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„ … a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “  Matouš  28,20

Svátek matek (den matek)
se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. 
Matkám  věnovaný  den  má  být  oceněním
odvahy a oběti mateřství. 
Za  zakladatelku  Svátku  matek  je  považována
metodistka Anna Marie Jarvis.  Ta při druhém
výročí  smrti  její  matky  zorganizovala  v
baptistickém kostele v neděli 12.5.1907 setkání
místních  matek.  Rok poté  byla  požádána,  aby
toto  setkání  na  druhou  květnovou  neděli  opět
zopakovala.  Pro  velký úspěch  se  Anna  Marie
Jarvis  začala  šíření  této  myšlenky  věnovat
naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914
prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA 
se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po
první světové válce. V Československu se Den
matek  začal  slavit  v  roce  1923.  V  době
komunistické  totality  byl  svátek  zatlačen  do
pozadí  oslavami  MDŽ.  Nyní  se  již  opět  slaví
veřejně, není ale oficiálním státním svátkem.

Všem maminkám děkujeme
za jejich nasazení a obětavost

a přejeme jim vše dobré. 
♥

.. KEĎ STRETÁVATE ANJELOV :) ..      

Dobieham električku,  zase nestíham, zdrhá mi
pred  nosom...áááále  niééé.  Ach,  dobre  Bože,
skúsim  robiť  niečo  s  tým  svojim  „všade  na
poslednú  chvíľu",  ale  prečo  dnes?  Idem  na
večer  chvál,  tam  by  som  naozaj  nemusela
meškať..za 10 minút tam začínajú... Prichádzam
na opustenú zastávku, kde na lavičke sedí pán s
trochu ošuntelým výrazom v trochu obnosenom,
ale  čistom  oblečení,  s  polorozpadnutým
ruksakom pri nohách. Má bielošedivé strnisko,
ktoré na jeho opálenej pokožke úplne svieti. Až
na druhý pohľad vidím, že je asi bezdomovec.
Pripaľuje si cigaretku, usmieva sa.
- Dobrý večer vám přeju, slečno.  (Áno, je to tu, 
bude si pýtať peniaze, ako inak?  Už chcem 
odpovedať, prepáčte, nemám, ale miesto toho 
odpovedám na pozdrav.)

- Dobrý večer aj vám.

- To víte, byl jsem takhle v pátek na koncertě na
náměstí, hrál tam XY a já ho znám už několik
let.  Měl  jsem jenom stovku,  to  víte,  jsem na



ulici.  Ale mně se to tak líbilo,  že jsem mu tu
stovku  musel  dát.  A  víte  co?  On  všem  do
mikrofonu řekl,  že neví, jak je to možné, ale že
je šťasten, že jsem tu rakovinu přežil a že mě
zas rád vidí. A lidi, jak to slyšeli, ten můj příběh,
tak mi začali posílet peníze, cigarety a panáky.
Odešel  jsem s  2  tisícovkami.  Ale  já  si  nikdy
nežádám peníze. Zítra beru 800, to je dobrý, ne?
Byl to tak silný zážitek na tom náměstí. Bůh se
o mě stará. 

- To si naozaj myslíte vo vašej situácii?

- Ano. Já Boha TAK miluji!

- To je dobre, on vás má naozaj rád.

- Vy jste věřící?

- Áno.

-  Všechno můžu,  ale  ne všechno mi prospívá.
Hledejte  nejprve  královstí  Boží  a  jeho
spravedlnost  a  všechno  ostatní  vám  bude
přidáno. Matouš 6.33  (Nestačím sa diviť ako je
pán  sčítaný  a  s  akým  pokojom,  radosťou,
vážnosťou  a  istotou  to  hovorí.  Zrovna  on.
Bezdomovec. Na ulici.)  - A vy jste Slovenka?

- Hej.

- Já TAK miluji Slováky - prechádza do celkom
peknej  slovenčiny -  veď sme stále  bratia.  Ale
mal som kamarátku, ktorá mi hovorila, že
slovensky musím hovoriť mäkko, s ľahkosťou -
úsmev a opätovný prechod do češtiny - a umím
taky německy a rusky.

- Tak prečo ste  na ulici?

- To víte, ta rakovina, víckrát mě řezali, bylo to
náročný. Ale já TAK miluji život! A rozdávám
radost,  víte?  Minule  jsem  našel  pytel  s
konzervama,  tak  jsem  to  dal  dalším
bezdomovcům.

