční úlohy hostitelky a „měla plno práce“1 s obslu-
hou, zatímco Marie „se posadila Pánu k nohám a poslouchala 
jeho řeč“ (verš 39). Proti Mariině pozornosti stojí Martina 
nervozita a na její stížnost, že byla ponechána na obsluhu 
sama, Ježíš odpovídá: „Marto, Marto! Děláš si starosti a zne-
pokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si 
vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (verše 41–42) 
Tento úryvek je umístěn mezi podobenstvím o milosrdném 
Samaritánovi – možná nejcennějším úryvkem o lásce k bliž-
nímu, a pasáží, kde Ježíš učí učedníky, jak se modlit, což je 
určitě to nejvýznamnější ve vztahu s Bohem Otcem. Jde tedy 
téměř o jazýček na vahách mezi láskou k bližnímu a láskou 
k Bohu.

„JeN JeDNO Je TřeBA.“

Hlavními postavami tohoto úryvku evangelia jsou dvě ženy. 
Dialog, který se odehrává mezi Ježíšem a Martou, popisuje 
přátelský vztah, který Martě umožňuje, aby si Mistrovi stěžo-
vala. Ale jakou službu si vlastně Ježíš přeje? Jemu leží na srd-
ci, aby se Marta příliš neznepokojovala, aby opustila tradiční 
roli svěřenou ženám a aby také ona naslouchala jeho slovům 
jako Marie, která na sebe bere novou úlohu, úlohu učednice. 
Poselství tohoto úryvku bylo často redukováno na pouhý pro-
tiklad aktivního a kontemplativního života, téměř jako dvou 
alternativních náboženských přístupů. Ale jak Marta, tak Ma-
rie mají Ježíše rády a chtějí mu sloužit. V evangeliu není ře-
čeno, že modlitba a naslouchání slovu je důležitější než činná 

láska, je spíše nutné najít způsob, jak tyto dvě lásky neroz-
lučně spojit. Dvě lásky, láska k Bohu a láska k bližnímu, které 
nestojí proti sobě, ale doplňují se, protože Láska je jen jedna.

„JeN JeDNO Je TřeBA.“

Zbývá tedy správně pochopit, co je to jediné, co je třeba. Mo-
hou nám pomoci slova: „Marto, Marto!“ (verš 41) V opaková-
ní jména, které nám může připadat téměř jako výtka, se ve 
skutečnosti nachází způsob „povolávání“. Zdá se tedy, že Je-
žíš povolává Martu k novému způsobu utváření vztahů, k na-
vazování pouta, které nebude poutem služebníka, ale přítele 
vstupujícího do hlubokého vztahu s Ním. Chiara Lubichová 
píše: „Ježíš použil této okolnosti, aby vysvětlil, čeho je v živo-
tě člověka nejvíce třeba. (…) Naslouchat Ježíšovu slovu. A pro 
Lukáše, který píše tento úryvek, naslouchat slovu znamená 
slovo též žít. (…) To bys měl dělat i ty: přijímat slovo a umož-
nit mu, aby tě proměňovalo. A nejen to. Ale být mu neustále 
věrný, uchovávat ho v srdci, aby utvářelo tvůj život tak, jako 
země drží ve svém lůně semeno, aby klíčilo a přinášelo uži-
tek. Přinášet tedy plody nového života, účinky slova.“2

„JeN JeDNO Je TřeBA.“

Kdoví kolik příležitostí máme i my, abychom – právě jako Mar-
ta a Marie – v soukromí svého domova přijali Mistra, u jehož 
nohou můžeme naslouchat jako skuteční učedníci. Často nás 
starosti, nemoci, závazky, ale i radosti a zadostiučinění strhá-
vají do víru věcí, které je třeba dělat, a nenechávají nám čas 
zastavit se, rozpoznat Pána a naslouchat mu.

Toto Slovo je cennou příležitostí, jak se cvičit v rozhodo-
vání pro ten „nejlepší úděl“ neboli jak naslouchat Jeho slo-
vu a získat tak vnitřní svobodu. Ta nám pak umožní jednat 
v našem každodenním životě takovým způsobem, že naše 
skutky budou plodem vztahu lásky, který dává smysl službě 
a naslouchání.

 Letizia Magri

1.  Lk 10,40. Sloveso perispàomai má dvojí význam: může znamenat 
jak „být zcela zaneprázdněn/velice přetížen“, tak „být roztržitý/
rozptýlený“.

2.  Chiara Lubichová, Slovo života na červenec 1989, v C. Lubich, 
Parola di Vita luglio 1980, in eadem, Parole di Vita, a cura di Fa-
bio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), 
str. 176–177.

sLOVO ŽIVOTa
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sLOVO ŽIVOTa

„PANe, KOlIKRáT MáM ODPUSTIT  
SVéMU BRATRU, KDyž Se PROTI MNě  
PROHřeší? NeJVíC SeDMKRáT?“

Nejde o to odpustit jednou někomu, kdo neustále uráží, ale 
spíše o to, opakovaně odpouštět ve svém srdci. Ke skutečné-
mu odpuštění, které nám dává svobodu, obvykle dochází po-
stupně. Není to pouhý cit, není to zapomenutí – je to volba, 
kterou by měl věřící udělat, nejen když se urážka opakuje, ale 
také pokaždé, když se vrací na mysl. Proto je třeba odpouštět 
sedmdesátsedmkrát.

Chiara Lubichová píše: „Ježíš (…) měl ve své odpovědi na 
zřeteli hlavně vztahy mezi křesťany, mezi příslušníky téhož 
společenství. Máš se tedy takto chovat především ke svým 
bratřím ve víře: v rodině, v práci, ve škole nebo ve tvém spo-
lečenství, pokud do nějakého patříš. Víš, jak často se člově-
ku zachce odplatit nějakou urážku podobným skutkem nebo 
slovem. Víš, jak časté jsou nedostatky v  lásce mezi lidmi, 
kteří spolu žijí, ať již pro rozličnost povah, z nervozity nebo 
z jiných důvodů. Proto si uvědom, že jedině stále obnovova-
ná ochota odpouštět může udržet pokoj a jednotu mezi bra-
try. Stále budeš mít sklon myslet na chyby svých bratří, při-
pomínat si jejich minulost a chtít, aby byli jiní, než jsou… 
Je třeba, aby sis zvykal je vidět novýma očima, abys je viděl 
nové a přijímal je vždycky, hned a úplně, i když nelitují.“4

„PANe, KOlIKRáT MáM ODPUSTIT  
SVéMU BRATRU, KDyž Se PROTI MNě  
PROHřeší? NeJVíC SeDMKRáT?“

My všichni jsme součástí komunity těch, kterým „bylo odpuš-
těno“, protože odpuštění je Boží dar, který neustále potřebu-
jeme. Měli bychom stále žasnout nad nekonečností milosr-
denství, jež dostáváme od Otce, který nám odpouští, jestliže 
i my odpouštíme svým bratřím5. 

