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„ Jsem jako zelená oliva 
v Božím domě, 
stále se spoléhám 
na Boží slitovnost.“

Žl 52, 10-11
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obsah editorial

V létě jsme vyrazili do přírody. Vypadnout 
z pražského paneláku na Šumavu, navíc na 
trasy, kde chodí málo lidí, to je léčba šokem. 
Až jsem si v duchu mnohokrát říkal: „Ty jo, 
Bože, fakt dobrý!“ 

Zajímavé je, že o co míň tam potkáte lidí, o to víc lze zaku-
sit setkání jiného druhu. Setkal jsem se tam například 
s vodou. S její noblesou, chutí a houževnatostí. S její krá-
sou a s jejím zvukem. Nechal jsem se od ní osvěžit, uná-
šet a stále překvapovat. Potkával jsem i stromy. Vzrostlé 
a majestátní, které již něco pamatují, ale i ty malé a dravé, 
které mají převzít místo starých a odumírajících velikánů. 
V jejich stínu jsem našel odpočinutí a svěží vzduch.
Denně jsem procházel nejrůznějšími cestami. Jedny byly 
rovné a široké, jiné byly úzké a klikaté. Některé byly zcela 
jasné, jindy jsem bloudil po těžko rozeznatelných a zarost-
lých pěšinách. Ale všechny mě nakonec dovedly do cíle 
a „cestou“ mi navíc připravily zajímavá překvapení. 
Zároveň jsem si tam ale uvědomil, že nic stvořeného nedo-
káže zcela naplnit naše srdce. Všechno to krásné je jen 
jakýmsi ukazatelem k Někomu, kdo nabízí mnohem víc. 
Je to jakási stopa, znamení, Boží dar a vzkaz pro nás. 
Vzkaz, že On na nás již od věčnosti myslel a cestou nám 
připravil pár překvapení. A protože se občas vydáváme 
na cesty bez něho, vychází nám v ústrety a říká každému 
z nás: „Pojď za mnou,“ ale i „já jsem Cesta…“ Pravda, 
někdy do kopce, jindy dolů. Někdy v příjemném počasí, 
jindy ve vedru či dešti. Ale hlavně když můžeme doufat, 
že jsme nesešli z Cesty.
Milí čtenáři Effathy, choďme každým okamžikem po jeho 
cestách. Směřujme domů. On ne(z)klame.

 Za redakci 
Ignác Mucha
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Ohlédnutí
za konferencí

Začátkem července se na BVV 
v Brně opět postupně vyrojilo více 

než 8000 lidí, aby spolu strávili 
čtyři dny před Boží tváří. Téma 

letošní konference „Zůstaňte v mé 
lásce“ vycházelo z 15. kapitoly 

Janova evangelia, kde nám Ježíš 
nabízí obraz vinného kmene 

s ratolestmi. V přednáškách jsme 
se nejprve důkladně podívali na to, 

v čem a jak nás Pán Bůh v životě 
očišťuje, mnozí to pak zažili při 

svátosti smíření. Fronty kajícníků 
i nasazení tolika zpovědníků 

mne každý rok v Brně vezmou 
za srdce. Stejně tak služba 

přímluvců, kteří jsou připraveni 
přijmout ty mnohé, kteří trpělivě 

čekají v dlouhé frontě, a modlit 
se za jejich trápení. byli vedeni 
k tomu, abychom čerpali mízu 

z „kmene“, tedy prohlubovali naše 
spojení s Hospodinem, bez něhož 
nemůžeme dělat nic, ale zároveň 

se zajímali o dění za dveřmi našich 
domovů, kostelů a nejrůznějších 
sociálních bublin. Aby náš život 

byl plodný a vedl k radosti v nás 
i kolem nás.                  Pavlína B.

„Zůstaňte
  v mé lásce“
                          Jan 15,9
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Na konferenci znovu i poprvé…

n Letos jsem se na konferenci obzvlášť těšila. 
Konečně totiž dorostly všechny naše děti do 
věku 4 let a mohly se tedy účastnit dětské kon
ference. A já měla mít prostor pro sebe a mož
nost nerušeně se účastnit programu. Dárek 
sám o sobě. A opravdu to po rozpačitém za
čátku vyšlo. Musím přiznat, že když můžete 
nerušeně poslouchat a „nelovíte“ přitom pobí
hající děti, všechno vám to nějak víc „zapadá“. 
Alespoň já jsem měla ten pocit. Přednášky pro 
mě byly velmi oslovující, k některým svým po
známkám se vracím a myslím, že budu i v bu
doucnu. Třeba otázka „z čeho žiju, co mě sytí 
a dává mi radost?“, která zazněla hned v první 
přednášce, se mi od té doby vynořuje velmi 
často a je pro mě jakýmsi „ návodem“ ke zpy
tování svědomí. Letos poprvé jsem se účast
nila i sobotní večerní modlitby. Byla mi velmi 
milá civilnost a obyčejnost, s níž byla mod
litba komunitou vedena (vedli ji otec Michal 
Zamkovský a členové komunity Rieka života 
– pozn. red.). Žádné strojené fráze ani speci
ální modlitební slovník. A radost z přítomnosti 
Ducha uprostřed nás pak byla opravdu zřejmá. 
A v mezičasech? Děkuju všem za milá se
tkání, z nichž některá se odehrávají právě 
jen jednou za rok na konferenci. A přesto 

jsou mnohdy hluboká, pro mě až nepocho
pitelně. A jako třešnička na dortu tři nad
šené děti, které se mohly – po svém a zcela 
nezávisle na rodičích – zase nějak jinak po
tkat s Ježíšem, způsobem, kterému rozumí. 
Letošním hitem našich kluků byla písnička 
Milost když prší... na každého z nás (dál to 
já bohužel neumím). Pro mě bylo těch ně
kolik dnů v Brně velkou milostí, za kterou 
jsem moc vděčná.  Martina Černá

Tým „pomerančů“ je tradičně nejdynamič-
tější složkou celého konferenčního dění. 
Jejich ochotě a nasazení vděčíme za roz-
zářené tváře dětí, které se do Brna těší, 
a také za čas, který mohou rodiče a praro-
diče strávit v klidu při přednáškách, roz-
hovorech a v modlitbách. Dětská konfe-
rence nám pravidelně připomíná, že být 
Božím dítětem je opravdu radost.

Jak vyšťavit pomeranče…

n Být pomerančem není vůbec jednodu
ché. Takový pomeranč musí být nejdříve 
pečlivě vybrán, prozkoumán, zda opravdu 
má všechny správné vlastnosti – hlavně šťav
natost.
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A když už jednou projde sítem, může začít 
druhá fáze, a to psychická příprava na to, 
že se na vás v jeden moment může vrhnout 
až 1160 dětí. A řeknu vám, že to je opravdu 
hodně!
Naštěstí máme dobré vedení, a tak se schá
zíme již čtyři dny před začátkem hlavního 
programu, kde podstupujeme skoro až vo
jenský výcvik, založený na celkové odolnosti 
a vzdělávání. Hlavními body programu jsou 
modlitby, přednášky a příprava programu 
pro děti.
Jestliže pomeranč zvládl základní výcvik, je 
bez milosti hozen do akce, počínaje přípra
vou pavilonu V, než přijedou dítka.
Letošní dětská konference byla opět o něco 
větší než ta loni. A abychom si ověřili své 
limity, tak nám 2 dny ze 4 propršelo. Asi 
abychom opravdu zapojili své mozkové ko
mory. Až na hlasivky to tak všichni přežili 
ve zdraví. 
Naštěstí jsme měli po celou dobu jištění 
z nebe, takže se nám podařilo neztratit ani 
jedno dítě. Díky tomu jsme rodiče odsunuli 
na druhé místo v soutěži „Neztrať své dítě“, 
neboť oni poztráceli minimálně 3 ks dětí 
hned první den, během představení v našem 
pavilonu, a spoustu dalších v pavilonu F. 

Myslím, že hlavní myšlenka zákulisí Dětské 
konference zní: „Vyšťavit pomeranče a na 
pumpovat tu duchovní šťávu do dětí, aby 
nám časem vyrostla nová generace lidí nad
šených pro Boha.“
I přes veškerou únavu a vydání maxima 
z nás dobrovolníků tu nyní sedím a už vy
hlížím další konferenci. Protože za ty dětské 
úsměvy to prostě stojí!