- Prepáčte, už musím ísť, ide mi električka, nech
sa o vás teda Pán Boh stará aj naďalej.

- Jo, zrovna jsem vám chtěl říct to samé.
Tak hezký den, slečno - a ať vás Bůh provází!

(svůj příběh nám vyprávěla sestřička Saška)

<><

Svatí

Jednou  ráno  se  učitel  rozhodl,  že  vezme  své
žáky  do  gotického  kostela,  aby  tam  mohli
obdivovat  postavy  svatých  v  prosvětlených
vitrážích.
Později  položil  dětem  kontrolní  otázku:
„Kdo jsou to svatí?“
Jedna holčička zvedla ruku a s velkou jistotou
odpověděla:
„Svatí  jsou  ti,  kdo  přes  sebe  nechávají
prostupovat světlo.“

(Z knihy Bruna Ferrera: Příběhy pro osvěžení duše)

Neboť Bůh, který řekl  ´ze tmy ať zazáří světlo´, 
osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své 
slávy ve tváři Kristově.  

Bible - Druhý list Korintským 4,6 

Svíce začne svítit a hřát, až když ji někdo zapálí.
J. Kratka 

<><

Prostořeké modlitby

Není  to  tak  dávno,  co  se  mi  z  hloubi  paměti
vynořily vzpomínky, staré více než 20 let. 

Když jsem na přelomu 90. let minulého století
uvěřila v Boha a přijala Pána Ježíše Krista za
svého  Spasitele,  zatočil  se  se  mnou  svět  a
otevřely  se  mi  nové  obzory.  Zjistila  jsem,  že
všechno je úplně jinak, než jak jsem si doposud
myslela. Hlásila jsem se k ateismu i přesto, že
jsem  jako  dítě  nějaký  čas  chodila  do
náboženství,  kam  jsem  se  i  těšívala.  Později,
vzhledem k různým životním okolnostem  jsem
se  přiklonila  k  názoru,  že  Bůh  buďto  vůbec
není, anebo je, ale k nespravedlnostem světa je
lhostejný  a  na  lidech  mu  nezáleží.  Ve
skutečnosti  jsem  žila  v  postoji  vzpoury  a
zklamání.  Když  se  mi  po  revoluci  dostala  do
rukou  Bible,  postupně  jsem  pochopila,  že
všechno je jinak. Vydala jsem svůj život Kristu
a ulevilo se mi. Pak jsem se začala modlit i za
své blízké. 
Krátce nato jsem se naučila, že mohu mluvit k
Bohu prakticky kdykoliv a modlit se za cokoliv,
klidně i svými slovy. 

