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     Z P R A V O D A J

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic
   v Přerově a ve Valašském Meziříčí.

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

Brány, zvedněte výše svá nadpraží,  

výše se zvedněte, vchody věčné,
ať může vejít Král slávy.

Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Žalm 24,9-10

- - - 

PO OVOCI POZNÁTE JE 

(ohlédnutí za listopadovou konferencí vnitřního 
uzdravení v Praze)

„Haleluja, haleluja, vládne nám všemocný 
Bůh a Král.    
Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí,
hoden je on sám, Beránek, náš Pán, 
přijmout chválu. 
amen, amen ...“

…  neslo se konferenčním sálem uctívání z několika
stovek  úst  ke  chvále  Boží.  Střídavě  nabíralo  a
klesalo na síle a intenzitě, jako hukot mnohých vod.
Tak nějak podobně zní možná chór andělů shromáž-
děných před trůnem Božím, napadlo mě.
Přítomnost  Ducha svatého, nezaměnitelná pro kaž-
dého, kdo přijal Jeho pečeť pro den vykoupení.      
  Stáli jsme v pokoře před Bohem, zatímco pověření
služebníci  procházeli  sálem.  Modlili  se  za  ty,  kdo
povstali na výzvu sestry Lin Buttonové, která vedla
modlitební tým anglicko-holandský i český. Službu
vlastně  založila  v  České  republice  před  lety Tony
Kalmová z Nizozemí, která řadu let pravidelně při-
jížděla školit český tým. Pro vážnou nemoc ale ten-
tokrát  poslala  své  dlouholeté  spolupracovníky.
Konferenci  uspořádala  KMS –  Křesťanská  misijní
společnost v Praze. 
   Téma jedné ze sobotních přednášek znělo:„Zraně-
ní způsobená matkou a naše identita.“ 
Sestra hovořila o tom, jak zhoubný vliv na náš život
mají traumatické zážitky z dětství. Nemusí to být vž-
dycky jen zneužívání  a násilí  páchané úmyslně.   I
jinak  může  docházet  k  situacím,  kdy dítě  zůstává
stranou. Někdy vlivem komplikovaného porodu, kdy



se ocitne na čas v inkubátoru, oddělené od matky,
nebo  z  důvodu  poporodní  deprese,  kdy  maminka
nemá sílu dávat svému miminku lásku a pozornost.
Anebo i z jiných důvodů -  velká zaneprázdněnost
rodičů starajících se o více dětí anebo věnujících po-
zornost vlastním starostem a jiným aktivitám.  
Jindy mají rodiče tendenci dítě srovnávat s okolím,
kritizovat a snažit se přetvářet jeho osobnost, dělat z
něj  někoho jiného.  I rodiče jsou jenom lidé  a  vy-
chovávají podle vlastních zkušeností a podle svého
uvážení. Nicméně bolestné zážitky se v dítěti uklá-
dají.  
   Takovýto člověk si pak do života často odnáší po-
cit  nedostatečnosti,  jakési  nenaplněné  místo  uvnitř
sebe.  Může  vnímat  zkresleně  vlastní  bytí.  Cítí  se
jako někdo,  kdo nebyl  přijatý a  milovaný, s  nímž
jeho nejbližší  nejsou spokojeni.   Ve svém podvě-
domí cítí, že něco není v pořádku. Bolest, kterou se
naučil ignorovat, ale která hluboko uvnitř přetrvává,
určuje jeho vztahy,  práci,  službu,  chování.  Tím se
spoutává a znehodnocuje jeho život. 
   Bůh nás ale chce uzdravit a osvobodit, abychom
našli svoji identitu v něm. V žádné situaci nás nene-
chává samotné. 
  Bylo znát, že kázané slovo se přítomných dotýká.
Jednotliví členové týmu modlitebníků procházeli sá-
lem a přicházeli k těm, kdo povstáním dali najevo,
že si přejí modlitbu za tento problém. Při osobních
modlitbách často zazněla z úst služebníka slova pro-
roctví a poznání skrze Ducha svatého, do konkrétní
situace dotyčného. I to patří k tomuto druhu služby.
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové
Boží.“   (Římanům  8,14)   Těch,  kdo  tentokrát  na
výzvu povstali, bylo mnoho. 
   Mám - nemám, rozmýšlela jsem se. Nejsem přece
z těch, kdo se postaví jenom proto, že stojí jiní oko-
lo.  Třeba  to  zas  tolik  nepotřebuju,  nač  přidělávat
práci druhým, říkala jsem si v rozpacích. Ale nako-
nec, skoro ani nevím jak, jsem se zvedla. 
 Vzápětí ke  mně  odkudsi  přistoupil  vysoký  še-
dovlasý  muž  v  elegantním  tmavomodrém  obleku,
hovořící anglicky. Trochu jsem ztuhla. O čem se tak
asi budeme bavit, když anglicky neumím, blesklo mi
hlavou. Jak se ukázalo, obávala jsem se zbytečně.
   Beze slova mně decentně objal kolem ramen, svoji
hlavu zlehka opřel o moji, moji ruku mi položil na
srdce a teprve pak přes ni položil tu svoji. 
   To zvláštní gesto mě překvapilo. Těžko popsat ten
pocit. Rozhodně v tom nebylo nic intimně smyslné-
ho, něco takového mě v tu chvíli vůbec nenapadlo.
Nevnímala  jsem ho  jako  muže,  ale  k  mému  pře-
kvapení  spíše  jako  otce.   Prožívala  jsem moudrý,
laskavý zájem, hřejivou vlídnost, ochranu a bezpečí.
Postupně jsem si s úžasem uvědomila, že bolest od-