Jsou situace, v nichž není snadné odpustit, události plynou-
cí z politických, společenských a ekonomických podmínek, 
v nichž může odpuštění nabývat komunitárního rozměru. Je 
mnoho příkladů žen a mužů, kteří dokázali odpustit i v těch nej-
tvrdších kontextech díky pomoci komunity, která je podpořila.

Osvadlo je z Kolumbie. Viděl vraždu svého bratra a také 
jemu bylo vyhrožováno smrtí. Dnes vede jedno sdružení, kte-
ré se stará o resocializaci lidí, kteří byli přímo zapojeni do 
ozbrojeného konfliktu v jeho zemi.

„Bylo by snadné odpovědět na násilí dalším násilím, ale 
řekl jsem si, že ne,“ vysvětluje Osvaldo: „Naučit se umění 
odpouštět je velmi, velmi těžké, ale zbraně nebo válka nejsou 
nikdy alternativou vedoucí ke změně života. Cesta proměny 
je jiná, je to možnost dotknout se duše druhého. A k tomu ne-
potřebuješ pýchu ani žádnou moc; potřebuješ pokoru, která 
je tou nejobtížněji dosažitelnou ctností.“6 Letizia Magri

1. Mt 18,15.
2.  Číslo sedm označuje kompletnost, úplnost: Bůh stvořil svět v sed-

mi dnech (srov. Gen 1,1–2.4). V Egyptě je sedm let hojnosti a sedm 
let bídy (Gen 41, 29–30).

3.  „Bude–li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech sedmde-
sátkrát a sedmkrát.“ (Gen 4,24).

4.  Slovo života na říjen 1981.
5. Srov. modlitba Otče náš, Mt 6,9–13.
6.  Unità è il nome della pace: La strategia di Chiara Lubich, a cura di 

Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma, 2020, str. 37.

„Pane, 
kolikrát mám 
odpustit 
svému 
bratru, když 
se proti mně 
prohřeší? 
Nejvíc 
sedmkrát?“ 

(Mt 18,21)

Osmnáctá kapitola Matoušova evangelia je velice bohatý text, 
v němž Ježíš dává učedníkům pokyny, jak žít vztahy v komuni-
tě, která teprve vznikla. Petrova otázka navazuje na slova, kte-
rá Ježíš vyslovil krátce předtím: „Když tvůj bratr zhřeší proti 
tobě…“1 Ježíš hovoří dál. Krátce nato ho Petr přeruší, jako by si 
uvědomil, že nepochopil dobře to, co jeho Mistr právě řekl. A po-
kládá mu jednu z nejvýznamnějších otázek, které se týkají ces-
ty, po níž má jít každý jeho učedník. Kolikrát je třeba odpustit?

„PANe, KOlIKRáT MáM ODPUSTIT  
SVéMU BRATRU, KDyž Se PROTI MNě  
PROHřeší? NeJVíC SeDMKRáT?“

Klást si otázky je součástí cesty víry. Kdo věří, nezná všech-
ny odpovědi, ale zůstává věrný i navzdory otázkám. Petrova 
otázka se netýká hříchu proti Bohu, ale spíše toho, co dělat, 
když některý bratr zhřeší proti druhému. Petr sám sebe po-
važuje za dobrého učedníka, který dokáže odpustit až sedm-
krát.2 Ježíšova okamžitá odpověď, která vyhodí do povětří 
jeho jistoty, je pro něj nečekaná: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, 
ale (třeba) sedmdesátsedmkrát.“ (Mt 18,22) Učedníci dobře 
znali slova Lámecha, pokrevního Kainova potomka, kde se 
mluví o sedmdesátisedminásobné pomstě.3 Ježíš naráží prá-
vě na tento verš a proti bezmezné pomstě staví nekonečné 
odpuštění.

Srpen 2022
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Společně 
na cestě 
ke svatosti
Text jedné z myšlenek Chiary lubichové, kterými pomá-
hala členům Hnutí fokoláre na společné cestě ke sva-
tosti, mluví o lásce k Ježíši opuštěnému.

SeDMIHRANNý DIAMANT1

Také dnes musíme jít vpřed k cíli a být zakotveni v Božím slo-
vě. Měsíc květen nám přináší takovéto slovo: „Vy jste už čistí 
tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3) 

A co nám ohlašoval Ježíš? 
Víme, že naše Hnutí se opírá o dva opěrné sloupy: jednota 

a Ježíšova opuštěnost. Jednota jako plod lásky k Ježíši opuš-
těnému. Když milujeme Jeho, máme také jednotu.

V tomto měsíci chceme Panně Marii nabídnout hluboké 
přilnutí k tomuto slovu, ke všemu tomu, co znamená Ježíš 
opuštěný. Chceme ho milovat, chceme ho žít.

Chceme ho milovat především v bratřích v Ideálu2, aby-
chom s nimi byli jedním jediným „hroznem“3.

V této době mi z různých stran přicházejí nejen „hrozny“, 
zobrazené všemi možnými způsoby: kresby, sochy, hlavně 

od gen, ale i články, modlitby, pohádky, spojené s tématikou 
„hroznu“.

Pozoruhodná je studie o  sedmi zakladatelích Řádu 
bratří služebníků Panny Marie (servitů), které jeden nám 
blízký řeholník tohoto řádu označil jako „hrozen vinné  
révy“. 

Četla jsem tuto práci s velkým zájmem a znovu jsem kon-
statovala, že díla inspirovaná Pannou Marií, jsou si navzájem 
velmi podobná.

Těchto sedm laických zakladatelů, mezi nimiž byli někteří 
žijící v manželství (pro jejich svatořečení stanovil Papež Lev 
XIII. jako postačující čtyři kolektivní zázraky, obdržené na 
základě společného vzývání všech sedmi), se stalo svatými 
jako jeden, protože učinili ze vzájemné lásky a ze svědec-
tví jejich komunity smysl svého života a měli zvláštní lásku 
k Panně Marii. 