Marie Straková 
(foto pár „pomerančů“  vidíte na obálce)

Kromě starých mazáků a notorických ná-
vštěvníků se v Brně každoročně někdo 
ocitne úplně poprvé. Manželé Szotkowští 
jsou velmi aktivní ve své farnosti poblíž 
Jablunkova a v jejich domě se léta schází 
křesťané ke společné modlitbě a sdílení. 
Zajímalo mne, jaké jsou dojmy konfe-
renčních nováčků, a proto jsem je popro-
sila o pár slov…

Na „masovku“ se nám 
moc nechtělo…
n Již dvacet let jezdíme na setkání manželů, 
nejdříve sami a dnes i s našimi třemi dětmi. 
Nikdy jsme necítili potřebu jezdit na velká 

Několik úžasných „citrónek“,
sloužících u vchodu BVV

Sestra Veronika názorně předvádí, 
jak je to s tím čištěním révy
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setkání, spíš jsme se jim vyhýbali. Pramení to 
z naší práce, oba totiž pracujeme ve velkých 
kolektivech a jsme denně s mnoha lidmi. 
Naši přátelé z farnosti Jablunkov nás sice již 
několik let zvali a přesvědčovali nás o dobré 
atmosféře konference, prý tam můžeme na
čerpat do života. Přiznávám se, že se nám 
ale na „masovku“ moc nechtělo. 
Až na jaře jsme se doma shodli, že nastala 
chvíle, že by bylo dobré společně s přá
teli prožít nějaký čas v Boží blízkosti. Na 
konferenci jsme dorazili ve středu večer, 
přímo z desetidenní dovolené ve Slovinsku. 
Ubytovali jsme se a ve čtvrtek ráno jsme 
tramvají vyjeli vstříc novému dobrodružství. 
Byli jsme na místě poměrně brzo a vnímali 
jsme atmosféru. Pokoj, jenž na nás zavál 
a vlídné přijetí K. Lachmanové byl osvěžující. 
Příjemně nás překvapilo množství věřících 
z jiných církví, ale i to, že tu jsou všechny ge
nerace, od dětí přes dospělé až po seniory. 
Cítili jsme přijetí a milé úsměvy lidí kolem 
nás ujišťovaly, že jsme zde správně a je to 
čas i pro naši rodinu. 
Jako skvělé a důležité nástroje k prohlou
bení vztahu s Bohem se ukázaly společná 
modlitba, možnost ztišení na adoraci anebo 
příležitost požádat o osobní přímluvnou 
modlitbu. Mně se Bůh dotýkal nejvíce skrze 
krásné písně chval. Hudba byla tak líbezná, 
že jsem při ní často vnímal Boží pokoj a Boží 
lásku k nám. 
Přednášky byly dobře volené, moudré, 
v mnoha ohledech důležité pro mě osobně. 
Bylo cítit, že jsme jedna velká rodina, např. 
kdy naše děti dávaly pozdrav rukou „high 
five“ kněžím při průvodu ke mši. 
Naše děti chtěly nejdříve zůstat s námi ro
diči, na konferenci pro dospělé. Jakmile však 
zjistily, že u pomerančů je báječná atmo
sféra, chodily pak na Dětskou konferenci. 
Příjemné bylo i setkávání s přáteli, s někte
rými jsme se neviděli i patnáct let, takže 
bylo na co navázat. Čas vzájemného sdílení 

a setkávání je důležitý a vzácný, mnohdy se 
dalo zajet na hlubinu. V pátek večer s přáteli 
jsme se sdíleli o tom, co prožíváme, pomocí 
balíčku „Božích karet“, které doporučovala 
Miriam Swaffield na své přednášce. A vy
baveni dobrou literaturou a mnoha novými 
impulzy a zážitky jsme se v neděli šťastně 
vraceli domů.
Jsme rádi, že jsme tam byli a mohli načer
pat do dalších dnů, že se vůbec koná taková 
akce, kde můžeme s celou rodinou zažít Boží 
dotek.  Daniel a Andrejka S.

n Na konferenci jsem byl poprvé. Jeli jsme 
tam přímo z dovolené. Moc se mi líbily pís
ničky s textem na tabuli. Celý čas tam strá
vený se mi moc líbil a našel jsem tam skvělé 
kamarády, se kterýma jsem si to užil ještě 
víc. Byli jsme tam parta rodin a chodili jsme 
spolu na jídlo. Doporučuji.

Jan Szotkowski (10 let)

Otec Michal Zamkovský v akci
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Ačkoli konference není zamýšlena pře-
devším pro mladé, s výjimkou jedné spe-
ciální paralelky, každoročně se jí kromě 
pár stovek dobrovolníků účastní i hodně 
mladých lidí. Své dojmy nám sdělila 
Veronika.
 
n Na konferenci se mi moc líbilo, byla to 
první akce, na které jsem potkala všechny 
generace zároveň – na rozdíl od formace pro 
nejmenší, setkání mládeže, konferencí rodin 
či klubu seniorů, které se vždy soustředí na 

jednu cílenou skupinu. Charismatická kon
ference je místo, kde mohou být všichni po
hromadě a každý zde najde své útočiště, 
něco pro sebe. Hluboce na mě zapůsobily 
chvály, kde jsem tuto skutečnost pocítila 
snad nejvíce. Rodiče tančili s malými dětmi, 
dospívající vepředu se staršími společně zpí
vali. Na družné atmosféře přidává i přítom
nost členů různých církví. Jednota a spole
čenství v plném slova smyslu. Pro mě výji
mečné chvíle. 
Druhou věcí, kterou bych chtěla zmínit, 
je určitě Dětská konference, program ur
čený speciálně dětem, který probíhá záro
veň s hlavním programem. Skvělý nápad, 
jak umožnit rodičům plně se věnovat před
náškám a dětem zase prožít den plný zá
bavy, radosti s ostatními, a přitom také du
chovně růst. Měla jsem možnost se části 
Dětské konference zúčastnit a byla jsem z ní 
doslova nadšená. To nasazení, které mají 
„pomeranči“, láska, kterou těmto dětem 
projevují, nemá mezí, úsměvy vás vítají ze 
všech stran. Totéž i „citróni“ na recepci či 
na parkovištích, zkrátka ti mnozí dobrovol
níci: Věnují svůj volný čas a velké úsilí, aby 
druzí mohli duchovně načerpat. Velice ob
divuhodné.  Veronika (19 let)

Miriam Swaffield z Anglie 
s „charo-med vídkem“: kdo ho dostal, 
určitě se do Brna jednou vrátí :-)

Chapela při vedení modlitby chval
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Své dojmy z letošní konference pro Effathu 
shrnula i jedna z přítomných řeholních 
sester, které se nám na Konference také 
utěšeně množí, mnohé i ve službě pří-
mluvné modlitby.

n Letošní konference byla pro mě velmi dy
namickým pozváním hned v několika smě
rech: od hlubokého uctívání Ježíše, aby se 
mohl stát skutečně mým Pánem, až k pří
mluvě za evangelizaci, aby mě i nás On mohl 
použít k přinášení živého Boha lidem, kteří 
o něm nic nevědí. Chtěla bych více vnímat, 
kde a jak si mě On bude chtít použít, být 
bdělá a připravená. Konference pro mě byla 
pozváním k tomu, abych stále opakovala 
ten vzájemně související „pohyb“ – vracet se 
k Němu, čerpat z Něj, a pak vycházet k lidem 
kolem. Zůstala ve mně touha po tom, aby 
moje víra byla čím dál víc osobní, ale čím 
dál míň soukromá, jak trefně poznamenala 
Miriam Swaffield. 
Názorným obrazem, jak takový člověk vy
padá, byl pro mě slovenský redemptorista 
P. Michal Zamkovský. Přednášel se skrom
ností a tichostí, a přesto mocně a přesvěd
čivě, aby pak při vedení modlitby projevil 

velkou odvahu, živost a vnímavost pro ve
dení Duchem. Byl pro mě silným povzbu
zením k trpělivosti a důvěře v Pánovo ve
dení také tím, že Pán si ho k jeho evangeli
zační službě připravoval ve skrytosti za to
tality po celých deset let, jak jsem se dočetla 
v knižním rozhovoru s ním. Duchovní plod
nost prostě vyrůstá z živého vztahu s Pánem. 
Jsem velmi vděčná, že po každé přednášce 
hned následovala modlitba za to, co jsme 
slyšeli, z nichž asi nejsilnější pro mě byla 
sobotní modlitba s lidmi, kteří seděli vedle 
mě: za člověka, kterého nám Pán položí na 
srdce a který Krista ještě nezná. 
Zůstávám dál s palčivou otázkou: „Z čeho 
žiji?“, protože to pak budu šířit kolem sebe. 
Konference ve mně oživila touhu, aby to byl 
živý Bůh.  Jana Svobodová, FMA

n Díky všem organizátorům Konference, 
a zvláštní dík Chapele za doprovod modli
teb. Snad nejsilnější momentem pro mě bylo, 
když při sobotní modlitbě snad pět minut 
většina lidí v hale společně chválila Boha 
zpěvem v jazycích, Boží přítomnost tam 
byla skoro hmatatelná… Ještě jednou díky 
všem, kdo dávají svou energii a čas, aby se 
tato krásná akce mohla každoročně usku
tečnit. Vězte, že vaše námaha není marná!

Zdeněk V. 