chází  a  hluché  místo  ve  mně  se  plní  čímsi  nepo-
znaným. Boží Otcovskou láskou. Bolest uvnitř po-
malu mizela a vystřídal ji pokoj, radost a pohoda v
srdci.  Stáli jsme tak možná 4-5 minut. Když jsem s
úsměvem vzhlédla nahoru, otázal se vlídně: „o.k.?“
„o.k.“, kývla jsem vděčně a on pomalu pokračoval v
chůzi. 
„Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí ...“ uctíva-
la hudební skupina vpředu a já, usazená zpátky na
své židli,  jsem si utírala oči kapesníkem a pomalu
rovnala  myšlenky.  Zřetelně  jsem si  uvědomila,  že
tohle bylo přece to, co mi desítky let chybělo.   
   „Máš zraněné srdce“, řekl mi den před tím do tele-
fonu náš bratr  kazatel  Láďa Melkus.  Modlil  se za
mně a požehnal mi do dalších dní. Tehdy jsem sice
cítila, že má asi pravdu, ale vlastně jsem si pod tím
nic konkrétního nepředstavila,  nebo možná ani ne-
chtěla představit. 
   Bratr z Holandska mě neznal, nic o mně nevěděl.
Neřekl nic, ale rozpoznal zřejmě totéž. A protože byl
pomazaný  Duchem  Božím  ke  službě  vnitřního
uzdravení,  zprostředkoval  mi  tímto  jednoduchým
gestem beze slova to, co jsem asi nejvíc potřebovala.
  „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Ma-
touš 11,28)
   Je fajn odložit na chvíli práci, službu, meč a brnění
a nechat se od Boha prostě jen tak vzít do náruče a
tiše odpočívat v bezpečí.  Myslím,  že je to pro nás
jako křesťany životně důležité. 
   Dnes  už  jsem schopna svobodně říci  Bohu při
modlitbě „Otče“  i jinak, než z poslušnosti. 
   Tatínku můj nebeský, děkuji, že jsi poslal své slu-
žebníky, abych mohla pochopit aspoň částečně, kým
jsi. Chvála Tobě, Pane. 