Píše se o nich, že byli „sedmihranným diamantem“. A i když 
se všech sedm stalo svatými, nezaložili sedm řeholních rodin, 
ale jen jednu.

Drazí, jak by člověk toužil je napodobovat! Necítíte, že vám 
hoří srdce touhou zopakovat v našem století tento mimořád-
ný příklad? Nevnímáte, že ještě máme život a nádhernou spi-
ritualitu společenství a patříme k Dílu, založenému tak, že 
nám oboje může umožnit nabídnout Bohu i světu v této době 
ne jeden jediný hrozen vinné révy, ale vinný kmen hroznů, do-
konce celou vinici rozprostírající se ve světě, abychom mno-
ha lidem, všem národům a rasám, darovali opojné víno lásky 
k Bohu a bližnímu?

Nejsme snad my, Dílo Mariino, vinicí Ježíše opuštěného? 
Nebude tedy nic zvláštního, když to vše uskuteční- 

me.
Naše Radi4, která odešla do nebeské mariapoli, nám svým 

příkladem dává naději. Někteří u ní spatřili svatost, které 
dosáhla tímto způsobem, na této svaté cestě, po níž jdeme 
společně, a dostali odvahu a jistotu.

Tedy kupředu, bez zastavování, milujíce se navzájem 
z lásky k Ježíši opuštěnému, zvláště když nám tato láska 
připomíná jeho opuštěnost.

Kupředu! A  když přijmeme jeho slovo, které zahrnu-
je vše, co chápeme jako Ježíše opuštěného, budeme již čis- 
tí.

„Čistí“ – co to znamená již „čistí“? Znamená to právě svatí!
Svatá Terezička se modlila takto: „Nemám nic jiného než 

tento můj dnešní prchavý den, abych ti dala jako plod lásky 
tento hrozen, jehož každá bobule je jedna duše. Ty mi dej, Je-
žíši, apoštolskou horlivost, už dnes!“

Chiara Lubichová

(Z „kolegamenta“, 
Rocca di Papa, 6. května 1982)

1.  C. Lubich, La vita, un viaggio, Roma 1987(4) (1ª ed.: 1984), str. 
45–47.  

2.  Pod pojmem „Ideál“ se rozumí myšlenky týkající se spirituality 
i struktury Hnutí fokoláre a také přijetí nového života, který z toho 
vyplývá.

3.  Skupina lidí oživovaných spiritualitou Hnutí, kteří si pomáhají na 
„svaté cestě“ (viz Nové město 5/2022, str. 14).

4.  Radi Follador, italská fokolarínka, která zemřela 19. dubna  
1982.

14 nové město 6/2022
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Na podzim roku 1956 evropa bez-
mocně sleduje, co se děje v Maďar-
sku. Dne 23. října vypukla v Bu-
dapešti revoluce vedená studen-
ty a dělníky, kteří se solidarizovali 
s polskými dělníky v Poznani, a byla 
tvrdě potlačena čtyřmi tisíci rus-
kých tanků. Dne 4. listopadu město 
napadlo více než dvě stě tisíc sovět-
ských vojáků, zůstalo po nich tři ti-
síce mrtvých a dvě stě padesát tisíc 
Maďarů bylo nuceno opustit svou 
zemi a uchýlit se do západní evro-
py. Svět stál jen krok od vypuknutí 
třetí světové války.

Do tohoto dění zaznívá hlas katolické 
církve. Papež Pius XII., zdrcený nesmír-
nou bolestí způsobenou rychlým sle-
dem událostí, vydává několik prohláše-
ní, jimiž odsuzuje děsivé události v Ma-
ďarsku a vyzývá věřící, aby se modlili za 
mír a svobodu. 

O několik dní později, 10. listopadu, 
papež adresuje všem národům a vlád-
cům dlouhé rozhlasové poselství, pla-
mennou výzvu k nacházení nových ře-
šení pro mír a svobodu: „Bůh! Bůh! 

Bůh! Kéž toto nevýslovné jméno, zdroj 
všech práv, spravedlnosti a svobody, za-
znívá v parlamentech a na náměstích, 
v domácnostech a dílnách, na rtech  
intelektuálů a dělníků, v tisku a v roz-
hlase. (…) Bůh ať vás zbaví vašeho ochro- 
mení, odradí vás od jakékoli spoluprá-
ce s tyrany a zastánci válek, osvítí vaše 
svědomí a posílí vaši vůli pro dílo ob-
novy.“

Lze snadno pochopit, jak toto mocné 
zvolání zaznělo v Chiařině duši, která 
v reakci na ně napsala 15. ledna 1957 
strhující článek pod názvem „Boží dob-
rovolníci“ publikovaný v cyklostylova-
ném časopise Città Nuova: „Není mož-
né jen tak stát a dívat se a být k těmto 
věcem netečný (…). Potřebujeme lidi, 
kteří budou následovat Ježíše tak, jak 
chce být následován; lidi, kteří se zřek-
nou sebe sama a vezmou na sebe jeho 
kříž.“

Mnoho lidí odpovídá na její výzvu, 
a tak se rodí Boží dobrovolníci – vo-
lontáři, nejvíce laické povolání v rámci 
Hnutí fokoláre. Jsou to lidé rozhodnu-
tí radikálně a svobodně žít evangelium 
a vyzařovat ho do společnosti. Chiara 

Zrod Božích dobrovolníků – 
volontárů

Expo 1958 – Atomium.

 Z hNUTÍ fOKOLÁRE
 Návrat ke kořenům

je nazývá „prvními křesťany dvacátého 
století“. 

O několik let později při představová-
ní volontárů Janu Pavlu II. je Chiara po-
psala jako ty, kdo se „úplně odevzdávají 
Bohu bez nějakého specifického zasvě-
cení. (...) Snaží se přinášet oheň, svět-
lo, sílu a bohatství Zmrtvýchvstalého, 
a proto usilují o to, aby v nich On zářil 
díky každodennímu objetí křížů všed-
ního dne. Snaží se vytvářet tu nejhlub-
ší jednotu mezi sebou, aby On byl pří-
tomen v domovech, nemocnicích, ško-
lách, parlamentech, dílnách, zkrátka 
všude“.

Zrození Božích dobrovolníků je také 
výsledkem usilovné Chiařiny snahy 
o jednotu s církví v poválečných letech. 
Církev totiž s obavami sledovala udá-
losti, které se odehrávaly ve východní 
Evropě, když v roce 1945 začalo proni-
kání Sovětského svazu do těchto zemí 
a nastoupil neblahý totalitní režim, je-
hož nosnou ideou byla perzekuce věří-
cích s konečným cílem vymýtit nábo-
ženství. 