Otec Petr s pilou předvádí 
dětem názorně vinaře 
z Janova evangelia

Divadlo pro děti
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 Společenství

„Vstaň a choď “ 

už před několika lety dali manželé Svo  ja  novští z Ostravy zrod společen-
ství „Vstaň a choď“. mnozí jste je mohli potkat i na konferenci v Brně, 
ale jsou velice akční, i několikrát do roka pořádají své duchovní obnovy. 
O několik dojmů z letní obnovy se s námi podělila „jezdící“ Laďka, kte-
rou někteří čtenáři budou znát i z tábora JumP. 

www.vstanachod.cz

„Jezdící“ Laďka
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Píšu vám z pouště. Tedy ne tak docela. 
Píšu vám z duchovní obnovy společen

ství Vstaň a choď, kde právě prožíváme den 
pouště. Čas, který se vymyká tomu, na co 
jsme zde zvyklí. Všudypřítomné povídání 
a smích vystřídalo ticho a rozjímání. Každý 
je najednou sám. Samota je pro mě vzácná, 
většinu svého života totiž prožívám s někým. 
Jsem na vozíku, a tak je pro mě přítomnost 
druhého člověka a jeho pomoc důležitou sou
částí života. A teď v Sedlištích můžu být ale
spoň na pár hodin sama. Je to samota, která 
ale není osamocením. Je to chvíle, do které 
mohu pozvat Ježíše a být intenzivněji s ním. 
Mám možnost pořádně se ukotvit v tom, co 
smíme společně prožívat. Uvědomit si, že to 
není samozřejmost. Být součástí takového 
společenství je totiž velký dar.

Chodící a jezdící
Na letošní letní duchovní obnově nás bylo 
dvacet vozíčkářů a čtyřicet pět „chodících“. 
Dohromady tedy pětašedesát lidí, kteří si 
pomáhali a navzájem se učili, jak žít v bra
trské lásce. Hendikep tu opravdu nehraje 
roli. „Jezdící“, jak se tady vozíčkářům říká, 
nejsou jen pasivními příjemci pomoci. Každý 
má své nezastupitelné místo v mozaice spo
lečenství Vstaň a choď. Každý může přispět 
svým pohledem na svět, svědectvím nebo 
jen úsměvem.

boží překvápka
Celou obnovou nás provázel příběh 
Josefa a jeho bratrů. Každý den jsme 
se díky přednášce a následným disku
zím ve skupinkách pokoušeli reflekto
vat Josefův příběh v kulisách vlastního 
života. Stejně jako Josefovi bratři neměli 
tušení, jakou roli jejich tehdy nejmladší 
bratr sehraje v jejich životech, ani my 
nevíme, kdo nás nakonec nejvíce ovlivní, 
koho my ovlivníme nebo která situace 
zásadně změní náš život. 

Co když například přijmete pozvání na 
duchovní obnovu pro vozíčkáře, a to se 
ukáže jako nejlepší nápad vašich životů? 
Odhodíte strach a obavy a stejně jako 
Josef začnete spoléhat na to, že Hospodin 
je s vámi… 
Tak už přestaňte číst a pojeďte s námi na 
nejbližší akci, rádi vás uvidíme!

Ladislava Blažková



Výslech o životě

S T e J N é  O T á Z K y
P R O  R ů Z N é  L I D I

Tomáš Kutil pochází z Hrádku u Sušice, vystudoval žurnalistiku a pracuje 
v Katolickém týdeníku. Vedl knižní rozhovor s Josefem Suchárem Zázrak 
v Neratově a nejnověji i s biskupem Františkem Radkovským, který vyšel 
pod názvem V Boží režii. Alžběta pochází z Prahy, a než se stala mamin-
kou na plný úvazek, pracovala jako učitelka na základní škole. Jejich cesty 
se před lety propojily na duchovní obnově s názvem Jericho, kterou pra-
videlně pořádá komunita Chemin Neuf. Společně se tam pak několik let 
věnovali organizaci víkendů pro mládež a také hráli při pravidelných veče-
rech chval v kostele sv. Apolináře, poté i u sv. Bartoloměje v Praze. Sloužili 
též na táboře Entercamp, který pořádá českobudějovická diecéze. Dnes 
se radují se z dcer Agáty (3 roky) a Rút (8 měsíců).

10 / VýSLECH
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•  Jak a kdy asi začal váš život z víry?

Tomáš: Velmi brzy, protože nás vedli rodiče 
k víře odmalička. Pamatuji si, jak jsem ještě 
jako předškolák ministroval starému panu 
faráři Pernegrovi v Zámecké kapli v Hrádku, 
kam jsme chodili na nedělní mše. Na oltář 
jsem skoro nedosáhl, ale byl jsem moc rád, 
že tam můžu být a na ministrování se těšil. 
Vybavuji si jeho laskavý úsměv a velkory
sost. Kdykoliv něco dostal, okamžitě to dal 
někomu dalšímu. Vůči nám dětem měl až 
neuvěřitelnou trpělivost.
V pubertě jsem bral kostel spíš jako povin
nost a součást rodinného koloritu. Zlom při
šel v šestnácti letech na Jumpu v Kostelním 
Vydří, kde jsem se poprvé modlil ze srdce 
a cítil, že moji modlitbu někdo slyší a bere ji 
vážně. Krátce na to jsem začal jezdit na pro
gramy pro mládež Komunity Chemin Neuf, 
kde jsem kromě prohlubování svého vztahu 
s Bohem našel i další přátelství. V naší far
nosti se v té době konalo po mnoha letech 
biřmování a já jako přípravu na něj prožil 
seminář Života v Duchu podle Sieverse.
Alžběta: Můj život z víry začal asi tak: 
pocházím z klasické katolické rodiny z pěti 
dětí. U nás se především kladl důraz na 
skutky víry. K osobní víře jsem se dostala 
díky přípravě na biřmování ve Stodůlkách, 
kterou vedl Michael Špilar. Každý týden 
jsme dostávali texty a zamyšlení. A po celý 
týden jsme se snažili / učili se modlit. Po 
týdnu jsme se sdíleli ve skupinkách, jak nám 
to šlo. Později jsem také prošla seminářem 
v Duchu svatém v Komunitě Chemin Neuf, 
kde jsem pak strávila hodně času. A osobní 
modlitba se prohlubovala, uvědomovala 
jsem si, že bez modlitby nemůžu nic. Vlastně 
můžu, ale bude to málo a bez Boha.

•  Jak jsi objevoval/a své povolání?

Alžběta: Modlitbou. Snažila jsem se mít obě 
cesty otevřené. Ale měla jsem silnou touhu 

po rodině a po jednom člověku, se kterým 
zestárnu, a budu vše sdílet. 
Tomáš: Povolání k manželství jsem cítil 
už od puberty, kněžství pro mě bylo vždy 
něco vzdáleného, co jsem si pro sebe neu
měl představit. A ani v žádných duchovních 
cvičeních jsem necítil Boží volání, které by 
šlo tímto směrem. Potíž byla (zdálo se mi, že 
strašně dlouho) v absenci té správné ženy. 
Což o to, dívek v mém okolí byla spousta, ale 
nikdy to nedopadlo. Jak se mi ale už mno
hokrát potvrdilo, Boží načasování je doko
nalé. Takže s Alžbětou jsme se potkali v tu 
správnou chvíli (vtipné bylo, že v té době 
jsme ani jeden vztah nehledali). Asi jsem 
potřeboval zrát déle, než jsem si myslel :).
K médiím v různých podobách jsem měl 
blízko už odmala, na základní škole jsem 
neustále ležel v knihách a bavilo mě vymýš
let si různé dobrodružné příběhy. Přes stu
dium žurnalistiky jsem se dostal postupně 
do Katolického týdeníku a nedávno i ke 
psaní knih (poslední byl knižní rozhovor 

Svatební vykročení
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s Josefem Suchárem o Neratově, pozn. 
red.). Jsem rád, že mě tahle záliba dnes 
může živit.

•  Ovlivnil někdo podstatně tvé hledání?

Alžběta: Troufám si říct, že Bůh. Také 
rodina a přátelé z Komunity Chemin Neuf. 
Tomáš: Cením si mnoha rozhovorů o víře 
i o světě, které jsem mohl vést se svými 
rodiči. Pomohla mi i řada lidí kolem Komu
nity Chemin Neuf, především Kamil Novák 
nebo manželé Rokůskovi, kteří žijí v komu
nitě ve Francii, určitě i Boža Novák (vtipná 
shoda jmen). A další lidé z Klatovské evan
gelické mládeže, kam jsem jezdil jako dospí
vající. Byla to spíš ekumenická skupinka, 
chodilo tam pár katolíků, metodistů i členů 
Křesťanských společenství (KS). Bylo zají
mavé diskutovat o víře a tříbit si názory. 
Spolu s nimi jsem pak chvíli hrál i ve chvá
lové kapele, to bylo také obohacující.
Velmi mi sedla jezuitskocharismatická spi
ritualita Chemin Neuf, ke které mám blízko 
dodnes. Tři roky jsem žil přímo v komunit
ním domě. Dala mi dobrou strukturu mod
litby, během řady duchovních cvičení jsem 
si zase mohl uvědomit a rozlišit mnoho věcí. 
A bez spontánní modlitby chval si svůj život 
s Bohem už neumím představit. V poslední 
době jsem hodně načerpal i skrze medita
tivní duchovní cvičení v jezuitském klášteře 
v Kolíně. Je to velmi požehnané místo.

•  Je pro tebe zvláště důležitá nějaká 
pasáž z Bible? Jaká a proč?

Tomáš: Nejvíc asi žalmy. Jednu dobu to byl 
Žalm 23, skrze který jsem vnímal Boží blízkost 
a Jeho starost o mě. Poslední dobou se mě 
dotýká žalm 34, konkrétně 15. verš: „Chraň se 
zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!“ 
Nevím, zda se mi daří být člověkem pokoje, 
ale mám pocit, že mě k tomu Bůh volá. Abych 
nerozdmýchával konflikty, ale naopak přiná
šel skutečný pokoj tam, kde chybí. 