Karla Došková
- - - 

VÁNOČNÍ DÁRKY

   Protože - a zároveň přesto, že - se již  rozběhla
předvánoční komerční masáž, neškodí trocha inspi-
race, jak dárky k Vánocům vybírat.
Vybrat  dárek  je  mnohdy  problém.  Ale  nejen  to.
Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž
jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi
dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v
čin.

Dar může znamenat i úplatek
   O úplatcích se v novinách dočteme dost. Můžeme
s  ním být  konfrontováni  ale  i  osobně.  Úplatek  je
nepravda: tváří se jako dar, ale je to ve skutečnosti



cena, kterou člověk platí za to, co chce získat. I dar z
vděčnosti může být jakýmsi druhem úplatku, který je
placen  dodatečně.  Může  jít  o  závazek  do  bu-
doucnosti. Říká se jím: „Dobře jsi mi posloužil, tady
za to něco máš, a až tě budu opět potřebovat, vzpo-
meneš si jistě, co jsem ti dal“.
   Dar z vděčnosti chce ale vyjádřit pravdivě slova
„Mám  tě  rád“.  Dalo  by  se  říci,  že  čím  je  dar  z
vděčnosti  méně  drahý  a  méně  okázalý,  tím  více
může vyjadřovat lásku bez vypočítavosti.

Podělení se o radost a užitek
   Krásným a obšťastňujícím darem může být, pokud
se s někým, komu nejsem nic dlužen, podělím o to,
co sám mám. Dělím se tak o radost, případně o uži-
tek z toho, co vlastním,  aniž chci něco získat.  Ta-
kový dar je opravdu svobodný a obdarovaného ne-
chce a nemá spoutat. A konečně dar v nouzi, kdy se
dělíme o to, čeho má jeden více a druhý méně,  je
uznáním potřebnosti a rovné důstojnosti všech lidí.

A jak je to s dary o Vánocích?

   O Vánocích existují:

-  jak dary z  povinnosti  („Co by si  o  mně pomys-
lel?“),
-  tak dary vyžadované („Ukaž mi svou lásku!“),
-  dále  dary,  jakožto  výměnný obchod („Jsou  naše
vzájemné dary stejně hodnotné?“)   a rovněž

-  dary  z  vypočítavosti  (ty  jsou  vánoční  variantou
úplatku).

   Také existují dary, které mají reprezentovat dárce
bez ohledu na pocity obdarovaného („Podívejte se,
co jsem mu dal!  Jak jsem dobrý!“).

   A konečně existují  i dárky, které jsou projevem
lásky - tedy prostým dělením se a sdílením toho, co
nás těší a co přináší užitek.

Dary zviditelňují vztahy
   Charakter daru, okolnosti jeho předání i potřeba
vděčnosti, nebo dokonce její vyžadování, to všechno
je obrazem vztahu i  kvalit  obdarovávajícího.  Dary
jsou totiž  zviditelněním vztahů,  které mezi  dárci a
obdarovanými panují. Dary samy ale vztahy netvoří!
   Říká se, že Vánoce jsou svátky (dětské) radosti.
Lidem přirozeně dárky dělají radost. Někdy ale pod-
lehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím
více dárků, tím více radosti. Není tomu tak! Dárek
není jen věc, která má určitou hodnotu. Dárek je pře-
devším osobní poselství, které říká „mám tě rád“. A
něco takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku totiž
dáváme sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou

bychom o Vánocích měli zažít.

Dárek nad dárky:  jistota
   Dárek nad dárky je pro děti jistota, že máme rádi
nejen je, ale že se máme rádi i  my dospělí  kolem
nich. Takovýto dárek citové jistoty se nikdy neztratí,
nezkazí, nezestárne, nezapomene. 

Nestydět se za projev lásky 
   Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srd-
ce. Ano, je tomu tak - co to však znamená? Je to
doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky,
kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také
velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam,
kde došlo k nedorozumění a k hořkostem.