Již dříve jsme v této souvislosti psali 
o Chiařině setkání s Pavlem Hnilicou1, 
tajně vysvěceným slovenským bisku-
pem, k němuž došlo v roce 1954. Pad-
re Maria, jak ho nazývala, přijal za své 
charisma jednoty a dal Chiaře impuls, 
aby ho začala šířit i v zemích za želez-
nou oponou, k čemuž se pak brzy nato 
skutečně odhodlala. 

Na otázku, proč by Hnutí mělo ex-
pandovat právě do zemí, kde byli proná-
sledováni křesťané, Chiara odpověděla: 
„Protože milujeme Ježíše opuštěného.“ 
Za tímto rozhodnutím nestál tedy žádný 
politický motiv, pouze věrnost povolání 
a láska k Ježíši ukřižovanému a opuště-
nému, přítomnému v církvi i společnos-
ti těchto zemí.

Polovina padesátých let dvacátého 
století je zároveň nesena neutuchající 
snahou po znovuzrození Evropy, kte-
rá touží povstat z popela války. Udá-
lostí, jež symbolizuje touhu po obno-
vě, je Světová výstava EXPO, která 
se konala v Bruselu na jaře roku 1958. 
I Chiara ji navštívila a 20. dubna 1958 
napsala pro Città Nuova úvodník s   ná-
zvem „Ježíš na Světové výstavě EXPO“. 
Píše v něm: „Synovi člověka není za-
těžko ponořit se do všech lidských zá-
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Úryvek z Chiaři-
na článku „Boží 
dobrovolníci“, 
publikovaného 
v  Città Nuova  
15. ledna 1957. 
Ve světle pro-
bíhajících vá-
lečných událos-

tí neztrácí ani dnes nic na své síle 
a aktuálnosti.

„(...) Vznikla tedy společnost, která 
byla schopna odejmout ze srdcí lidí 
Boží jméno, Boží skutečnost, Boží pro-
zřetelnost, Boží lásku. Musí existovat 
společnost, která by byla schopná na-
vrátit mu jeho místo. Bůh existuje, exis-
tuje, existuje. (…) 

Potřebujeme lidi, kteří následují Je-
žíše tak, jak to chce On: zříkají se sebe 
sama a berou jeho kříž. Lidi, kteří věří 
této zbrani: kříži, mocnějšímu než 
všechny silné atomové bomby, proto-
že kříž je průchodem v duších, kterým 
Bůh vstupuje do srdcí svých dětí a dělá 
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ležitostí a (...) připomenout vše, co je 
věčné a božské, připomenout to všem, 
kdo se tam shromáždili, a  tak po-
vznášet schopnosti národů, které On  
stvořil.“ 

Mariapoli, jež se pak konala o něko-
lik měsíců později ve Fiera di Primie-
ro, dostává název „Boží EXPO“. Chce 
zdůraznit hodnotu Kristovy přítom-
nosti uprostřed jeho lidu. Byla to prv-
ní mariapoli, kde se ve větším počtu 
zúčastnili lidé z jiných zemí, a právě 
tam se narodila myšlenka přinést Hnu-
tí do Latinské Ameriky. A skutečně, i ta 
se začala realizovat: poslední říjnovou 
neděli téhož roku, na slavnost Krista 
Krále, odjíždějí první tři fokolaríni do 
Brazílie.

V následujícím roce 1959 nesla ma-
riapoli jméno „Sláva Boží“. Zúčastnilo 
se jí asi deset tisíc lidí z dvaceti sed-
mi zemí, jejichž zástupci zasvětili své 
národy Panně Marii. Jedním z jazyků, 
které při tomto zasvěcení zazněly, byla 
i čeština.

Po celých deseti letech to byla úpl-
ně poslední mariapoli konaná v Dolo-
mitech, na místě, kde se zrodila. Dů-
vodem byl nejen rostoucí počet účast-
níků, ale i  zvětšující se obtíže, kte-
rým Hnutí v Itálii v těch letech čelilo 
kvůli jeho zkoumání ze strany církve. 
Díky tomu se ale začaly mariapoli ko-

nat v různých zemích světa a pšenič-
né zrno, které zemřelo na jednom 
místě, začalo přinášet jinde mnoho  
plodů.

 Jiří Kratochvíl 

1.  NM 5–6/2018, str. 5; NM 3/2022, str.  
15–16. 

Z mariapoli 1959 ve Fiera di Primiero, během níž došlo k zasvěcení zastoupených 
národů P. Marii.
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Boh v uliciach sveta. História 
volontárov (1956–1996), Brati-
slava, Nové mesto 2021.

z nich své atlety a své vojáky. Proti si-
lám zla je třeba postavit božské síly. Vy-
tvořit šik lidí každého věku, rasy a sta-
vu, kteří jsou spojeni tím nejsilnějším 

poutem: vzájemnou láskou, kterou nám 
jako závěť, nejvyšší ideál a nepřekona-
telnou sílu zanechal umírající Bůh, jenž 
se stal člověkem. Vzájemnou lásku, kte-
rá spojuje křesťany v božskou jednotu, 
odolnou proti útokům člověka a zla 
a která jediná se může postavit „jedno-
tě“ podněcované zištností, popudy to-
hoto světa a nenávistí. Co znamená vzá-
jemná láska? Konat konkrétní skutky 
a z lásky k Bohu zaměřit všechnu svou 
lásku na bratry. 

Autentičtí Ježíšovi učedníci jsou za-
potřebí i ve světě, nejen v klášterech. 
Učedníci, kteří ho v této temné hodi-
ně následují dobrovolně, poháněni jen 
osvícenou láskou k němu a k jeho círk-
vi. Lidé, kteří jsou připraveni na všech-
no, aby Bůh, Ježíš, Maria, evangelium 
a církev zvítězili. Armáda Božích dob-
rovolníků, protože láska je svobodná. 
Armáda, protože je nutné vést válku 
a vybudovat novou společnost, která by 
byla obnovena radostnou zvěstí, starou 
a zároveň novou, kde by spolu s láskou 
zazářila i spravedlnost a pravda.“



V roce 1998 Chiara Lubichová předala 
dětem gen 4 speciální dárek – kostku, 
kde na každé straně je jedno z tajem-
ství, která nám dal Ježíš v evangeliu, 
abychom mohli žít jako on. 