Alžběta: Žalm 37,59. Dostala jsem ho od 
sester a bratrů z komunity před tím, než 
jsem odjela do Francie na školu jazyků. Po 
celou dobu pobytu jsem tento úryvek měla 
před sebou, byl to můj pevný bod při pochy
bách, stále jsem si ho opakovala:

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, 
on sám bude jednat.
Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak 
světlo, jako polední jas tvoje právo.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. 
Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně 
svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Odlož hněv a zanech rozhořčení, 
nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, 
neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo 
naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

•  Máš nějakého oblíbence 
v dějinách církve?

Alžběta: Marii, ale také Terezu z Kalkaty.
Tomáš: Nejsem tím, kdo by si pročítal 
životy svatých, dlouho jsem je spíš ignoro
val. Postupně jsem ale objevil krásné texty 
svatého Augustina, Tomáše Akvinského 
nebo třeba Ignáce z Loyoly a zjistil, že jsou 
velmi inspirativní. V Kalkatě jsem měl mož
nost navštívit dům, kde žila a je pohřbena 
Matka Tereza a několikrát jsem se potkal 
s jejími sestrami. Fascinuje mě, kolik dob
rého tahle drobná žena dokázala udělat 
a jak se nebála projektů, které ji na první 
pohled přesahovaly.

•  Máš nějaké téma, které prochází tvým 
životem a službou jako červená nit?

Alžběta: Myslím, že je to snaha mít hezké 
vztahy s druhými. 
Tomáš: Asi je to přirozená zvídavost, provází 
mě odmalička. Vždy mě bavilo objevovat nové 
věci, zjišťovat informace a dělit se o ně s ostat
ními. Prý už jako malý kluk jsem se dokázal 
vybavovat se sousedy a říkat jim o všem, co 
jsem se dozvěděl. Na prvním stupni jsem cho
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dil do dvojtřídek (3. s 5. a 2. se 4. třídou byly 
spojené) a bavilo mě vždy poslouchat, co paní 
učitelka vykládá staršímu ročníku.

•  Jak a kde si nejlépe odpočineš?

Alžběta: Nejlépe si odpočinu, když jsem 
sama a v tichu, ale to už se mi dlouho 
nestalo. Asi si to budu šetřit na důchod : ). 
Ráda si odpočinu i v přírodě s rodinou. 
Tomáš: Dřív to bylo s knihou v ruce, teď je 
to především v hezké přírodě, nejlépe kom
binované večer s dýmkou naplněnou dob
rým tabákem. Odpočinkem jsou pro mě i hry 
s našimi malými dcerami. Jen tak si k nim 
sednout na koberec a stavět něco z kostek či 
Lega mi velmi spolehlivě pomáhá se odre
agovat. Ale nepohrdnu ani zápasem fotba
lové Ligy mistrů. 

•  Jaká knížka tě v poslední 
době oslovila a proč?

Alžběta: Z duchovní literatury mě hod ně 
oslovila knížka Stín otce od Jana Do  brac
zynského. Celé mě to vtáhlo do děje, do 
vztahu Josefa a Marie. Stali se mými velkými 
vzory. A teď, když se snažím vychovávat děti, 
je to kniha Respektovat a být respektován. 
Tomáš: Inspirativní jsou pro mě knihy Marka 
Váchy, líbí se mi, jak se v nich nebojí jít často 
až na dřeň. Asi z podobného důvodu jsem 
nadšen z Parabible. Saša Flek dokázal moc 
hezky aktualizovat známé evangelijní pří
běhy a nabídnout je v novém světle. Řada věcí 

je najednou mnohem radikálnější a ukazuje 
naše nešvary v celé nahotě. Doporučuji třeba 
kapitoly Jasně, tati nebo Náměstci.

•  Jaký film tě v poslední době zaujal?

Alžběta: Světlo mezi oceány. Je to sice 
hodně drsné, ale zároveň pravdivé. Moc 
dobře zahrané. A moc se mi líbily záběry 
na ostrůvek s majákem u západního pobřeží 
Austrálie, kde se film natáčel. 
Tomáš: Mám moc rád sérii Star Wars a těším 
se pokaždé na nový film, který v tomhle ves
míru vznikne. Líbí se mi, že přes všechny sci
fi efekty neztratila svůj pohádkový základ 
a je většinou poměrně přehledné, co je 
dobro a zlo. A pěkně je tam vidět, jak cesta 
do záhuby může být někdy rychlá a přejít na 
Temnou stranu Síly až příliš jednoduché. Ale 
řada těch příběhů má v sobě i naději, že exis
tuje cesta zpět a že zlo nemá poslední slovo.

•  Jakou rád/a posloucháš hudbu?

Alžběta: Samozřejmě, že vážnou. 
Tomáš: Na hudbu mám čas hlavně v autě 
a tam teď kvůli dcerám jedou hlavně Uhlíř, 
Svěrák, Petr Skoumal a podobné dět
ské písničky. Rád si ale poslechnu i kon
cert vážné hudby, dříve jsme s manželkou 
pravidelně chodili na Českou filharmonii. 
Můžu každou dobrou muziku, od jazzu až 
po poměrně tvrdý rock. Můj poslední objev 
jsou Vanua2, na české poměry až neuvěři
telně vyzrálá kapela. Mám rád i dobré pís
ničkáře, v poslední době jsem si oblíbil Pavla 
Helana. Ten naštěstí zaujal i starší dceru, 
takže jeho cd v autě projde. Píseň Rozednělo 
musí zaznít alespoň jednou za cestu: „Já chci 
la la lásku,“ objednává si Agátka.

•  Co tě v životě těší, a co tě 
dlouhodoběji trápí?

Alžběta: Těší mě, když se na mě někdo 
usměje, zvláště naše dcery. Trápí mě, když 
se potkám s neohleduplností a sobeckostí. 

V milované šumavské přírodě
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Tomáš: Momentálně mě nejvíc těší moje 
rodina a především naše dvě dcery. Je nád
herné pozorovat jejich malé radosti, úspě
chy každého nového dne a to, jak postupně 
objevují svět. Zároveň to s sebou ale nese 
velkou zodpovědnost, spojenou s výchovou. 
Učím se, kdy být přísný, kdy naopak laskavý 
a velkorysý. A to i ve vztahu k sobě. Pokud 
od nich něco vyžaduji, tak to nemohu sám 
porušovat.
 
•  Co bylo v tvém životě dosud nejtěžší?

Alžběta: Když jsem studovala, tak jsem si 
myslela, že je nejtěžší projít všemi zkouš
kami a státnicemi. Když jsem chvíli pra
covala ve škole, tak bylo pro mě nejtěžší 
zvládnout žáky a rodiče. Když jsem otěhot
něla, tak jsem si myslela, že je nejtěžší poro
dit. Teď když máme dvě dcery, tak si mys
lím, že nejtěžší je dobře je vychovat a vést 
k Bohu. A co bude pak? Možná zestárnout 
tak, abych nebyla pro ostatní protivná, ale 
osobou, která bude vyřazovat Boží pokoj, 
lásku a vděčnost, která bude připravená na 
velký přechod snad do nebe :) 
Tomáš: Mám pocit, že jsem zatím v životě 
nemusel naštěstí projít něčím opravdu 
těžkým. Nepříjemný byl konec student
ského domu Komunity Chemin Neuf v cen
tru Prahy. Nešlo jen o opuštění mě milého 
místa, ale Zlo v té době bohužel využilo sla
bostí několika z nás a útočilo na více fron

tách. Těžké je pro mě i přijímat své slabosti 
a nedostatky, které postupně objevuji.

•  Co tě přitáhlo k Charismatické 
obnově a co tam nacházíš?

Alžběta: Opravdovost. Osobní modlitbu, 
modlitbu chval a dary Ducha svatého. 
Tomáš: Už zmíněný tábor Jump, pravidelně 
jezdíme i na Katolickou charismatickou kon
ferenci do Brna. Je to každý rok příjemný čas 
zastavení a nových setkání s Bohem i přá
teli. Jsem rád, že Obnova v Česku působí 
a pomáhá mnoha lidem přiblížit se k Bohu.

•  Jaká vidíš v Obnově úskalí?

Alžběta: Pro tradičního katolíka je někdy 
těžké Obnovu přijmout. 
Tomáš: Nesmí se zacyklit sama do sebe 
a vzbuzovat zdání výlučnosti. Charismata 
jsou dary, které máme využít pro službu. 
Všichni jsme jen dělníci na vinici Páně. 

•  Prošel sis v Obnově něčím, co bys 
dnes viděl/a a dělal/a jinak?

Alžběta: Asi ne.
Tomáš: Asi ne, naopak jsem moc vděčný 
i za všechny semináře podle Sieverse a další 
akce, na kterých jsem se mohl podílet. Bylo 
krásné pozorovat, jak Bůh pozvolna mění 
životy lidí, kteří jimi procházeli.

•  Měnil/a bys některé ze svých vážných 
rozhodnutí, když se díváš zpátky?