Tip pro rodiče
   Děti toho velice mnoho dostávají. Naskýtá se tak
příležitost, aby se také samy učily dávat. Aby mohly
zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou něko-
mu udělat  něco dobrého jen z  vděčnosti  za  to,  co
samy z lásky a bez zásluh přijaly. Je to jedinečná pří-
ležitost  učit  děti  překonávat  sobectví  -  osobní,  ro-
dinné, skupinové, národní...

Protože dostáváme, můžeme dávat...
   Můžeme si navzájem přát, abychom v dávání i při-
jímání darů byli svobodní, upřímní a pravdiví. Pro-
tože nakonec všechno naše dávání darů má svůj zá-
klad v Božím daru nového, zlem nezatíženého živo-
ta, který nám byl darován v Ježíši Kristu. A všechno
naše přijímání darů může mít svůj vzor v Ježíšově
matce, která přijala andělovo zvěstování i dítě, které
se ukázalo být vtěleným Božím synem.

Na co o Vánocích nezapomenout ?
   Ani  při  všech vánočních starostech a radostech
bychom neměli na něco zapomenout: o Vánocích se
po celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy,
před  dvěma  tisíci  lety,  vstoupil  do  lidských  dějin
někdo zcela jedinečný, vzácný, a už z nich neodešel.

   I naše letošní  Vánoce by tak  mohly být něčím
vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují
už kdoví pokolikáté.

„Hleďte, jak velikou lásku nám Bůh daroval:
byli jsme nazváni dětmi Božími,
a jsme jimi.“  (Bible, 1. Jan 3,1)

„Přijali jsme Ducha, který je z Boha,
abychom  poznali,  co  nám  Bůh  daroval.“
(Bible, 1 Kor 2,12-13)



(Zpracováno podle textů Mons. Ing. Aleše Opatrné-
ho, Th.D  a  Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.)

- - - 

JEŠTĚ O DARECH 

   Žili jednou vedle sebe dva sousedé. Jeden z nich
byl spíše mlčenlivý, naopak druhý byl společenský.
Měl rád novinky a při každé příležitosti  si s lidmi
velmi  rád  popovídal.  Na  tom  by jistě  nebylo  nic
špatného,  kdyby  tématem  jeho  rozhovorů  nebyl
právě jeho soused. Vždy si našel něco, co se zdálo
být  důvodem  hodnocení,  podezírání  nebo  kritiky.
Takto mezi nimi vznikla vzájemná nedůvěra. První
soused to po určitou dobu mlčky snášel, pak se ale
přece jen ohradil a poukázal na to, že mnohé infor-
mace byly zkreslené či překroucené a že tyto klepy
se nezakládají na pravdě. Nakonec povídavý soused
uznal, že svému sousedovi křivdil. 
„Rád bych se ti  omluvil  a  napravil  křivdu,  kterou
jsem ti způsobil“, řekl. 
Soused pokýval hlavou, vzal do ruky hrst peří a vy-
hodil je do vzduchu. Malá i velká peříčka se rozlétla
a vítr je rozfoukal na všechny strany.
„Neuvážená slova a pomluvy jsou jako toto peří ve
větru. Zkus jít a posbírat je, pokud to dokážeš.“
„To přece není v lidských silách, dohonit peří, které
vítr kdovíkam roznese“, ohradil se soused. 
„Právě tak je těžké vzít zpět slova, která byla jednou
vyřčena.“  

(převyprávěno podle knihy Ezopovy bajky)

     V oblasti lidského obdarování bývá používáno
slovo „talent“. Víme, co slovo talent původně zna-
menalo? Před tisíci  lety, ve starověku, to byla mě-
nová  jednotka,  která  představovala  velmi  vysokou
částku. V té době byla používána platidla jako obo-
los,  statér,  mina,  talent.  Nejběžnějším  platidlem
v klasických Athénách byla drachma. Jen pro před-
stavu:

„Jedna drachma představovala mzdu kvalifikované-
ho řemeslníka za jeden až dva dny práce, s tím, že se
z této částky slušně uživila i jeho rodina.“ 
Dále: 
100 drachem představovalo finanční  hodnotu jedné
miny, 
60 min dalo dohromady  jeden talent. 