Co to ale znamená mít rád jako Ježíš? 
Znamená to mít rád jako první, dělit se 
o své věci, začínat stále znovu, odpouš-
tět a omluvit se. 

A o tom všem byl Global Meeting Kids. 
Jak se daří například to odpouštění vyprá-
věly dvě děti z Makedonie: „Když jsem při 
zápase hrál s míčem já, kamarád mi vy-
nadal. Zápas jsme prohráli. Kamarád se 
mi na konci přišel omluvit, že na mě kři-
čel. Říkal, že byl velmi naštvaný, protože 
jsme prohrávali. A já jsem mu odpustil.“

„My jsme zase hráli hru a já jsem vy-
hrál. Moji kamarádi se na mě zlobili. Šel 
jsem pak za nimi a omluvil se jim, proto-
že jsem se chlubil a neřekl jim něco jako 
‚Dobrá hra‛ nebo ‚Příště vyhrajete vy‛. 
Odpustili mi.“

Na jedné straně kostky lásky je na-
psáno „Mít rád všechny“. Gen 4 z Bra-
zílie povídali o tom, že připravili oslavu, 
která byla jiná než všechny, které dosud 
zažili. Připravili dárky a občerstvení 
pro popeláře. Čekali na ně u chodníku, 
a když přišli, přivítali je se stolem s ob-
čerstvením a malými dárky. Poděkovali 
jim za jejich práci. Popeláři byli velmi 
překvapení a moc rádi a brazilští gen 4 
dodávají: „My také!“

Mluvilo se také o tom, jak je důležité 
chránit životní prostředí. Jonáš z Argen-
tiny vyprávěl o zvířecích obyvatelích pa-
tagonského pobřeží a dodal: „Jednoho 
dne jsme s rodinou sesbírali na pláži více 
než deset plastových beden používaných 
rybářskými loděmi. Nyní z nich vytváří-
me malou zeleninovou zahrádku.“

Současná prezidentka Hnutí fokoláre 
Margaret Karramová dětem vyprávěla 
o sobě a o tom, jak poznala Chiaru Lubi-
chovou: „Od Chiary jsem se naučila, že 

mohu milovat každého člověka, s kte-
rým se setkávám, ať je to kdokoli.“

Děti se jí také ptaly: „Jsme velmi 
smutní z války. Co můžeme dělat?“ Mar-
garet jim odpověděla: „Nezapomeňte, 
že když Chiara začínala, byla také vál-
ka! Co tehdy Chiara udělala? Začala 
mít ráda všechny lidi kolem sebe, po-
máhala starým lidem, chudým, těšila 
ty, kteří plakali, protože trpěli válkou, 
možná jim zemřel někdo z rodiny. Takže 
co bychom měli dělat dnes? Pokračovat 
v lásce. Ježíš totiž říká: ‚Hle, kdo miluje, 
vítězí nad nenávistí, vítězí nad válkou.‛ 
Čím více to budeme dělat, tím více mů-
žeme přinášet světu mír, ale nejen slo-
vy, ale i skutky lásky. Můžete toho tolik 
dokázat, protože i když si myslíte, že 
jste malí, máte tolik možností!“ A pak 
je povzbudila: „Když se snažíte mít rádi 
a dokážete o tom mluvit ve třídě a se 
svými kamarády, pak to bude jako vlna. 
Když hodíte kámen do moře, co se sta-
ne? Malý kruh, pak velký a ještě větší.“

A na závěr překvapení – telegram se 
vzkazem od papeže Františka adreso-
vaný Margaret Karramové. Vyjádřil, že 
je rád, že probíhá takováto iniciativa 
a popřál, aby všem pomohla postavit do 
středu svého života Ježíše a jeho evan-
gelium, aby byli věrohodnými svěd-
ky radosti a bratrství. Na závěr ujistil 
o své modlitbě a poslal své požehnání.

Zpracovala Magdalena Broschová
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Přineste do světa 
lásku a bude mír
 Z hNUTÍ fOKOLÁRE
 Život gen

Z nacvičování mazurky. 
Duben 2022.
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Mezinárodní setkání gen 4 a jejich kamarádů
Když jsme byly v květnu s holčičkami gen 4 na víkendovém setkání, jedna se 
mě najednou zeptala: „A existují i kluci gen 4?“ Řekla jsem jí: „Jasně!“ A pak 
jsme s ostatními začaly rozebírat, že gen 4 se tak jako my scházejí také v ji-
ných zemích, dokonce i na jiných kontinentech. Chvíli se pak debatovalo, 
jestli i na Antarktidě. Malé děti z celého světa se těžko mohou sjet na jed-
nom místě, aby se potkaly a seznámily… Ale díky moderní technice se jim to 
4. června 2022 vlastně umožnilo. Konalo se Global Meeting Kids, tedy celo-
světové setkání dětí, kde jsme mohli vidět a slyšet, jak se děti z různých kul-
tur snaží žít „umění lásky“. Tématem tohoto setkání bylo „Přineste do světa 
lásku a bude mír“. Dvě hodiny programu byly proložené množstvím tanců, 
her a písní z celého světa. Také deset holčiček z České republiky přispělo do 
programu a nacvičilo taneček v rytmu mazurky. S gen 4 mluvila prezidentka 
Hnutí fokoláre Margaret Karram a svým poselstvím je pozdravil také papež 
František.



18 nové město 6/2022

 Z hNUTÍ fOKOLÁRE

Škola dialogu
Problém mnohdy vznikne tím, že 

stejným slovům dává každý poněkud 
odlišný význam. Proto je třeba se vzá-
jemně verbálně ujistit, že vyslovené 
výroky chápeme oba stejně. Pokud ne-
rozumíme, žádáme o vysvětlení nebo 
upřesnění, aby debata nesklouzla do 
dvou oddělených monologů. Součástí 
dialogu je však i neverbální komunika-
ce, kam patří oční kontakt, úsměv, mi-
mika a gesta, a která může navozovat 
příznivou atmosféru nebo ji naopak na-
rušovat. 

Ukončením dialogu by měla být do-
hoda odsouhlasená všemi jeho účast-
níky. Legitimním výstupem ale může 
být i konstatování, že v tuto chvíli ne-
lze dojít ke shodě. V tomto případě je 
třeba přesně pojmenovat důvody, proč 
k ní nedošlo a případně stanovit dal-
ší podmínky pro pokračování dialo- 
gu.

