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Z P R A V O D A J 

Církve bratrské v Hranicích a kazatelské stanice CB v Přerově

Já bych se mu postavil 

Teta a malý synovec si vyšli do zoologické zahrady.
Pomalu procházeli kolem klecí a výběhů se zvířaty,
srpnové  sluníčko  hřálo,  prostě  pohoda.  Na  konci
ZOO procházeli kolem plotu, který byl místy vyvrá-
cený a volal po opravě. 
Chlapec se zastavil, zamyslel se a ztichl. Po chvíli si
teta všimla, že za sebou táhne dlouhý, těžký klacek.
Vzápětí  sebral  na cestě  velký kámen.  Teď už měl
opravdu co nést. 
Tetě bylo jasné, proč ty „zbraně“ vláčí a nedalo jí to,
aby si  ještě  nepřisadila:  „Ten povalený plot  se mi
vůbec nelíbil.  Radši půjdeme rychleji, co kdyby na
nás vylítl třeba tygr.“ 
No právě, taky na to myslím,“ vykulil chlapec oči.
„Ale neboj se, teto,  ty bys stačila utéct,  protože já
bych se mu postavil.“
Teď pro změnu  kulila  na malého  rytíře  oči  teta  a
porce zmrzliny, kterou mu koupila u východu, kde
konečně  odložil  své  zbraně,  byla  opravdu  mimo-
řádná.

(Z knihy Malá povzbuzení pro mámy a táty, Portál 2004)

„Kdypak se asi rodí v dítěti statečnost, odhodláíní a
láska?“                                     Helena Chvátalová

„Bůh, který mě opásává statečností, ten dává mým
nohám hbitost laně …, učí bojovat mé ruce a mé

paže napnout  bronzový luk.  Podal  jsi  mi štít  své
spásy,  tvoje pravice mě podepírá,  tvá mírnost mé
síly rozmnožila.“          Bible – Žalm 18,33-36

- - -  

Kráčet s Bohem (třebas i pouští) je víc, 
než mít hned vše, nač si vzpomenem ...

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť. Když se 
postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhla-
dověl. Tu přistoupil ďábel pokušitel a řekl mu: 
"Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů 
stanou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: 
´Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst.?" Potom ho ďábel vzal 
s na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, 
vrhni se dolů. Je přece psáno: ´Svým andělům dá o
tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nena-
razil nohou o kámen." Ježíš mu odpověděl: "Také 
je psáno: ´Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha." 
(srov. Mt 4,1-11)

 Co je špatného na tom, že by si vyhladovělý Ježíš 
na poušti svou mocí opatřil nějaké chleby? Co je ne-
přijatelného na tom, že by seskočil z chrámu a díky 
službě andělů prokázal před lidmi svou moc? A co 
je třeba špatného na tom, že si chci opatřit nové auto
hned?  Nebo dům - a proto si hned zařídím půjčku? 



Na tom všem není nic nepřijatelného. Chybička se 
však vloudila jinde, nepozorovaně:  timing - špatné 
načasování. 
Chleby a zázraky, to vše Ježíš obstará pro sebe i pro
druhé. Ale později, ve svůj čas. Auto, dům a peníze,
to  vše  lze  mít.  Ale  špatné  je  "udělat  příliš  velký
skok" z nenasytnosti a zaslepenosti, bez zvážení sku-
tečné potřeby a vlastních možností. 
Takové "vyskakování" bude i "vyskočením" ze své-
ho místa  v životě,  "vyskočením a vypadnutím" ze
zdravých  vztahů  (protože  tato  "naléhavá  a  ne-
odkladná  věc"  má  pak  přednost  před  časem  vě-
novaným rodině, před mými povinnostmi a závazky,
před službou Bohu, společenstvím, ...). 
Touha "mít" tak dostává navrch před posláním "být".
Ježíš ale ukazuje, že "být" je víc než "mít". 
Být Božím dítětem je víc než "mít".  Být s Bohem,
který nás miluje, je víc, než mít majetek či vliv. A
kráčet  (třebas  i  pouští)  s  Božími  hodinkami  nača-
sování  a respektovat Otcův timing je víc, než mít
hned všechno, nač si vzpomenem.   
                                                        Angelo Scarano

- - - 

   Kdyby nebyly kapky deště

Kdyby nebyly kapky deště,
nikdy by slunce duhu netvořilo.