Alžběta: Díky Bohu ne. 
Tomáš: Spíše si vybavuji různá selhání ve 
vztazích, kdy jsem lidem kolem sebe zbytečně 
ublížil, někdy nevědomky. Velké rezervy 
mám i ve vztahu k Bohu – věnuji mu mnohem 
méně času než by bylo záhodno a nevyuží
vám plně to, co jsem se už naučil. Někdy mám 
pocit, že v duchovním životě stále pracně píšu 
na psacím stroji, přestože notebook je hned 
vedle a stačí ho jen zapnout.

Mějte se hezky a děkujeme!

Klášter komunity
Chemin Neuf 
v Tuchoměřicích
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Když Ježíš uviděl, že je náhle populární a hlásí se k němu spousty lidí, kteří ho ani neznají, 
stáhl se do ústraní. Sedl si do trávy v tichém parku, ale tam za ním přišli ti, kdo chtěli žít 
jako on. Začal je tedy učit. A tohle byla první lekce:

„Ať žijí duchovní amatéři – skrze ně přichází nebe na zemi!

Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč – zažijí radost, o jaké ani nesnili!

Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat – dostanou všechno jako dar! 

Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím – jejich touha se naplní!

Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým – jednou se jim to vrátí!

Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi – zjistí, že mají Tátu v nebesích!

Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření – sám Bůh je na ně hrdý!

Ať žijí vězni svědomí – skrze ně přichází nebe na zemi!

Ať žijete vy, kdo kvůli mně snášíte nepochopení a příkoří! Buďte hrdí, 
když o vás budou kolovat různé lži a pomluvy. Začněte slavit už tady 
a teď, protože jste VIP hosté na nebeské párty. Stejně těžké to v životě 
měli vaši bratři a sestry před vámi.“ 

VIP hosté

Alexandr Flek,
Parabible, Biblion 2018
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Degustovat 360 vzorků výstavní slivo
vice chce svoje. A máli být hodnocení 

věrohodné, je k tomu třeba alespoň pade
sát „znalců“ v oboru lihovarnickém. Za tím 
účelem jsem k nám na degustaci přizval též 
kamaráda Radima ze Zlína. Konala se před 
několika lety, přesněji prvního března. Spolu 
s mnoha dalšími jsme se svědomitě zapojili do 
prvního kola hodnocení. Se zvyšující se hladi
nou alkoholu v krvi se přirozeně zvedala i hla
dina hlukové clony na tomto dýchánku, mno
žili se i poněkud duchaprázdné řeči. Proto 
jsem Radimovi raději nabídl prohlídku okolí 
naší krásné vesničky. Sobotní odpoledne však 

už pokročilo, začalo se stmívat, takže jsme 
se při té procházce několikrát zastavili roz
važujíc, zda se již nevrátit zpět do civilizace. 
Vždycky jsme se však shodli, že ještě kousek 
popojdem, třeba ještě uvidíme něco zajíma
vého. A to se skutečně naplnilo.
V podstatě už za tmy jsme se ocitli na vrcholu 
kopce svatého Antonína Paduánského nad 
naší vesnicí. A tam nás čekal výjev jak 
z Karafiátových Broučků; ve velkém domě 
na kopci svítila do tmy světýlka, z nichž se 
vyklubala barokní okénka místní kaple. 
Dovolili jsme si vstoupit a ocitli jsme se 
jakoby v jiné dimenzi. V našich myslích ještě 
doznívalo rozvažování, jak chutnala která 
slivovice, ale před námi se objevilo spole
čenství nějakých „divných“ lidí, přimlou
vajících se k Bohu za potřebné a trpící lidi, 
za spásu světa, prosících o vlastní pokoru, 
o pokoj a dobro pro všechny. Hrubá půlho
dina pěší chůze, jen o sto padesát metrů blíž 
k nebi, a úplně jiný svět! Dole rivalita, sta
rost o to, kdo má lepší kořalku, a v promrzlé 
kapli zcela zřetelné a hřejivé teplo lásky člo
věčí i Boží. Není divu, že jsem z toho utrpěl 
blahodárný šok.
Ale díky naší „náhodné“ procházce jsem 
též objevil františkány terciáře z Uherského 
Hradiště, kteří se tehdy pravidelně scházeli 
v oné poutní kapli každou první sobotu 
v měsíci. Tradiční víra, kterou jsem doposud 
žil v  prostředí našeho Slovácka, byla poně
kud nabourána. Popravdě řečeno, ona byla 
nahlodána už nějakou dobu předtím, před 
onou ochutnávkou slivovice a Boží lásky. Už 
nějaký čas jsem hledal něco živějšího, inten
zivněji si uvědomoval své nezasloužené 
dary, tázal se, jak dál? Ptal jsem se, proč je 
mi dopřáváno bez velkých komplikací pře
konávat různé peripetie životní, proč jsem 
bez sebemenší újmy na těle přežil let autem 
z dálnice do volného prostoru, k čemu má 
sloužit to všechno, co je mi dopřáváno? 
A tehdy, po varování na dálnici a několika 

Na jaře jsem se účastnila duchovní 
obnovy františkánských terciářů, 
která se konala na krásném poutním 
místě sv. Antonína nad Blatnicí. Na 
vlak mě vezl bratr Vendelín, a tak jsem 
měla možnost vyslechnout si neob-
vyklý příběh jeho obrácení,  který by 
šlo nazvat „přes slivovici k živé víře“. 
Posuďte sami, jak nevyzpytatelné jsou 
cesty Páně… Katka L.

Blahodárný šok
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následně promlčených dnech jsem zřetelně 
zaslechl jasnou zprávu: Ještě máš pomá
hat druhým a sloužit. Jakým způsobem? To 
mi Bůh ukázal právě onen březnový podve
čer, kdy mě láskyplně uchopil za límec a při
táhl si mě do františkánského společenství 
na Antonínku. 
Kromě nespočtu jiných radostí a milostí mi 
bylo od té doby dopřáno, abych se zapojil 
do dobrovolnické výpomoci, sloužil coby 
akolyta, dočkal se vnoučat, opravil koste
lík, postavil Boží muka a složil věčné sliby 
v Sekulárním františkánském řádu. To vše 
a mnohé jiné asi jen proto, že Bůh je las
kavý a milosrdný a vkládá do otevřených 
srdcí své touhy. A upřímná touha po Boží 
blízkosti dává naději, že se ho na té své 
životní procházce budeme držet a dáli 
Bůh, dojdeme do cíle.

Václav Vendelín Hájek, OFS

Kostel svatého Antonína

 sv. Antonín ve výklenku kostela



Manipulování boží vůlí

My křesťané máme někdy až neuvěřitel
nou schopnost navzájem se manipulovat 
Boží vůlí, abychom svým slovům dodali větší 
váhu. Funguje to už při výchově dětí a je to 
občas velmi destruktivní: „Pokud budeš zlo
bit, Pán Bůh tě potrestá…“ nebo: „Pán Ježíš 
ti říká, abys udělal toto a toto… jinak nespl
níš jeho vůli a budeš v životě nešťastný…“ 
Když něco podobného zaslechnu, naježí 
se mi všechny vlasy na hlavě. Takové „pro
roctví“ skoro vždycky zavání manipulací, 
byť v dobré víře. O to víc, pokud je vyřčeno 
duchovními autoritami. Můžeme takto 
druhé velmi hluboce zranit a vytvořit v nich 
falešnou představu Boha jako mstivého 
a trestajícího soudce.

bůh neříká „musíš“, 
ani nevyhrožuje
Bůh evangelií je jiný. Vždy člověku dává 
svobodu, dokonce i jej odmítnout. Nikdy 
neříká „musíš“, a hlavně nikdy a ničím nevy
hrožuje. Boží povolání je vždycky pozvání 
s možností říci ne. Mám zkušenost, že důle
žité věci, jako je třeba životní povolání, 
„posílá“ Bůh na prvním místě „do vlastních 
rukou“. Osobně, tedy nikoli skrze druhé 
lidi. Nikdo nemůže druhému říci, že se musí 

stát knězem nebo si vzít za ženu právě naší 
Máňu, jinak nenaplní své poslání a tím zradí 
či zklame Boha. Takovou manipulaci bych 
považoval téměř za „duchovní“ znásilnění.

Manipulace využívá 
naše slabá místa
Manipulace má mnoho rovin, zažíváme ji na 
každém kroku, třeba při obchodní reklamě 
nebo v politickém předvolebním boji. V nega
tivní rovině ji chápu jako způsob či techniku, 
kterou mě kdokoli přesvědčuje o svém názoru 
nebo mě nutí k jednání, které je mi proti srsti 
a které bych normálně neudělal. Využívá při
tom mých slabých míst, třeba nedostatku 
informací. V duchovní rovině jsme na to 
ještě mnohem více citliví, protože tam oče
káváme, že s námi druzí budou hrát čistou 
hru, zejména když jsme v prostředí lidí, do 
nichž vkládáme svoji důvěru.