http://ikarmel.cz/kniha/Pribehy-pro-osvezeni-duse_101686.html


Byla jsem plná nadšení z toho objevu a tak jsem
se modlila za všechno, co mě napadlo a kdy mě
napadlo.  Mé  myšlenky  někdy  přecházely
plynule  v  modlitbu  a  modlitba  končila  v
myšlenkách. S úžasem jsem pozorovala, že Bůh
je živý, že mne opravdu slyší a svým způsobem
i  odpovídá.  (Díky,  Otče,  za  Tvoji  trpělivost  a
soucit,  se  kterým  jsi  mne  přijímal  v  mé
nedokonalosti).  Okolnosti  mého  života  mě
tehdy hodně přitlačily ke zdi. Pochopila jsem, že
pomoc a sílu přežít nenajdu nikde jinde, než u
Boha.  To,  co  mě  nejvíc  trápilo,  postupně
pominulo,  protože  se  našlo  řešení,  a  to  i  v
situacích po lidsku neřešitelných. K mé radosti
jsem  viděla  vyslyšení  mnohých  modliteb,  za
věci  velké  i  docela  všední.  Takové  „náhody“,
řekl by někdo. My, kteří jsme Kristu uvěřili, ale
víme své. 
Vzpomínám na jednu příhodu z té doby, když
jsem  byla  na  návštěvě  u  své  matky.  Matka
bydlela  ve svém domě na samotě.  Za domem
byla  zahrada,  kde  rostly  brambory,  zelenina  a
pár  ovocných  stromů.  Bylo  tehdy teplé  suché
jaro, řadu týdnů nepršelo a muselo se zalévat,
aby  rostliny   nezaschly.  „To  je  sucho,  co?  A
pršet ne a ne“, lamentovala matka s pohledem
upřeným  na  slunečnou  oblohu  bez  mráčku  a
odešla  do  domu  chystat  oběd.  Já  jsem  se
mezitím snažila  nakypřit půdu na záhoncích a
přilepšit  kořínkům  zeleniny  alespoň  trochou
vzduchu. Při okopávání motyčka jen zvonila o
ztvrdlé  hrudky hlíny.  Viděla  jsem,  že  kropení
konví  opravdu nestačí.  Vodou nasáklo  jen pár
centimetrů  hlíny,  ale  hlouběji  byla  půda
vyprahlá. 
„Pane, ta země je tak vyschlá, rostliny i stromy
strádají. Prosím Tě o déšť“, řekla jsem nahlas to,
na co jsem v tu chvíli myslela. Nebyla to žádná
cílená  modlitba,  jen  mi  to  tak  mimoděk
vyklouzlo z pusy.  A pak jsem si  dál  kopala a
přemýšlela o jiných věcech. 
Uběhlo pár minut a já si náhle uvědomila, že se
nějak  setmělo.  Když  jsem  vzhlédla,  uviděla
jsem nad sebou veliké černé mračno a než jsem
se nadála, začalo pršet. 
Byl  to  zvláštní  déšť.  Za  naprostého  bezvětří
padaly z nebe na zahradu veliké kulaté kapky
vody  hustě  jedna  za  druhou  jako  kolmo
natažené  šňůry  duhových  kuliček  a  bohatě
zavlažovaly  vyprahlou  zemi.  Hluboké  ticho
přerušovalo  jenom šumění  deště.  Stála  jsem s
motyčkou  v  ruce  na  otevřeném prostranství  a

užasle se rozhlížela kolem. V minutě jsem byla
mokrá do poslední nitky, což mi ale v tu chvíli
vůbec  nevadilo.  „Ty  jsi  mě,  Pane,  slyšel..  ??
Díky!“  vydechla  jsem.  Pak  jsem  se  radostně
rozběhla k domu. 
Máti spráskla ruce, když mě na chodbě uviděla:
„Co  děláš,  prosím  tě,  vždyť  vypadáš  jak
hastrman!  Sundej  si  to  svoje  roucho,  ať  není
voda  všude“,  hudrovala,  sháněla  hadr  na
podlahu  a  moje  nadšené  vyprávění  očividně
pouštěla druhým uchem ven. 
Poté,  co  déšť  ustal,  znovu  zazářilo  slunce  a
obzor překlenula veliká nádherná duha s jasně
ohraničenými barvami. 
Později  jsem vyprávěla  tuto  příhodu  jednomu
známému, staršímu křesťanovi. Pokýval hlavou
a okomentoval to z vlastní zkušenosti tak, že si
máme dávat dobrý pozor na to, co Pánu Bohu
říkáme.  Protože  odpověď  nás  může  někdy
hodně překvapit, i zaskočit. 
Asi  rok  poté,  po  návratu  z  jednoho
evangelizačního kurzu, jsem byla náhodou sama
doma. Dcera trávila čas na táboře, manžel byl v
práci  a  já  si  večer  jako  společníka  výjimečně
pustila  televizi,  které  jsem  jinak  moc
neholdovala.  Jako  hlavní  večerní  program
vysílala  televize  přímý  přenos  z  nějakého
hudebního galavečera, za účasti našich předních
zpěváků populární hudby. Seděla jsem na gauči
a  trochu  nepřítomně  sledovala  úžasné  výkony
pěveckých hvězd, doprovázené profesionálními
hudebníky,  vše  vyleštěné  do  dokonalosti
špičkovou  technikou,  prací  zvukařů  a
světelnými efekty. Přesto jsem vnímala, že tomu
něco chybí.  Obsah, který by něco podstatného
sděloval. 
Vzpomínala jsem na evangelizační kurz v Praze,
na  kvalitní  biblické  vyučování.  Na  to,  jak  na
večerních shromážděních mnozí z nás vydávali
svědectví o své cestě víry. Připomínala jsem si
ty naše radostné a upřímné, i když prosté chvály.
Byly  zpívané  jen  při  kytaře,  povětšinou
obyčejnými  neškolenými  hlasy,  nahrávané  na
MC  kazety  skromnou  technikou.  Byly  to
nahrávky  nepříliš  valné  technické  úrovně,
odpovídající tehdejším možnostem. Zato jejich
obsah  byl  skvělý.  Vydaná  svědectví  i  písně
zpívané opravdovým srdcem, které v nás hořelo
pro Ježíše Krista. Na každém tom setkání se nás
dotýkalo  nebe,  které  jakoby  sestoupilo  dolů
mezi nás. 
A  najednou  jsem  v  tom  obýváku  u  televize