Kdyby nebyla obyčejná hlína,
nikdy by na zemi nic nerašilo.

Kdyby lidská srdce bolest nesvírala,
byla by v nich láska jenom malá.

Kdyby člověk jen rájem šel,
zase by na Boha zapomněl.

Protože on k modlitbě k ruce spíná,
jen když ví, že je pouhá hlína.

Jen vánek, jenom pouhý vzdech,
který oživil Boží dech. 

Jen tehdy u kříže pokleká,
jen tehdy vyhlíží zdaleka

Toho, kdo z prachu ho pozvedá
a jinou útěchu nehledá. 

J. Cýrusová 

- - - 

Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva
klene  se  nad  nebesy.  Chudáka  umí  z  prachu
pozvednou, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty
jim dává usednout …  (B21) Bible, Žalm 113,4-.7-
8a

- - -

Moudrost lidská a moudrost Boží

     Zaslechla jsem v rádiu jednu píseň, snad ve stylu
folku nebo funky, v tom se až tak  nevyznám, kde se
v refrénu opakovala slova: „ ..užívejte světa, blíží se
kometa,  blíží  se  Halleyova  kometa,  kometa,
kometa ..“.  Byla to jedna z těch rytmických melodií,
které člověku rezonují  v hlavě ještě dlouho potom,
bez ohledu na jejich obsah. Ta písnička poukazovala
na běžný projev lidské logiky a světské moudrosti,
natolik  rozšířené,  že  už  se  nad  ní  nepozastavíme.
Užívejme  života,  vždyť  nakonec  stejně  zemřeme.
Tak hleďme ještě pro sebe urvat, co se dá.  Ta myš-
lenka ovšem není nijak nová. I staří Římané ji znali
a žili podle hesla: Jezme a pijme, vždyť zítra zemře-
me.  (Ostatně,  je  to  opravdu  jen  projev  světskosti,
který se v církvi nevyskytuje?)
     My, kteří patříme Bohu, jsme mnohokrát četli,
slyšeli a víme, že Jeho slovo říká něco jiného. Uvěři-
li jsme evangeliu a to nás uschopňuje vidět v konci
lidské existence na tomto světě nový začátek. Ale co
naši nevěřící bližní, rodina, přátelé, spolupracovníci,
známí? 
     Už napohled je zde patrný příkrý kontrast mezi
moudrostí Ducha svatého a moudrostí tělesnou. Tou,
která je,  a to  navzdory mnohé lidské zkušenosti  a
poznání, před Bohem „  přízemní, živočišná, ďábel-
ská ..“, jak ji charakterizuje ve svém listu Jakub. (Jk
3,15)  Též  apoštol  Pavel  se  o  tom na  vlastní  kůži
přesvědčil v Areopagu, když se snažil diskutovat s
Řeky podle jejich pravidel. Chtěl totiž postavit Kris-
tovo  evangelium na  jejich  filozofický základ.  Bez
úspěchu. Vždyť Duch Boží směřuje proti tělu a tělo
proti Duchu Božímu. Jsou to dva neslučitelné prvky.
Reakce jeho posluchačů byla příznačná: „Rádi si tě
poslechneme, ale až někdy jindy.“  (Sk 17/32)
     Nevěřící lidé říkají: My v Boha nevěříme, jsme
vzdělaní a máme svoji úroveň. Víra v Boha je jen
pro slabé. My nejsme chudáci, abychom potřebovali
pro svůj život berličku. Spoléháme se na své vlastní
schopnosti. 
     Ano, i s takovými reakcemi se setkáváme, když
se v rodině nebo ve společnosti  snažíme zvěstovat
evangelium.  Je  to  však  velmi  krátkozraký  postoj.
Tyto názory totiž popírají skutečnost, že nikdo, byť
vysoce  postavený,  není  všemohoucí  a  že  každý
člověk  bez  výjimky  se  může  mýlit.  Nikdo  z lidí
nemá  svůj  život  doopravdy  ve  své  moci.  Lidský