Různé konkrétní situace vyžadující 
dialog bylo možno si vyzkoušet, ve dvo-
jicích nebo v trojicích, na modelových 
příkladech vzatých nejčastěji z rodin-
ného života. K radosti lektorů někteří 

„Sbližovat se, rozmlouvat spolu, na-
slouchat, hledět jeden na druhého, 
vzájemně se poznávat, snažit se po-
rozumět a hledat společné body, to 
vše lze shrnout do jednoho slova: 
dialog,“ říká papež František v en-
cyklice Fratelli tutti. Potřebu dialo-
gu si na jedné straně uvědomujeme 
všichni, ale zároveň se často ocitá-
me v napětí ostré polarizace názo-
rů, která je jednou z charakteris-
tik společenského vývoje naší doby 
a dotýká se i rodin anebo osob sdíle-
jících totéž duchovní společenství. 
Jak se v této situaci mají orientovat 
lidé žijící spiritualitu jednoty, pro 
něž – řečeno slovy Chiary lubichové – 
„dialog je obsahem veškerého je-
jich konání“? Je tomu skutečně tak? 
A co udělat pro zlepšení?

Na tyto nejednoduché otázky se sna-
žila hledat odpověď dvoudenní „škola 
dialogu“ konaná v Centru Mariapoli ve 
Vinoři 26. března a 14. května, vedená 
čtyřmi odbornými lektory psychology. 
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Každý den se skládal z přednášek, na 
něž pak navazovalo praktické cvičení 
s cílem najít dialogickým způsobem ře-
šení nějaké konkrétní situace každo-
denního života.

Výchozím krokem má být pochope-
ní toho, že dialogu se učíme cílenou 
snahou získávat určité komunikační 
návyky směřující k setkání s názorem 
druhého člověka, jehož považujeme za 
partnera a nikoli za protivníka. Dia-
log musí být v první řadě racionální; 
k tomu patří především mít vlastní ná-
zor a umět ho srozumitelně vyjádřit.

Do zaujatého dialogu patří nevyhnu-
telně také emoce, které by neměly být 
potlačovány, aby pak nepatřičně „ne-
vybublaly“ někde jinde, dokonce v po-
době fyzických neduhů (například ža-
ludečních vředů, migrény…). Nesmě-
jí však nabýt vrchu v urážlivé podobě, 
která dialog blokuje. Nezbytné je také 
uvědomit si, že nejen prožívání emocí, 
ale i vyjádření věcného obsahu se dost 
zásadně liší u mužů a u žen. To má vel-
ký význam zejména pro řešení konflikt-
ních situací v rodině.

Dvě lektorky školy dialogu - psycholožky Veronika Brandejsová a Lucie Kotková.
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účastníci sdělovali na druhém sezení, 
jak se snažili naučené dovednosti apli-
kovat v praxi.

Právě to bylo důležitým cílem ško-
ly: uvědomit si, že dialog začíná u nás 
doma, v  našem společenství nebo 
s kolegy na pracovišti. Jeho zvládnu-
tí na této úrovni představuje nezbyt-
nou abecedu pro  vytváření tolik po-
třebné „kultury setkání“ v církevním, 
náboženském i  občanském prostře- 
dí. 

Specifikum této školy, při níž nešlo 
jen o zvládání techniky dialogu, vysti-
hují slova Jaroslava Šturmy, jednoho 
z  lektorů: „V průběhu školy dialogu 
jsem si uvědomil, jak úzce jsou v na-
šem životě spojeny roviny přirozená 
a duchovní. Za běžných okolností se za-
býváme oběma aspekty lidského živo-
ta odděleně: na běžném kursu komu-
nikace se učíme technikám, jež před-
cházejí chybám v komunikaci, vytvářejí 
její splavnost a odstraňují bloky, chyby 
a nedorozumění. Při prohlubování du-
chovního života v meditaci v duchu ko-
lektivní spirituality jsme povzbuzováni 
k tomu, abychom při vzájemné komuni-
kaci ‚žili v nebi druhého‘, abychom ve 
vlastním nitru vytvářeli jako předpo-
klad duchovního společenství prostor, 

v němž se bude cítit přijat a chápán. Ve 
škole dialogu obě složky splývají, při-
spívají k tomu, abychom byli celými, in-
tegrálními bytostmi ve vnitřní jednotě 
přirozeného a nadpřirozeného. Psycho-
logické techniky přestávají pak být ná-
stroji k vítězství nad druhými, ale stáva-
jí se účinnými prostředky na společném 
výstupu ‚na jednom laně‘, na cestě ke 
skutečnému porozumění a společen-
ství. Dalo by se říci, že se tu setkáva-
jí osobnosti a zkušenosti psychologů 
a mystiků, jako jsou třeba Chiara Lu-
bichová, Edith Steinová či Eric Berne1, 
navzájem se prolínají a vstupují do na-
šich životů. Pomáhají vytvářet jedineč-
ný životní styl a provázejí nás svorně 
v konkrétních situacích každodenního 
života.“

Nezbývá než si přát, aby se tato inicia- 
tiva dočkala svého pokračování a byla 
otevřena co nejširšímu publiku.

Jiří Kratochvíl

1.  Eric Berne, narozený jako Eric Lennard 
Bernstein (1910-1970), byl americký lé-
kař a psychiatr. Vyvinul transakční analý-
zu jako psychoterapeutické jednání, které 
odvodil z psychoanalýzy.

Právě to bylo 
důležitým cílem 

školy: uvědomit si, 
že dialog začíná 

u nás doma, v našem 
společenství 

nebo s kolegy na 
pracovišti. Jeho 

zvládnutí na této 
úrovni představuje 
nezbytnou abecedu 

pro vytváření 
tolik potřebné 

„kultury setkání“ 
v církevním, 

náboženském 
i občanském 

prostředí.
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Začátkem června prožili členové 
studijního centra Hnutí fokoláre, 
takzvané školy Abba, své výjezdní 
studijní zasedání v Centru Mariapo-
li v Praze-Vinoři. Při této příležitosti 
jsme položili několik otázek Palkovi 
Tóthovi z Maďarska, který se ve ško-
le Abba zabývá oblastí komunikace.