(čerpáno z Wikipedie)
 Vlastnit talent, nebo dokonce několik talentů, zna-
menalo  být  bohatý  člověk.  Bylo  to  velmi  mnoho
peněz. 
  V duchovním slova smyslu získalo toto slovo ještě
jiný význam.  Slovem „talent“,  nebo  „talentovaný“
dnes rozumíme, že je nějaký člověk obdařený určitý-
mi schopnostmi nebo dovednostmi tak, že v této ob-
lasti  vyniká  nad  jiné.  V naší  společnosti  máme
mnoho talentovaných umělců – hudebníků, zpěváků,
výtvarníků, atd.  Nemusejí  to být ale jenom ty tak-
zvané celebrity.  V podstatě  není  člověka,  který by
neměl k něčemu vlohy, i kdyby to bylo něco zdán-
livě  všedního.  Všichni  jistě  známe  dobré  zedníky,
truhláře, kuchaře, nebo  zdravotníky, švadleny, ka-
deřnice a jiné. Je znát, že mají ke svému oboru talent
a ve spojení s poctivým přístupem odvedou na svém
místě dobré a užitečné dílo. Z jejich práce máme ra-
dost.
     Má to ovšem háček: v případě, že talenty nejsou
správně použity, dochází k tomu, že mohou naopak
život velmi zkomplikovat. To když se třeba mimo-
řádně šikovný zámečník stane kasařem, který vykrá-
dá trezory a své „zlaté ručičky“ používá jinak, než
by měl. Člověk, který má dobrou fyzičku, hodně síly
a energie, může být obětavým záchranářem, anebo
taky úspěšným lupičem.  Dobrá  herečka  může  po-
bavit a potěšit spoustu diváků, ale i někomu uškodit
– to když se z ní stane drbna a svůj obratný jazyk po-
užije k různým klepům a zákulisním intrikám, s cí-
lem sestřelit nežádoucí konkurenci a ukázat,  kdo já
jsem. Tak bychom mohli pokračovat dál, každý pod-
le svých zkušeností. 
   Žádná věc není sama o sobě špatná, záleží, jak se
s ní zachází. Nůž, který je užitečným pracovním ná-
strojem,  bez  kterého  si  neumíme  život  představit,
nás může i poranit. A za určitých okolností se může
stát  dokonce  nástrojem  vražedným.  To,  v čem  je
člověk silný, se může velmi snadno stát nástrojem
hříchu.
    Člověk jako jediné stvoření na Zemi má dar řeči.
Správné slovo pronesené ve správný čas může velmi
pomoci, povzbudit a někdy dokonce i zachránit. Ne-
vhodné  slovo  pronesené  v nevhodný  čas  naopak
může  způsobit  mnoho  zla.  Často  cíleně,  bohužel.
Jazyk je jako malý oheň, který může zahřát, anebo
způsobit zničující požár. 



   Lépe  to  vystihl  apoštol  Jakub  ve  své  epištole:
„Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velký-
mi věcmi.“ 
„Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I
jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy, po-
skvrňuje celé tělo a ničí  celý náš život,  sám pod-
palován pekelným plamenem.“ 
   Za své talenty jsme před Bohem odpovědni, jsou
to jím darované vlohy - jakýsi vklad do našeho živo-
ta a my jsme pouze jeho správci. Má sloužit k užitku
a požehnání  všem. Každý z nás má být darem pro
druhé. Proč si naříkáme na stav společnosti? Protože
člověk, koruna stvoření, který dostal svobodnou vůli
k rozvíjení  svého  talentu,  tomu  nevěří.  Tam,  kde
vládnou lokty, nečekejme pokoj. 
   A tak si jeden každý z nás můžeme položit otázku
– jak zacházíme se svými talenty? Jsme svému okolí
darem, anebo „prezentem“? 