život je křehký, jeho existence vratká a co je naší jis-
totou dnes, může být zítra docela jinak. 
     Mnozí učenci uvěřili v Boží existenci právě na
základě svého bádání a vědeckých výzkumů. Věřící
vědci,  jako  např.  Isaac  Newton,  Albert  Einstein  a
další,  došli  ve  své  práci  do  bodu,  kdy zjistili,  že
hloubka  vědění  a  poznání  je  taková,  že  ji  člověk
svým rozumem a smysly nemůže obsáhnout a pro-
zkoumat. A že i přesto naše planeta se vším, co je na
ní, jakož i celý vesmír s jeho zákonitostmi, funguje
s přesností  dokonale  seřízeného  stroje.  Tyto
osobnosti však měly, kromě vzdělání a přirozené in-
teligence, ještě něco navíc. Totiž pokoru, která jim
umožňovala uznat svoji lidskou křehkost a nedoko-
nalost.  Řecký filozof  Sókratés  šel,  jak  se  říká,  po
horké stopě a vyjádřil to svým známým prohlášením:
„Vím, že nic nevím.“ Otázkou ovšem je, jak s tímto
svým poznáním nakonec naložil.  Klasické vzdělání
je velmi dobrá věc. Přikládáme-li mu však ve svém
životě  příliš  velký  význam,  může  nám  zastínit
duchovní vhled. 
     My věřící se snažíme přesvědčovat své nevěřící
příbuzné  a  přátele  o  existenci  Stvořitele.  Tolik
bychom si přáli,  aby i oni uvěřili  a přijali nabídku
Kristovy spásy.  Známe Bibli a víme, že lidský život
smrtí nekončí, že přesahuje do věčnosti a není nám
lhostejné, kde budeme tuto věčnost prožívat. Odezva
okolí ovšem nebývá vždy vstřícná. Lidé uvažují po
svém a říkají: No, tak mi to všechno dokaž, ukaž mi
toho svého Boha ..  A pak argumentují,  stojí  si  na
svém a kriticky sledují  naše slova a činy.  (Mimo-
chodem - všimli jste si, jak nevěřící, přestože neznají
Bibli a žijí světsky, většinou velmi dobře vědí, jak
by se křesťan měl a neměl chovat, co se pro něj hodí
a co ne?) 
     Chtějí po nás, abychom jejich fyzickému zraku a
přirozeným  smyslům  ukázali  něco,  co  se  ukázat
prostě nedá. „Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš,
ale nevíš, kam směřuje …“, jak řekl Pán Ježíš Niko-
démovi. (Jan 3,8) Vidíme, že se ohýbají stromy, ale
samotný vítr vidět nelze, pouze jeho působení. Bůh
je  duch,  Boha  nikdo  neviděl,  ale  ten,  kdo  je  vní-
mavý, přesto vidí Jeho působení, projevy Jeho moci.
On není omezený našimi představami a zkušenost-
mi.
     Co tedy? Snažit se přesvědčovat okolí projevy
Boží moci? I tam je potřeba vyprošovat si moudrost.
Vždyť duchovní věci lze chápat pouze s pomocí Du-
cha svatého. Lidé jsou ale tělesní a tak namísto po-
chopení nastoupí obyčejná zvědavost, údiv, kritika a
opětovné obhajování vlastních postojů.  I zde apoš-
tol Pavel radí a napomíná:  „Kdyby se celá církev
sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vy-