 Jak a proč vznikla Škola Abba?
Škola Abba vznikla v  roce 1990, té-
měř padesát let po zrodu Hnutí fokolá-
re s jeho původní, výrazně komunitár-
ní spiritualitou. „K Bohu jdeme skrze 
člověka,“ potvrdila Chiara Lubichová 
výstižně podstatu této cesty, která nás 
vede „k jakémusi humanismu nové for-
mace“. Neustálá snaha převést evan-
gelium do života v těchto letech stále 
více zdůrazňovala potřebu systematič-
tější reflexe, která by studovala a ro-
zebírala teologické, kulturní a spole-
čenské důsledky charismatu jednoty. 
Chiara Lubichová dala vzniknout to-
muto originálnímu studijnímu centru, 
v němž působí zástupci různých obo-
rů, s  cílem studovat, ale především 
žít dar, který Duch Svatý dal jako dě-
dictví Chiaře a jejím prostřednictvím 
celé církvi. Konkrétně se jedná o hlub-
ší proniknutí do poznámek Chiary Lu-

bichové z let 1949–51, známých jako  
Ráj ’49.

 Co jste během svého pobytu 
v Praze projednávali?
Pokračovali jsme v  naší běžné prá-
ci četby a  interpretace těchto textů 
naší metodou: sdílením našich postře-
hů, které obecně vyjadřují přínos po-
dle našeho oboru. V dialogu mezi námi 
tyto sdílené myšlenky následně dozrá-
vají, a tak vznikají publikace na růz-
ná témata. Kromě studia textu Škola 
Abba v průběhu let pomohla také Chia- 
ře v dialogu s různými skutečnostmi 
současného světa, především s velkými 
náboženstvími. A i nyní se snažíme dis-
krétně přispět k pochopení výzev naší 
doby. S ohledem na to jsme pracova-
li na našem projektu „Pace dall´Aula“, 
který se zabývá aktuálními otázkami 
války na Ukrajině i jinde.

 Jeden večer jste strávili v dialogu 
se zástupci komunity. Jaký byl jeho 
účel a jak jej hodnotíte?
Pro nás má velký význam srovnání 
mezi Světlem vyjádřeným na stránkách 
Ráje ’49 a vtělením tohoto Světla do ži-
vota Hnutí v jeho různých kulturních 
oblastech. Proto jsme s velkým zájmem 

vedli dialog s národem s velkou křes-
ťanskou tradicí, který v evropském kon-
textu vykazuje originální rysy, jako je 
bezpodmínečná láska k pravdě. Mezi 
řešenými otázkami byla relativizace lid-
ských hodnot, jako je rodina, ochrana 
života od početí do smrti, jasné rozli-
šení mezi mužem a ženou atd. Stojíme 
před dilematem: na jedné straně mu-
síme nekompromisně podporovat zá-
kladní hodnoty křesťanské antropolo-
gie, na druhé straně musíme vést dia-
log s lidmi opačných názorů. A to vy-
žaduje další prohloubení našeho stylu 
dialogu: nevstupovat do kulturní vál-
ky, ale ani se nevzdávat pravdy a dávat 
přednost doprovázení a péči o ty, kdo  
smýšlejí jinak.

 Jak se dnes Škola Abba prezentu-
je a jaké jsou její projekty?
V poslední době prošla Škola Abba dal-
ším vývojem, „květ“ Školy Abba v po-
sledních letech rozkvetl do „čtyř okvět-
ních lístků“, kterými jsou skupiny pra-
cující s různými cíli. Omezím se zde 
pouze na jeden z nich, jehož cílem je dát 
podobu „lexikonu“ života jednoty: jaké-
musi vádeméku, v němž budou nosné 
myšlenky vycházející z charismatu jed-
noty představeny univerzálním a srozu-
mitelným způsobem pro obyčejné lidi 
naší doby.

Za rozhovor děkuje Hana Pohořalá

 Z hNUTÍ fOKOLÁRE

Škola Abba poprvé 
v České republice

Studijní centrum Hnutí fokolá-
re, nazývané Škola Abba, popisu-
je Chiara Lubichová těmito slovy: 
„Od prvních dob našeho hnutí jsme 
si byli vědomi, že charisma jedno-
ty přináší vlastní kulturu, která je 
jednak odvozena od  křesťanské 
tradice, ale současně je i nová, pro-
tože charisma přináší nové světlo. 
Díky rozvoji Hnutí a díky dialogům, 
které byly navázány mimo struk-
turu Hnutí fokoláre, vyšlo najevo 
specifikum této kultury a ukáza-
lo se, že je nutné, aby se hloubě-
ji studovalo učení, které obsahuje, 
a to z hlediska teologie, filosofie, 
politiky, ekonomiky, psychologie, 
umění atd.“

Z dialogu se zástupci komunity.
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Když v srpnu roku 1968 vstoupila do naší země okupační voj-
ska, byly mi tři roky, takže si nepamatuji vůbec nic. Ale mám 
v živé paměti, jak se na to u nás doma později vzpomínalo. Na 
ten hrozivý zvuk letadel, kolony obrněných vozidel na silnicích 
a v ulicích měst. Na vojáky v cizích uniformách se samopaly, 
na zoufalé lidi kráčející proti tankům, na všudypřítomnou bez-
moc a prozření, že sny o svobodnějším životě skončily. 

Já s maminkou, dvěma sestrami a bratrem jsme tenkrát 
byli na prázdninách v Dolní Vidině s našimi přáteli. Máma 
vzpomínala, jak se pohodová dovolená v jediném okamžiku 
změnila v trvalý šok. Neustále se řešilo, co dělat, kam jít nebo 
jet a co vlastně bude dál. My děti jsme byly ve věku do osmi 
let. Ale těm starším nemuseli dospělí nic moc vysvětlovat. 
Stačilo, když řekli, že k našemu slabšímu a nevinnému státu 
si ten velký dovolil něco, proti čemu se nelze bránit. Můj táta, 
jaderný fyzik, se v těch srpnových dnech zrovna připravoval 
na konferenci ve Vídni. Přejet hranice do Rakouska šlo prý 
snadno, ale namísto vědeckých disputací se tam diskutovalo 
o politice a vědci z celého světa na podpisových arších vyja-
dřovali svůj protest proti zákeřnému vojenskému přepadení 
Československa. 