pocítila lítost. Začala jsem vnímat, jaká je škoda
všech těch lidí, které jsem viděla na obrazovce.
Toho  ohromného  potenciálu  krásných  hlasů  a
hudby,  sloužících jen komerci a světské slávě,
která trvá pár let a někdy ani to ne. Napadlo mě,
jak by to muselo být úžasné, jak jen by to znělo,
kdyby tito lidé použili  své vlohy jinak,  kdyby
hráli a zpívali k Boží slávě...
„Hernajs“,  zformulovala  jsem  si  své  pocity
nahlas a neomaleně, jak mi zobák narostl, „tady
je  taková  krásná  hudba,  takové  hlasy,  kdežto
křesťanská hudba je tak skromná. Vedle tohoto
nablýskaného  šou  vypadají  naše  chvály  jako
nějaká Popelka v otrhaných šatech. Copak Bohu
nemá  patřit  to  nejlepší?  Vždyť  On  stvořil
všechno, dal člověku talent, vynalézavost i um.
A  pak  poslouchá  to  naše  upřímné  snažení,
zatímco tady se plýtvá nadáním, které přichází
jaksi vniveč. Do háje, kdyby tak uvěřil nějaký
profesionální  zpěvák  nebo  hudebník!“
uvažovala  jsem.  Televizi  jsem  vypnula  a
otevřela Bibli. Psal se tehdy rok 1993.
Dnes musím uznat, že během těch let se hodně
změnilo a křesťanská hudba už není Popelkou.
Je skutečnou chválou ke slávě Boží. 
Rozhodně  ale  nikomu  nedoporučuji  pronášet
prostořeké modlitby,  jako já tehdy.  Bohu patří
chvála, čest a sláva. On je Majestát. Rozhodně
je dobré dát si pozor na to, co a jak před Boží
tváří povídáme. 
Vyslyšení  našich  modliteb  nemusí  být  vždy
rychlé,  někdy  může  trvat  i  celá  léta.  Pán  je
svrchovaný a může po svém odpovědět „ano“,
„ne“,  anebo  „počkej“.   On  jedná  svým
způsobem a ve svém čase. 
A tak díky Vám všem, kdo zpíváte Hospodinu
novou píseň, kdo hrajete k Boží chvále dobře a
zvučně.

Karla D.
<><

Hlahol  Hospodinu,  celá  země,  dejte  se  do
plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při
citeře, při citeře nechť zazvučí žalmy; 
s  doprovodem  trub  a  polnic  hlaholte  před
Hospodinem Králem.

Žalm 98,4-6

Hledat pravdu, milovat krásu, konat dobro 
a toužit po spravedlnosti - dá se to bez Boha?

J. Kratka
<><

Hledání 

Už v dětství a mládí
tomu tak bylo:
já jsem Tě vždycky milovala.
Jenomže jsem za Tebou
jezdila oklikami,
s kolotočem a cirkusem,
zastavujíc se na nádražích,
tančíc s klauny,
vedouc marné řeči,
zpívajíc v cigaretovém kouři
milostné písně
a chtíc uchvátit do náruče
celý svět
a ještě Tebe.
 
Jenže někde jsem se  musela přepočítat.
Někde jsem musela v tom hluku 
přeslechnout Tvůj hlas.

Za čas mě přestal těšit
cirkus i kolotoč i klauni
a já jsem přestala těšit je.
Bez žalu jsme se rozloučili.
Jsem zase sama.
Ale kde jsi, Pane, Ty ?

Pěšky a potichu
bolestně měříc ztracený čas
hledám Tvé šlépěje.
 
Bože můj, Bože můj, 
dovol mi najít cestu
a dojít.

   (neznámý autor) 

<><

----------------------------------------------

Otištěné  články  jsou  zveřejněny  v původním
znění, bez korekčních úprav. 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své    
 příspěvky:  Karla.Doskova@seznam.cz

mailto:Karla.Doskova@seznam.cz

	Svatí