tržení a přišli  by tam lidé nezasvěcení a nevěří -
cí, cožpak neřeknou, že blázníte?“ (1.Kor,14,23)
     Osobně si myslím, že zvěstovat evangelium je
potřeba  i  v dnešní  době  a  svá  slova  podpořit
konkrétním svědectvím ze života, a to i tehdy, když
tím něco riskujeme. Je  potřeba nabídnout  možnost
spásy, vždy s úctou a vážností. Ale je naprosto zby-
tečné a dokonce škodlivé „tlačit  na pilu“, přít  se a
přesvědčovat.  Chtít  prosadit  za  každou  cenu svoji
pravdu. To nám nepřísluší.  My jsme odpovědni za
zvěstování, ne za výsledek. Čím více se snažíme lidi
přesvědčit, byť i ve chvályhodné snaze o jejich zá-
chranu, tím neúspěšnější býváme. Sám Pán Ježíš se
dotkl takové situace v evangeliích, v podobenství o
boháči a Lazarovi. Připomeňme si jeho slova:  ‚Ne-
poslouchají-li  Mojžíše  a  Proroky,  nedají  se
přesvědčit,  ani kdyby někdo vstal z mrtvých.´ (L
16,31)  Takové  bývá ovoce  jednání  z vlastních  sil.
Ostatně, zkusme se zeptat lidí, kteří vyrostli ve věří-
cích rodinách, zda všichni osobní víru v Ježíše Kris-
ta  přijali  na  přání  rodičů  a  jiných autorit.  Mnoho
z nich vydá svědectví o tom, že se v dětství s infor-
macemi o Bohu sice setkali,  ale pokud byli  vysta-
veni nátlaku či manipulaci, vyvolalo to v nich odpor.
Trvalo  pak někdy celá  léta,  než  se k Bohu vrátili,
často obloukem a hlavně vlastní cestou. Vždyť Bůh
s každým člověkem jedná individuálně.  Jejich roz-
hodnutí však bylo o to cennější, protože bylo usku-
tečněné  na  základě  vlastního  rozhodnutí,  mo-
tivované vlastními zkušenostmi. 
     Co s tím dnes, v naší době a naší společnosti? Co 
tedy můžeme vůbec udělat? 
Jako prvořadou a základní věc vidím modlitbu. Při-
nášet ty lidi pravidelně před Boží tvář a prosit za ně
s pokorou  a  důvěrou  v Boží  moudrost..  Je  třeba
vzdát se svých nesprávných postojů, vyznat je Bohu
jako  hřích  a  odevzdávat  všechno  do  rukou  Toho,
kdo má veškerou moc. Vyprošovat si na modlitbách
Boží  vedení.  To proto,  abychom věděli,  kdy a jak
promluvit  a  kdy raději  mlčet.  Přestat  brát  věci  do
vlastních rukou. Jednoduše ty lidi „pustit“, odevzdat
je Bohu. Bůh naše prosby slyší a vyslýchá ve svém
čase. Dát prostor Duchu svatému. Nestát jeho půso-
bení v cestě tím, že budeme své bližní jaksi „tlouct
po hlavě“ Biblí a dokazovat, že my to všechno víme
líp.  Zřeknout  se  netrpělivosti.  Nezatěžovat  si  svě-
domí tím, že bychom jim svým chováním přibouchli
dveře ve chvíli, kdy jim je Pán Bůh otevírá po svém.
Vždyť lidským hněvem (a už vůbec ne manipulací)
Boží  spravedlnost  neprosadíš,  to  není  cesta
duchovního požehnání. Je psáno: „proklet buď muž,
který spoléhá na člověka, opírá se o pouhé tělo..“ (Jr
17,5) A tím „člověkem, tělem“  můžeme být, k naše-
mu překvapení, i my sami. My naopak máme být lid-



mi  modlitby.  Vyprošovat  svým  bližním  znovu  a
znovu  Boží  dotek,  bez  kterého  je  víra  nemožná.
Snažit  se  získat  je  beze  slov,  naléhání  a  zdůvod-
ňování svých postojů tak, abychom jim nekladli pře-
kážky. 
     Ovšem tam, kde se opakovaně projevuje zjevné
pohrdání  a  nenávistná  zatvrzelost,  je  na  místě
opatrnost, jak je psáno v Matoušově evangeliu 7,6:
„Nedávejte  psům,  co  je  svaté.  Neházejte  perly
před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a
roztrhají vás.“ Jakkoli se toto slovo zdá být tvrdé, i
ono  je  obsaženo  v Písmu  a  tedy  platné  podnes.
„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte
tedy  obezřetní  jako  hadi  a  bezelstní  jako  holu-
bice.“  (Mt  10,16)  Pozor  -  dětská  bezprostřednost
není totéž co dětská naivita nebo dokonce sentiment.
     Ostatně, co na tom, že nás snad mnozí budou
nenávidět a mít za blázny. Jestliže se Boží Syn po-
nížil,  nechal se křivě obžalovat a umučit  pro mne,
kdo  jsem  já,  abych  dbala  na  svoji  důstojnost  a
dokazovala,  že  jsem  v  právu?   O  Pánu  Ježíši  je
psáno:  „V  té  hodině  zajásal  v  Duchu  svatém  a
řekl:  „Velebím tě,  Otče,  Pane nebes  i  země,  že
jsi  tyto věci skryl před moudrými a rozumnými,
a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti za -
líbilo.“  (L  10,21) Apoštol  Pavel  na  jiném místě
v kontextu dodává: „Spasení není z vás, je to Boží
dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit.“ (Ef 2,9)
     Někomu takováto slova mohou znít snad až po-
raženecky.  Ale  stát  se  maličkým  před  samotným
Bohem,  stvořitelem  a  vládcem  vesmíru,  rozhodně
není  málo.  Ve skutečnosti  je  to  víc,  než  chtít  být
velkým v tomto světě, zatíženém hříchem a nenávis-
tí. Je to cesta kříže, která něco stojí. Jsme podívanou
světu i andělům, když máme každý den prokazovat
vytrvalost a spolehnutí se na Boží milost, nenápadně
a bez patosu. Nic více a nic méně nám nepřísluší.
Vždyť to, co je Boží, obstojí a přetrvá. (Pl 5,19)