Počátkem osmdesátých let jsem jako puberťák často zaží-
val pocit totální bezvýchodnosti. Třeba když jsem jezdil do 
světa na koncerty s mládežnickým orchestrem, kde jsem hrál 
na housle, a pak se vracel domů přes ostře střežené hranice. 
Za nimi v mé vlasti bylo všechno jenom šedé, špinavé a bez-
nadějné. Při každém takovém návratu jsem se sám sebe ptal, 
jestli ta země nesvobody za ostnatým drátem je opravdu můj 
domov. 
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Nezapomínat 
na vlastní 
minulost

Když jsme jako sourozenci dostali jednou magnetofon, čas-
to jsme si pouštěli písničky Karla Kryla. Později jsem začal 
hrát na kytaru a všechny ty „krylovky“ jsem se naučil. Věděl 
jsem, o čem zpívám, když jsem s kamarády hrával „Bratříčku, 
zavírej vrátka“. Jednou na nějaké studentské brigádě, která 
bývala povinná, jsme takhle v noci seděli a já zpíval „Karla 
Kryla“. Když tu ze tmy vystoupili do záře ohně neznámí pá-
nové v kožených bundách a řekli, že tohle už zpívat nesmíme. 
Mně bylo 15 až 16 let a ti nezvaní hosté mne docela vyděsili. 
Bylo to mrazivé připomenutí, že i kdesi v nočním lese mě ko-
munistická moc má v hrsti. 

A  kolik nesmyslů jsme slýchávali ve škole. Vojenské 
přepadení v roce 1968 byla bratrská pomoc. Dočasný po-
byt vojsk byl na „furt“. Útisk a represe byla normaliza-
ce. A s okupantem Sovětským svazem se mělo přátelit na 
věčné časy, což nám přišlo skoro úsměvné, protože jako 
křesťanská rodina jsme si věčnost představovali docela  
jinak. 

U nás doma jsem často viděl, že rodiče řeší velmi složi-
tá mravní dilemata. Debaty o politice a dění ve světě jsem 
poslouchal rád. Kromě zájmu o veřejné dění mi z těch dob 
zůstalo také pochopení, že i v těch nejhorších časech si člo-
věk může dělat legraci. U nás se třeba říkalo: „Neraď, ješ-
tě ti nebylo padesát a nebyl jsi v Moskvě.“ Když jsem se 
v roce 1983 konečně vrátil z Moskvy a časem mi pak bylo 
i těch padesát, tak jsem si na to pořekadlo často vzpomněl.  
Takže když už jsem byl v Moskvě a je mi přes padesát, rád 
bych připomněl, že výročí srpnové invaze je spjato i s výročím 
odsunu sovětských vojsk z našeho území. Konkrétně: Sovět-
ská vojska bděla nad socialismem v Československu až do 
léta 1991, tedy neúnosně dlouhých 23 let. Odsunuto bylo 
73500 sovětských vojáků a téměř 40000 jejich rodinných 
příslušníků. 

Žijeme ve složité a křehké době. Je sice 21. století, ale 
totalitním režimům se ve světě daří. Nesmíme zapomínat 
na vlastní minulost. Na to, že komunismus znamená totali-
tu a neváhá použít všech prostředků. A nesmíme zapomínat 
ani na to, že v kontaktu s totalitními státy musíme být stále 
ostražití.

Pavel Fischer

(Převzato z podcastu Téma Pavla Fischera; 
pavelfischer.cz, redakčně kráceno)
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Zkušenosti dětí
INsPIRacE Na LETNÍ PRÁZDNINY

V PRODeJNě

Byli jsme v obchodě s potravinami. Blízko pultu stála holčička 
a chtěla něco koupit, ale nikdo ji neslyšel, protože byla hod-
ně malá a v obchodě byl velký hluk. Tak jsem se jí zeptala, co 
by chtěla, pak jsem to řekla prodavačce a zaplatila jsem to 
ze svých peněz. Když jsem holčičce předávala balíček s ná-
kupem, krásně se na mě usmála a já jsem byla také šťastná.

Nicole z Indie

NOVý MíČ

Při pouti u nás ve farnosti jsem vyhrál fotbalový míč. Měl 
jsem z toho obrovskou radost, i když doma už jeden míč mám. 
Když jsem se vrátil domů, maminka mi řekla, že ten den je 
speciální svátek pro muslimy, a navrhla, abych nový míč dal 
Aminovi. To je chlapeček, který každý den chodí do naší čtvr-
ti dělat drobné práce. Bylo to poprvé v životě, co jsem vyhrál 
míč, a byl moc pěkný. Říkal jsem si: „Možná bych mu mohl 
dát ten starý.“ Přemýšlel jsem nad tím celý večer. Nakonec 
jsem pochopil, že když dám nový míč Aminovi, udělám skutek 
lásky pro Ježíše. Tak jsem mu ho daroval a pak jsme si s ním 
ještě společně hráli.

Fadi z Egypta
Zdroj: gen4.focolare.org

NOVá KAMARáDKA

Belem si hrála se svými kamarády, ale pak uviděla holčičku 
na invalidním vozíku. Šla se s ní seznámit, i když si z ní kama-
rádi dělali legraci. S holčičkou si hrála a rozesmála ji. Belem 
byla šťastná, protože udělala někomu radost a také si našla 
novou kamarádku!

Belem z Kuby

FOTBAlOVý TURNAJ

Chystal jsem se na miniturnaj a chtěl jsem tam vzít i svého 
mladšího kamaráda Jeana. Když jsem pro něj šel, ještě nebyl 
nachystaný, tak jsem na něj musel čekat. Pak jsme dorazili na 
turnaj, ale týmy už byly rozdělené a já jsem musel zůstat na 
lavičce jako náhradník. Když jsem čekal, jestli mě zavolají na 
hřiště, všiml jsem si skupinky menších dětí, jak si po straně 
samy hrají. Vzpomněl jsem si, že je v nich Ježíš, a tak jsem si 
s nimi šel hrát. Později mě zavolali do hry, protože můj tým 
postoupil do semifinále, ale už bylo pozdě a musel jsem jít 
s Jeanem domů. Nebylo pro mě snadné odejít, ale zvládl jsem 
to bez rozčilování. Moje „hra“ toho dne byla postarat se o Je-
žíše v mladších dětech a cítil jsem se velmi šťastný.

Felix z Madagaskaru



1 2

3 4

5 6

Během předposledního květnového víkendu se uskutečnilo několik akcí pro děti i mladé. Kluci gen 4 strávili 
na Říčkách víkend plný výletů a her a zažili pěkné společenství (1–2). 

Starší kluci, tedy gen 3, vyrazili na puťák na Plzeňsko. Přešli hodně kilometrů, zažili besedu s nemocniční kaplankou 
starající se též o bezdomovce a navštívili vědecké centrum Techmanii (3–4).

Do Prahy-Vinoře přijely holčičky gen 4 z Čech a Moravy, povídaly si o přinášení radosti do světa, hrály spoustu her 
a spolu s dětmi z Ukrajiny vyráběly krásné dekorace (5–6).
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