Jak se bránit před 
duchovní manipulací 
Před duchovní manipulací se bráním tím, 
že se snažím řídit na prvním místě vlast
ním svědomím, abych si nenechal dru
hými vnutit žádné karikatury Boha, církve 
či jediného „správného“ praktikování víry. 
Snažím se číst Bibli, zejména evangelia, 
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Jak se bránit
  před duchovní
  manipulací

Přinášíme zajímavou „ochutnávku“  z knihy rozhovorů 
Robert Dojčár, Po proudu plavou jenom chcíplé ryby,
KNA 2019; pro effathu upravil  Ignác Mucha.
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a z nich poznávat, jak Ježíš žil, jak jednal, 
jak přemýšlel a co považoval za důležité. 
A mít tak argumenty pro rozhovory s agil
ními zastánci názorů za hranicí zdravé křes
ťanské nauky. 
Také mně před duchovní manipulací 
pomáhá setkávání s různými lidmi, s nimiž 
mohu diskutovat o jejich životních zku
šenostech. Pomáhá mi to zůstat otevřený 
a nenechat se zavřít jen do zjednodušeného 
a uniformního pohledu na život. Nestýkám 
se jen s lidmi ze „stejného těsta“, ale udržuji 
vztahy i mimo svůj myšlenkový okruh. Týká 
se to i našich příbuzných a starých známých, 
kteří mě v určitém slova smyslu kotví v rea
litě, abych někam neulítl. 

Nechat se inspirovat 
druhými, ale jít 
vlastní cestou

Jako křesťan nemusím nikoho následo
vat ani napodobovat – kromě Ježíše. Ale 
mohu se nechat druhými inspirovat. Jsem 
pozván hledat svou vlastní originální cestu, 
jít za vlastním povoláním. Co je dobré pro 
někoho jiného, nemusí být dobré pro mě, 
a naopak. Prevencí duchovní manipulace je 
pro mě i studium a vzdělávání, prostě roz
šiřování obzorů. A také modlitba za moud
rost, aby mě Pán Bůh při zdravém rozumu 
zachovati ráčil. 

MUDr. Robert Dojčár je otec rodiny, křesťankonvertita a psychiatr, 
pracuje jako primář psychiatrické léčebny ve Šternberku. Knižní roz
hovor s ním přináší neotřelé úhly pohledu na propojení osobní křes
ťanské víry a psychické stránky člověka. Roberta mohou znát mnozí 
i z okruhu Komunity Blahoslaventví v Dolanech nebo z Cha ris  matické 
konference v Brně, kde je součástí týmu přímluvců.
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Být lidmi naděje znamená, že víme o Bohu, 
který je svrchovaný, který se směje svým 
protivníkům, který slíbil úžasné věci a své 
sliby plní. Vím, kam směřuji a že tam díky 
Bohu i dojdu. To je důvod, proč i přes mnoho 
strastí („musíme skrze mnohá soužení vejít do 
Božího království“ – Sk 14,22) mám naději, 
která je v podstatě jistotou. 

To je také důvod, proč se můžeme přes 
všechny těžkosti tohoto života radovat. 
Mimochodem – všimli jste si někdy, jak 
často Pán Ježíš v evangeliích mluví o pl
nosti radosti, kterou můžeme, a dokonce 
máme mít?
Přesto někdy radostí zrovna nepřetékáme. 
Dokonce někdy žijeme ustaraný až bázlivý 

Křesťané jsou kromě jiného lidem naděje. Nejsme ti, kterým se vše daří, kdo 
jsou ne  zlomní optimisté, ti stále zdraví, bohatí a šťastní, i když existují hnutí, 
která křesťanství takto vykreslují, a co si budeme povídat, většinou bychom 
rádi takoví byli. Být lidmi naděje je ovšem něco jiného. 
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Pošmourná
nábožnost?
Proč není jedno,
na co se zaměříme

VyučOVání
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život. V kralické Bibli se píše o „pošmourné 
nábožnosti“ (Ko 2,23). Myslím si, že jed
ním z důvodů tohoto stavu je větší zamě
ření na skutky nepřítele než na skutky Boží. 
Jinými slovy, zaměřujeme se na negativní 
věci. Sčítáme více porážky než vítězství. 
A potom se začíná Satan zdát příliš velký 
a Bůh příliš malý.

nemoc už mě netrápí, ale...
Náš pohled je ovlivněn tím, jak se na věci 
díváme. Známý obraz říká, že sklenice je 
v očích jednoho poloprázdná a podle ji
ného poloplná. Znám muže, který uvěřil 
před mnoha lety. Má určitě podprůměrné 
IQ a chová se občas, mírně řečeno, nestan
dardně. Byl bych rád, kdyby byl plně uzdra
ven a vysvobozen. Mohu si stýskat, že se 
z něj nestal průměrný křesťan střední třídy, 
anebo si připomínat, jak na tom byl, když 
přišel ke Kristu, a kde se nyní nacházejí jeho 
nevěřící příbuzní. Všichni nemáme stejnou 
startovní čáru. Věci v tomto světě nejsou fér. 
Proto Bůh říká, že komu bylo více dáno, od 
toho bude více požádáno.

Znám mnoho lidí, kteří byli uzdraveni. 
Vím o nich ve svém sboru, na Místě uzdra-
vení, kde sloužím, i v jiných sborech. Za ně
které jsem se modlil, když je trápila nemoc. 
Občas je po čase potkám a zeptám se, jak se 
jim daří. Mnozí bez známky vděčnosti řek
nou, že nemoc už je netrápí, ale teď je trápí 
něco jiného. Co čekat? K Pánu Ježíši se vrá
til z deseti uzdravených malomocných také 
jen jeden. 
Jsem zaměřen na to, z čeho jsem byl uzdra
ven či vysvobozen, anebo na věci, které se 
zatím nezměnily? Jsem zaměřen na to, jak 
mohu více a lépe Bohu sloužit s omezeními, 
které v mém životě jsou (a jen nemnozí 
žádné omezení nemají), anebo na to, aby 
bylo dobře hlavně mně samému?

Generační prokletí…?

Zvláštní oblastí je otázka vnitřního uzdra
vení a trápení démony. Mnozí jsme zažili 
různé těžkosti, které nás ovlivňují. Někdo 
je i zatížen věcmi z rodiny. Osobně si mys
lím, že existuje něco, čemu bych pracovně 
řekl „generační prokletí“. Sám jsem to zažil. 
Naší rodiny se dotýkal okultismus jedné 
z mých babiček. Když mi to Bůh ukázal, vy
znal jsem, že to byl hřích, oddělil jsem se od 
toho, a Bůh mi dal svobodu. 
Jenže místo toho se můžeme zaměřit na ne
konečné zkoumání hříchů našich předků, 
a to často na základě „zjevení“, které není 
ničím potvrzeno. Zkoumat hříchy svých 
předků z patnáctého století je úmorný, ne
konečný proces. Někdy si kladu otázku, od 
koho takové zjevení je... Pokud totiž vede ke 
strachu ze Satanovy moci, dost pochybuji, 
že je od Boha. Najednou se totiž zdá, jako 
by Kristova krev na hříchy mých předků ne
stačila. Jenže ona stačí! Nepodceňujme moc 
Božího života, která se projevuje novým na
rozením z Ducha.

Koho se bojíme víc? 
Možná mě trápí něco, čím se na mně provi
nili jiní lidé, třeba dokonce i rodiče. Je po
třeba přijmout vnitřní uzdravení. Někdy je 
potřeba i opakovaná pastorační nebo pora
denská služba a někdy je třeba vyhnat ně
jakého démona. Dokonce je i možné, že se 
na této zemi vše nevyřeší. Chudé a nemocné 
budeme mít kolem sebe, dokud Pán Ježíš ne
přijde. Někdy se potřebujeme naučit žít s ně
jakým omezením. Nevzdat výhled na vysvo
bození, ale zároveň nepřipustit myšlenku, 
že kvůli svému omezení nemohu plně ná
sledovat Krista, a mohu si tedy dovolit „kul
hat na obě strany“. Hřích druhých nelegi
timizuje můj hřích. Vždy je nějaké řešení, 
které Boha oslaví.
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Nebýt fascinováni mocí Zlého

Někdy můžeme být úplně uhranuti mocí 
toho Zlého. Navštívil mne jeden muž s tím, 
že mu někdo řekl, že je obsazen takovým 
démonem, že možná není v České republice 
nikdo, kdo by ho mohl vysvobodit. Dotyčný 
byl úplně vyděšený a přišel zkusit, zda bych 
toho démona náhodou nevyhnal já. Jaká lež 
mu byla zvěstována a jaké lži uvěřil! Copak 
je Hospodinova ruka v naší zemi ukrácena? 
Copak není ten, který je v nás, mocnější než 
ten, který je ve světě? Bůh zvítězil a to, že 
Satan je stále ještě na zemi vládcem a čas 
jeho svázání se teprve přibližuje, na tom nic 
nemění. 
Není zatím vše takové, jak bychom si přáli. 
Naše těla jsou smrtelná, podléhají zkáze, 

proměna nás teprve čeká. Svět ještě leží ve 
zlém (srov. 1 Jan 5,19). Hřích a smrt stále 
mají moc. To je realita, se kterou musíme po
čítat. S něčím počítat ale neznamená, že se 
tím necháme uhranout. Buď budeme sledo
vat, co se daří, a vzdávat za to Bohu chválu, 
nebo budeme sledovat, co se nedaří, a bu
deme reptat. A reptání je v podstatě chvála 
pro pána tohoto věku. 

radost a vděčnost souvisejí
Občas něco z těch dobrých věcí, které mi 
Pán dává, přehlédnu. Snažím se jich pře
hlédnout co nejméně. Vděčnost a chvála 
mění naše vnímání a berou Zlému moc 
v našem životě. Když jsme vděční, jsme 
také radostní. Radost v dnešním světě chybí 
a chybí i v církvi. Bůh nás povolal k tomu, 
abychom ho chválili. Chválu hledá i pán to
hoto světa. Komu věnujeme větší pozor
nost? Koho chceme oslavit? A koho se bu
deme více bát? 
Bázeň před Hospodinem je počátkem po
znání. Počátkem čeho je bázeň před ďáblem 
a zaměření na jeho skutky, to v Bibli nestojí. 
Ze zkušenosti vím, že se k tomu váže po
rážka, deprese, nevěra a paralýza. Boží 
skutky jsou větší a trvalejší než zlo ve světě. 
Jen musíme zvolit dobrý úhel pohledu.