Karla D. 
- - - 

VĚŘÍM, ŽE I BŮH MÁ SMYSL PRO
HUMOR  . . .

Radostným  srdcem  zkrásní  tvář,  kdežto  trápení
srdce ubíjí ducha.                               Přísloví 15,13
----------------------------------------------------------------

Z oznámení při bohoslužbách

Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst se 
koná dne … Poplatek zahrnuje stravování. 

- - -
Náš mládežnický volejbalový tým Archanděl Mi-

chael hraje ve středu ve 20,00 hod. v rekreační hale
proti přátelskému týmu Ježíš Kristus Král. 

Přijďte se podívat, jak to Kristu Králi nandáme. 
- - - 

Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším
trhu výhodně zbavit toho, co vám doma překáží. Ne-

zapomeňte vzít s sebou manžela. 
- - - 

Kvůli nastalé konfliktní situaci ve sboru se dnes ne-
koná původně ohlášené modlitební shromáždění ZA

KLID A MÍR. 
- - - 

Téma kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách." 
Téma kázání příští neděli: "Jak najít Ježíše." 

- - - 
Naše sestra Barbora je stále v nemocnici a potřebuje

dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí,
zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahrávky kázání na-

šeho pastora. 
- - - 

Nedovol starostem, aby tě ubíjely, 
církev ráda pomůže. 

- - - 
Jan Otáhal a Ivana Zedková byli oddáni dne 24. října

v našem kostele. Tak skončilo jejich přátelství od
školních let. 

- - - 
Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?"
Přijďte dříve a poslechněte si zkoušku našeho 

pěveckého sboru. 
- - - 

Potřebujeme osm nových obleků pro náš pěvecký
sbor. Důvodem je přijetí několika nových členů a

zchátralost některých starších. 
- - - 

Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že
v přízemí máme dětský útulek.  

- - - 
Víte, co by se stalo, kdyby pastor onemocněl nemocí
BSE,  s jeho ovečkami? 
??? 
Museli by vybít celé stádo! :-( 

- - - 
Děti v nedělní škole dostaly za úkol nakreslit bratra

kazatele při jeho kázání.
„Pročpak maluješ bratru kazateli zelené vlasy?“, diví

se učitelka nad jedním obrázkem. 
„Když já nemám plešatou pastelku“, 

krčí rameny autor obrázku.