Karla Došková
- - - 

EKOLOGIE V PRAXI

Jak vyrobit papírovou tašku na dárky 

   Měli jste loni pěkný nástěnný kalendář s velkými
obrázky a teď je vám líto jej vyhodit? Pokud jde o
kalendář většího formátu (například A3) na pevném
křídovém papíře, určitě vyzkoušejte následující ná-
vod a vyrobte si z něj dvanáct dárkových tašek. V
návodu používáme obdélníkový papír  položený na
šířku,  ale  můžete  použít  i  kalendáře  s  obrázky na
výšku,  čímž  získáte  tašku úzkou  a  vysokou –  na-
příklad na láhev. 

    Použít můžete samozřejmě i jiný papír – například
balicí,  zbytek  papírové  tapety,  nebo  stránku z  ba-
revného časopisu apod. Z papíru formátu A4 získáte
taštičku na menší dárek. 

Potřebujeme:
Starý  kalendář,  nůžky,  lepidlo,  ozdobný  provázek
nebo stužku, děrovačku.

Postup:
Vezmeme  list  z  kalendáře,  vystřihneme  obrázek.
Pokud to jde, ponecháme cca 4 cm bílý okraj nad
obrázkem a pod obrázkem. Pokud okraj není, neva-
dí, jen musíme počítat, že bude část  obrázku použita
na konstrukci tašky. 

 Horní okraj

– Papír položíme na stůl rubem nahoru.

– Horní okraj zahneme 4–5 cm. Vznikne tak 
manžeta, kterou zase narovnáme.

      

– Papír stočíme do válce a slepíme boky k sobě 
(šířka spoje 1 cm).

– Manžetu zahneme podle ohybu dovnitř válce

.      

Boky tašky

– Válec položíme na stůl a zploštíme tak, aby 
slepený spoj byl asi 2 cm vedle nového ohybu.

– Válec zvedneme, pootočíme o 4–5 cm a opět 
zploštíme, vznikne nový ohyb rovnoběžný s před-
chozím ohybem tak, aby lepený spoj byl mezi oběma
ohyby (na boku tašky).

– Nyní máme tvar dutého kvádru.

– Užší strany kvádru vmáčkneme dovnitř a papír 
zploštíme na obdélník.

– Všechny hrany přejedeme nehtem nebo pravítkem.

     
  

Dno tašky

–  Na  dolním  okraji  složíme  špičku  jako  bychom
skládali vlaštovku.



– Špičku vlaštovky ohneme směrem k manžetě.

– Totéž poskládáme na druhé straně a ohyby vrátíme
zpět.

– 

Tašku rozložíme opět do tvaru kvádru a postavíme 
manžetou na stůl.

– Poskládáme dno podle vzniklých rýh (jako 
bychom balili balíček) a slepíme.

   

Ucho

– Děrovačkou uděláme v manžetě dírky a protáhne-
me provázek nebo stužku jako ucho.

– Taška je hotová.

www.ekologickelisty.cz

K ČEMU VYUŽÍT ADVENTNÍ  ČAS

Udělejme si čas na myšlení - to je zdroj síly.

Udělejme si čas na hraní - to je tajemství mládí.

Udělejme si čas na četbu Písma - to je setba 

moudrosti.

Udělejme si čas na to, abychom projevili přátelství -

to přináší radost.

Udělejme si čas na snění s Duchem svatým - to nás

povznese ke hvězdám.

Udělejme si čas na lásku - to je radost ze života.

Udělejme si čas na spokojenost a vděčnost Bohu 

- to je hudba duše.

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

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky
elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz 
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Příspě-
vek do Zpravodaje CB,  aby nedošlo k jeho za-
řazení  mezi  nevyžádanou  poštu  a  nebyl  omylem
smazán jako spam. 
Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky,
napsané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. Dě-
kuji za pochopení. 
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