Převzato se svolením autora 
z časopisu Život víry 2019/9, str. 4

(www.zivotviry.cz)

Ing. Lubomír
Ondráček

je hlavní pastor 
Křesťanského 

společenství Praha 
a předseda Křesťanské 

misijní společnosti 
(KMS). 

Foto: Pavel Hronovský
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CHARIS se zrodila z vůle papeže Františka 
již 8. prosince loňského roku. Má slou
žit sloužila všem charismatickým skupi
nám v katolické církvi v rámci vatikánské 
Kongregace pro laiky, rodinu a život, při
čemž by měla nahradit dvě dosavadní koor
dinační centra Obnovy, jejichž činnost tím 
končí, a to Mezinárodní službu Obnově 
(ICCRS – International Catholic Charismatic 
Renewal Services) a Katolickou fraternitu 
komunit (CF).
Nová statuta mezinárodní služby CHARIS 
dostali za úkol připravit dosavadní předsed
kyně Rady ICCRS Michelle Moran z Anglie 
a Argentinec Pino Scafuro z CF. Poté jejich 
návrh převzali a dále přepracovali vatikán

ští právníci, jejichž verze vstoupila v plat
nost letos na slavnost Seslání Ducha svatého. 
Téhož dne definitivně skončila činnost dvou 
výše jmenovaných zastřešujících institucí. Jak 
zdůraznil P. Alexandre Awi Mello, sekretář 
Kongregace pro laiky, rodinu a život, CHARIS 
není pouhou fúzí obou organizací, nýbrž 
je novou službou, která má zahájit novou 
etapu katolického charismatického hnutí. Na 
výslovné přání Svatého otce CHARIS nemá 
být řídícím orgánem, nýbrž službou spole
čenství – tak tomu bylo ostatně i v ICCRS. 
Svatý otec si přál, aby centrála charismatic
kého hnutí byla přímo ve Vatikánu. Chce tak 
vyjádřit, že celý tento „proud milosti“, jak 
mnohokrát charismatické hnutí nazval, plně 

Centrála CHARIS
zahájila svou činnost
Na svatodušní svátky 2019, přesněji 9. června zahájila svou činnost nová centrála 
katolické charismatické obnovy ve Vatikánu. Nese jméno CHARIS, což je akronym 
anglického názvu tohoto úřadu Catholic Charismatic Renewal International Service.
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náleží k univerzální církvi. Zároveň má pou
kázat na jednotu v mnohosti a význam spo
lečenství (přesněji „communio“).

V čele Charis Jean-luc Moens

Do jejího čela vybral 
papež František laika 
a otce rodiny z Belgie, 
který se jmenuje Jean
Luc Moens. Je členem 
komunity emmanuel 
a v Obnově se anga
žuje již 45 let. Prozradil 

nám, že v mládí byl několik let sekretářem 
kardinála Suenense, jednoho z prvních pod
porovatelů Obnovy ze strany církevní hierar
chie. „Jmenování mne překvapilo, nic tako
vého jsem nečekal,“ prohlašuje první mode
rátor CHARIS JeanLuc Moens. Jeho první 
reakce prý byla dvojí: na jedné straně bázeň 
před novým úkolem, ale na straně druhé 
i radost z toho, že charismatické obnově se 
dostává většího církevního přijetí a uznání, 
a to 52 let poté, co jej v roce 1967 Duch 
svatý povolal k životu. Duchovním porad
cem CHARIS byl jmenován otec Raniero 
Cantalamessa, známý kapucínský kněz 
a kazatel papežského domu.
 
Na otázku, v čem spočívá novost poslání 
služby CHARIS, odpovídá její nový mode-
rátor Jean-Luc Moens:
„Statuta CHARIS mluví o třech dimenzích:
1) šíření křtu v Duchu svatém, 2) jednota křes-
ťanů a 3) služba chudým. Tyto dimenze ruku 
v ruce slouží evangelizaci, k níž je Obnova 
v Duchu svatém povolána, tak jako celá cír-
kev, a v níž se angažuje. 
Mohlo by se zdát, že na poslání šířit křest 
v Duchu svatém není nic nového, právě o to 
usiluje charismatická obnova od svého vzniku. 
Ale papež nás žádá, aby křest v Duchu svatém 
vešel ve známost v celé církvi. Mluvil o tom 

velmi jasně při mnoha příležitostech. V tom 
spočívá nový krok pro charismatické hnutí, 
je to pozvání uskutečňovat službu v univer-
zální církvi. 
Navíc papež František po Obnově žádá, aby 
se vrátila ke svým ekumenickým kořenům, 
neboli k aktivní práci pro jednotu křesťanů. 
Tato dimenze byla v počátcích charismatické 
obnovy velmi živá, ale mnohde pomalu vypr-
chala. Papež nás žádá, aby byla znovu započ-
tena mezi priority. 
Ani služba chudým není novinkou. Nicméně 
novinkou je explicitní povzbuzení „charis-
matiků“ k této službě; sloužit lidem v nouzi. 
Nemělo by nás to překvapovat: Duch svatý je 
láska. Je normální, aby ti, kdo chtějí napro-
sto spoléhat na Něho, byli svědky jeho lásky. 
Z toho důvodu má služba chudým v charis-
matické obnově centrální místo.“

reprezentace kontinentů

Hlavnímu moderátorovi CHARIS by 
měla asistovat skupina poradců nazvaná 
Mezinárodní služba společenství, tvořená 

Papež František
a Jean-Luc Moens

na zahájení Charis
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18 lidmi z celého světa – ta nahradí dosa
vadní Radu ICCRS i vedoucí tým CF. Poradci 
zastupují jednak světadíly a jednak různé 
skupiny v rámci katolického charismatic
kého hnutí. Pro svůj první mandát byli 
všichni jmenováni z Vatikánu, resp. vede
ním Kongregace pro laiky, rodinu a život. 
evropu zde zastupují téměř neznámé tváře 
– kromě hlavního moderátora JeanLuca 
Moense je to ještě etienne Mellot z Francie 
a Paolo Maino z Itálie. Až po několika letech 
fungování tohoto cele jmenovaného orgánu 
by mělo dojít k volbě poradců; jakým systé
mem, to zatím není známo. Nutno dodat, že 
při posledním setkání evropských vedoucích 
CHO v Heiligenbrunn, kde JeanLuc Moens 
představoval nové uspořádání koordinač
ního centra i své představy o jeho fungo
vání, shromáždění vedoucí projevovali údiv 
i jistou nervozitu právě kvůli absenci jaké
koli kontinuity s dosavadní Radou ICCRS, 
vedením Fraternity komunit či kontinentál
ními týmy ICCRS (v evropě to bylo eSCI), 
které byly s ustanovením CHARIS rovněž 
rozpuštěny.

dopad na národní úroveň

„Statuta CHARIS požadují, aby v každé zemi 
vznikla Národní služba společenství, která 
v co největší míře sjednotí všechny charisma
tické skupiny a komunity, aby žádná nedo
minovala nad jinou. V některých zemích 
půjde o skutečnou novinku, protože pro
zatím v nich jednotlivé charismatické sku
piny nepěstovaly vzájemné vztahy, někdy 
se dokonce ignorovaly nebo spolu soupe
řily. V jiných zemích naopak tzv. Národní 
služební tým již takto funguje, odráží pest
rost existujících společenství, a v těchto pří
padech není co měnit. Vytváření těchto jed
notlivých Národních služeb bude jedním 
z úkolů CHARIS,“ říká P. Mello, sekretář 
Kongregace pro laiky, rodinu a život.

obnova jako „proud milosti“

Výraz „proud milosti“ užil papež František 
při setkání s charismatiky v roce 2014 na 
římském Olympijském stadionu. JeanLuc 
připomíná, že si ho vypůjčil od kardinála 
L. J. Suenense, jehož jmenoval svým pově
řencem pro KCHO ještě papež Pavel VI., a to 
krátce po jejím zrodu. Podle Suenense by 
se Obnova neměla nazývat hnutím (nemá 
lidského zakladatele ani přesně ohraniče
nou členskou základnu), ale spíš „proudem 
milosti“, darovaným k oživení celé církve, 
neboť všichni v charismatické obnově sdí
líme milost křtu v Duchu svatém. Výraz též 
lépe odráží různorodost jednotlivých složek 
charismatické obnovy, jako jsou modlitební 
skupiny, závazné komunity, nová řeholní 
společenství, evangelizační školy, charita
tivní či mediální projekty. Tuhle různorodost 
by chtěla reprezentovat i stmelovat nově 
vzniklá služba Obnově zvaná CHARIS.