☺



JAHODOVÁ STORY

     Vzpomínám na jedno léto.  Byl horký červen.
Přesto, že kalendář ukazoval teprve polovinu měsí-
ce,  počasí  s  teplotami  nad  30 stupňů  připomínalo
tropy a nebe bez  mráčku se tvářilo  jako obloha u
Jadranu. Zahrádkáři v celém okolí spokojeně sklízeli
svoji  úrodu  dozrávajících  jahod,  kterým  počasí  v
tom roce skutečně přálo. Proto mě zaujal inzerát v
místních novinách, nabízející samosběr v sousedním
městečku.  Celá naše rodina si  na čerstvých jahůd-
kách ráda pochutnává a vidina voňavých moučníků
byla lákavá. Když se letos tak vydařily, bylo by fajn
udělat si do mrazáku zásobu ovocné dřeně, přemýš-
lela jsem. Naše dcery o víkendu při sledování oblí-
beného filmu vždy uvítají nějakou tu dobrůtku na ta-
lířku.  A linecké  košíčky s  jahodovým krémem se
nám všem o svátcích také zamlouvaly. Proto jsme se
s manželem dohodli, že se na samosběr co nejdříve
vypravíme. Jednoho dne jsme tedy naložili do auta
všechno potřebné a  s  obvyklou modlitbou za  zdar
naší cesty vyrazili.
     Když jsme přijeli na místo, naskytl se nám po-
hled  na  rozlehlou  jahodníkovou  plantáž.  Jako
bychom se ocitli  v pohádce.  Byl to  lán země přes
svoji velikost dobře udržovaný. S dokonalým systé-
mem  zavlažování,  jednotlivé  keříčky pečlivě  pod-
ložené zespodu slámou na ochranu proti plísni a hni-
lobě. Bylo znát, že se majiteli a jeho zaměstnancům
jejich námaha toho roku skutečně vyplatila. Všude,
kam jen oko dohlédlo, se červenaly veliké, tmavo-
rudé, lesklé, šťávou nalité jahody. A nad vší tou krá-
sou se v horku vznášelo jejich typické aroma. Slunce
už stálo vysoko a zájemců o samosběr bylo na místě
hodně. Barevná trička, opalovačky a slamáky sběra-
čů dotvářely letní idylu.  Zašli  jsme tedy za panem
správcem, dostali přidělený řádek a dali se do práce. 
Byla jsem celá natěšená, až budu ukládat do košíku
ty nádherné plody, ale co to? Moje nadšení vystřídal
zklamaný údiv. Na svém řádku jsem viděla jahody
většinou nedozrálé a menší velikosti. Přitom všichni,
kdo kolem nás procházeli  s plnými košíky, v nich
měli právě ty nádherné, veliké a zralé. Nejdříve jsem
si  myslela,  že  na ně o kus  dál  taky narazíme,  ale
když jsme postoupili o pár metrů, viděli jsme, že je
to stále stejné. 
„Připadá mi, jako by na tomhle řádku už někdo tr-
hal“, prohodila jsem konečně. 
„No, ale sbírat máme přece tady, tak nám to správce
ukázal“, odpověděl s jistotou můj muž. 
Pokračovali  jsem  tedy  dál.  Rozpačitě  jsem  trhala
nevelké, bleděrůžové plody se zelenými špičkami, s
povzdycháváním,  brbláním  a  občasným  poku-

kováním po té nádheře všude okolo. Manžel zatím v
pohodě, systematicky  a bez vybírání očesával jeden
keřík za druhým. 
„To jsem zkrátka celá já“, dumala jsem lítostivě, „ta-
ková krása všude kolem, ale na mně samozřejmě vy-
jdou zrovna takovéhle.“ 
„Tak si  zajdi za správcem, ať nám přidělí  jiný řá-
dek“, poradil mi nakonec manžel.  
Narovnala jsem záda a zjistila,  že zmíněný pán se
momentálně nachází na opačném konci lánu. Slunko
připalovalo a mně se v tom horku nechtělo jít  tak
daleko a ještě přitom dávat pozor při každém kroku,
abych něco nerozšlapala. Tak jsem jen mávla rukou
a pokračovala v práci. 
     Když  jsme  naplnili  všechny  naše  bedýnky,
odnosili jsme je k boudě na kraji pole a postavili se
do fronty na zvážení a zaplacení. Několik zákazníků
stálo před námi a tak jsme museli chvíli čekat. S ob-
divem jsem si prohlížela velkou moderní dodávku,
kterou  její  řidič  právě  zarovnával  plastovými  pře-
pravkami,  plnými  těch  výstavních,  zralých  a  vo-
ňavých  plodů.  Nakonec  spokojeně  zašoupl  boční
dveře a odjel s výrazem, ze právě udělal dobrý ob-
chod. 
Protože bylo dost času, šla jsem si zatím sednout do
našeho auta. Po nějaké delší chvíli přišel manžel a
hlásil:
„Tak už to máme zaplacené. A víš co? Ty naše jaho-
dy uznal správce jako nestandart a dal nám je o něco
levněji.  Cenový rozdíl  nám vlastně uhradí  náklady
za cestu.“
Když jsme naše plné bedničky naložili a vezli domů,
uvědomila jsem si, jaký je v autě hic a jak toto cit-
livé ovoce v horku rychle dozrává. Cesta domů trva-
la  sice  jen  něco  přes  půl  hodiny,  ale  bylo  už  po
poledni a sluníčko se do karosérie poctivě opíralo. 
     Dnes si už přesně nevzpomenu, co mi tehdy za-
bránilo zpracovat ovoce ještě tentýž den. A protože
do lednice se nám těch 10 kilo nevešlo, uložili jsme
je  přes  noc  na  nejchladnějším  a  nejvzdušnějším
místě  našeho paneláikového bytu,  rovněž  dost  vy-
hřátého. 
Ráno jsem si hodně přivstala a šla jahůdky zkont-
rolovat.  Na  chodbě  mě  přivítala  úžasná  vůně  a
krásné  červeňoučké  plody,  které  přes  noc  „došly“
přesně akorát ke zpracování i ke konzumaci. 
Teprve teď jsem ocenila výhodu toho, že ovoce ne-
bylo při trhání úplně zralé. Ty krásné, výstavní plo-
dy,  které  jsem  obdivovala  a  po  kterých  jsem  tak
toužila, by totiž v tuto chvíli byly už plesnivějící. A
že jsou o něco drobnější, na tom pro mixování dřeně
do  mrazáku  přece  vůbec  nezáleží.  Zatímco  k  za-
mražení vcelku, na ozdobu, jsem potřebovala právě
ty drobné.



     Na tomhle drobném příběhu jsem si uvědomila,
jak  my  lidé  býváme  často  nespokojení.  Reptáme,
brbláme a pošilháváme přes cizí ploty, zatímco Pán
Bůh  přesně ví, co je právě pro nás nejlepší. 

Karla D. 

      

„A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k ně-
muž  jste  byli  povoláni  v  jedno  společné  tělo.  A
buďte vděčni.“

Koloským 3,15

- - - 

Láska versus povinnost

Za peníze se dá koupit krásný dům, ale jen láska ho 
dokáže udělat domovem.

Povinnost může zabalit dobrou svačinu, ale láska se 
může rozhodnout k ní přiložit lístek s milým 
vzkazem.

Povinnost posílá děti do postele včas, ale láska je za-
balí do peřiny, obejme je a dá pusu na dobrou noc.

Povinnost umí dobře uvařit, ale láska vyzdobí stůl 
květinami a svíčkami.

Povinnost napíše dopis, ale láska k němu přiloží 
vtip, obrázek nebo dobrou žvýkačku.

Povinnost udrží v domě pořádek. Ale láska a modlit-
ba má větší šanci udělat rodinu šťastnou.

Povinnost se snadno urazí, není-li oceněna. Ale lás-
ka se učí hodně se smát a pracovat jen pro radost z 
práce.

Povinnost může nalít sklenici mléka, ale láska do něj
často přidá trošku čokolády.

zdroj:  internet

- - - 

BYLINKY,  KTERÉ  LÉČÍ  I  OSVĚŽÍ
 

Meduňkový sirup
Recept je zhruba na dvě lahve, čili množství, které
se spotřebuje docela rychle. Potřebujeme:
lístky z asi 20 stonků meduňky
1 kg cukru
1 sáček - 20 g kyseliny citronové
2 litry vody

Vodu převaříme a necháme vychladnout. 
Pak do ní naházíme umyté lístky meduňky 
a necháme louhovat 48 hodin v lednici.
Vodu přecedíme, vsypeme do ní cukr a kyselinu cit-
ronovou, promícháme a zahříváme, až se cukr úplně 
rozpustí.  Pak necháme přejít varem asi tři minuty. 
Zchladlý sirup nalejeme do lahví.
Stejným způsobem lze vyrobit i sirup mátový.

- - - 
Citronáda     s     medem pro horké letní dny
Do džbánu nalejeme vodu, přidáme 3 polévkové lží-
ce medu a šťávu z 1 citronu. Na zahradě nasbíráme 
mátu a natrháme do džbánu. Necháme chvíli od-
ležet, aby máta vodu provoněla. Pak nalijeme do 
sklenic a ozdobíme kvítky levandule a plátky růží. 
Všichni, kteří se sejdou u stolu, budou mít radost, 
když uvidí pěkný a zdravý nápoj.

         

Příjemné posezení na terase, v zahradě 
anebo s přáteli doma 
nejen o prázdninách 

Vám přeje
redakce zpravodaje.

----------------------------------------------------------------
Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění,
bez korekčních úprav.

 

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

http://www.prameny.net/index.php/clanky/barevne-myslenky/244-laska-versus-povinnost
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