Zpracovala Katka Lachmanová

P. Raniero Cantalamessa 
při ustanovení Charis
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nová evangelizace (P. Vella)
Kdy: 24.–28. 2. 2020
Kde: Velehrad, Poutní dům Stojanov
Duchovní obnova s P. eliasem Vellou. 
Přihlášky od 1. 11. 2019 na email:
velehrad@stojanov.cz,
tel: 572 571 420 (733 741 896).
Zve Sekulární františkánský řád v ČR.

Katolická
charismatická 
konference
2020
Kdy: 8.–12. 7. 2020
Kde: Výstaviště BVV v Brně
Pozvání přijal 
Otto Neubauer z Vídně
(mj. zakladatel noci kostelů). 
Více od března na www.cho.cz.

JumP 2020 – tábor pro mládež
JUMP ML (15–18 let) 26. 7.–1. 8. 2020
JUMP XL (18–23 let)  3. 8.–9. 8. 2020
Kde: Kostelní Vydří
Přesný týden přihlašování 
(nejdřív koncem února) zveřejníme 
v dalším čísle a na stránkách jump.cho.
cz. Přihlašování jen po internetu.

festival unItEd 
Kdy: 20–22. 8. 2020
Kde: Vsetín
Jedná se o multižánrový křesťanský 
festival (nejen) pro mladé z různých 
denominací. Chválové a jiné kapely, 
tanec, hudba, dobré filmy, semináře, atd.

Seminář „návrat domů“ 
Kdy: 25.–30. 10. 2019
Kde: klášter Želiv
Přednáší Jeff Scaldwell z Anglie.

Konference Otcovo srdce 
Kdy: 7.–10. 11. 2019
Kde: Valašské Meziříčí 
Více na http://otcovosrdce.cz/akce/

KOmunItA BLAHOSLAVEnStVí
Dolany u Olomouce 24, 783 16
Web: www.blahoslavenstvi.cz
email: akce@blahoslavenstvi.cz
Místem konání akcí 
(neníli uvedeno jinak) je sídlo 
Komunity v Dolanech u Olomouce. 
Doporučený příspěvek pro účastníky 
je 450–500 Kč na den.

tRIO – formace pro kněze
Kdy: říjen 2019 až červen 2020
(úvodní seminář 7.–8. 10. 2019)
Josef egyptský a rozvoj vůdcovství

Komunitní dům v Dolanech

P. Elias Vella
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malá cesta 
svaté terezie z Lisieux
Kdy: 12. 10. 2019 (9.30–19.00)
Vyučování: P. Jacques Philippe

Exercicie pro kněze
Kdy: 13.–18. 10. 2019
Kde: Velehrad
Na téma Duchovní otcovství
přednáší P. Jacques Philippe z Francie
Přihlášky: www.stojanov.cz

Pobyt v Komunitě s Komunitou
Kdy: 7.–10. 11. 2019
přednáška, svědectví, modlitba 
za vylití Ducha svatého

Adventní obnova pro všechny
Kdy: 28. 11.–1. 12. 2019
Téma „Pán přichází
– připravte mu cestu“

Pecka
Kdy: 31. 1.–2. 2. 2020
Víkend pro mladé od 14 do 19 let

Blaze muži, který 
důvěřuje Hospodinu
Kdy: 13.–16. 2. 2020
exercicie pro muže

formace o přímluvné modlitbě
Kdy: 24.–26. 4. 2020
Pro začínající přímluvce.

Komunita EmmAnuEL
Římskokatolický farní úřad u sv. Tomáše,
Lidická 24, 602 00 Brno
www.emmanuel.cz, 
email: mladi@emmanuel.cz
K datu uzávěrky jsme bohužel 
neobdrželi žádné informace.

KOmunItA CHEmIn nEuf
Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, 
tel. 220 199 441, 
sekretariat@cheminneuf.cz,
Místem konání akcí je klášter 
v Tuchoměřicích u Prahy, více info 
na www.cheminneuf.cz.

Live, LOVE and Pray
Kdy: 12. 10.–13. 10. 
Víkend pro mladé 14–18 let, 
vyučování P. Vojtěch Kodet. 

Exercicie v tichu 
podle sv. Ignáce
Kdy: 3. 11.–10.11.
Kde: klášter Tuchoměřice

Vstup naplno do Adventu!
Kdy: 29. 11.–1. 12.
Víkend pro mladé 18–30 let.

Citový život, vztahy
Kdy: 7. 12.–8. 12.
Víkend pro mladé 14–18 let.

Rise ‚n‘ shine – duchovní 
obnova JERICHO
Kdy: 27. 12. 2019–1. 1. 2020
Pro mladé 18–30 let.

Klášter v Tuchoměřicích
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ADRESA REDAKCE:
Charismatická obnova, z.s.
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: effatha@cho.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KCHO
Info o akcích, texty, fotogalerie apod.
www.cho.cz

Finanční příspěvky: Časopis vychází jen 
díky příspěvkům čtenářů. Náklady na 1 roč
ník (tj. 3 čísla effathy), výrobu i distribuci 
činí cca 150 Kč. Platbu lze provést převo
dem na účet 450718001/ 5500, var. sym
bol 101, nebo u stolku effathy na Konferenci 
2020 v Brně.

KOORDINÁTORKA KCHO v ČR
Kateřina Lachmanová 
Národní 8, 110 00 Praha 1
E-mail: koordinator@cho.cz

Mši svatou v poušti u Jericha 
slouží P. Michael Špilar



Stalo se již krásnou tradicí (a ctí pro naši kancelář), že někte-
ré z našich duchovních cest do Svaté země organizujeme ve 
spolupráci s Katolickou charismatickou obnovou. Stejně tak 
tomu bude i v roce 2020. Jen malá „reklama“ pro ty, co nás 
ještě neznají: Nepořádáme zájezdy, naším cílem tedy není tu-
risticky proběhnout vše, co je v  Izraeli k vidění. Chceme dát 
možnost zažít Svatou zemi jako místo, kde se Bůh zásadním 
způsobem dotkl a stále dotýká lidských životů. Každé setká-
ní vyžaduje svůj čas a vhodné podmínky. Proto je každá cesta 
prostoupena duchovním programem a je zde čas na modlitbu 
a ztišení, na zažití daného místa. Ale samozřejmě i čas pro po-
znání nejznámějších památek a běžného života v Izraeli.

Letošní termíny jsou již plné, ale pro rok 2020 zveme 
na tyto cesty, opět přednostně pro příznivce KCHO:

23. 02.– 01. 03. 2020 / Novozákonní cesta Cena cesty 33.990 Kč

Duchovní doprovod Katka Lachmanová a P. Karol Matlok, MIC.

Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek 
odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní Velikonoce. 
(Až na výjimky autobusem).

15. 03.– 22. 03. 2020 / Pěšky do Jeruzaléma Cena cesty 34.990 Kč

Duchovní doprovod Katka Lachmanova a P. Bogdan Stepien, OSPPE. 
Pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město 
– Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu 
a přitom na sebe nechat působit Boží slovo. Délka denních tras kolem 20 km.

22. 03.– 30. 03. 2020 / Starozákonní cesta Cena cesty 36.610 Kč

Duchovní doprovod P. Michael Špilar. 
Po stopách zaslíbení daných Izraeli. Od Abraháma a Mojžíše, přes královský 
Jeruzalém do krajiny proroků. Putování završíme v Galilei, která je pro křesťany 
symbolem naplnění Božího zaslíbení Mesiáše. (Až na výjimky autobusem).

01. 11.– 08. 11. 2020 / Pěšky do Jeruzaléma
Duchovní doprovod Kateřina Lachmanová a P. Pavel Šenkyřík. 
Přesná cena ještě není zkalkulována, cca jako v březnu.

CK KřížeK

Pozvání na poutní cesty do Izraele
„tak trochu jinak…“

Více informací, ohlasy účastníků a přihlášky na www.ckkrizek.cz



Éric Jacquinet
Jak se osvobodit
od pornografie
Paulínky
360 str., 329 Kč

PRO KNIHOMOLY – TRHÁKY LETOŠNÍ KONFERENCE

Michal Zamkovský
Nesmíme se bát!
Doron
192 str., 269 Kč

Michal Zamkovský
Sedm kroků
k dobré zpovědi
Paulínky
72 str., cena 125 Kč

Boží karty

Konverzační karty
POKEC

Doron, cena za každý balíček 129 Kč

Vojtěch Kodet
Křesťanství
a okultní praktiky
Karmelitánské
nakladatelství
128 str., 169 Kč

Parabible
Biblion
192 str., 299 Kč

Jacques Philippe
9 dní modliteb
za vnitřní pokoj
Paulínky
80 str., 95 Kč


