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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.

   *******************************************************

Rozlámeš  jho,  jež ho tížilo, 
prut  šlehající jeho rameno 

i hůl jeho utiskovatele …

Vždyť se nám narodilo dítě, 
byl nám dán syn …

(Izajáš 9,3a, 5a)

- - - 

SMYSL VÁNOC

   Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl
zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a
přemítal o významu Vánoc. "Pro Boha nemá cenu,
aby  se  stal  člověkem,"  uvažoval.  "Proč  by
všemohoucí  Bůh měl  trávit  svůj  drahocenný čas  s
někým jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl
narodit zrovna ve stáji?  Ani nápad! Celá ta věc je
nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit na zem,
určitě by si našel jiný způsob."
   Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející
zvenku. Přiskočil  k oknu a opřel se o rám. Venku

uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly kři-
dly a  zoufale  se  plácaly v  hlubokém sněhu.  Byly
jako omámené a pomatené. Zřejmě z vyčerpání od-
padly od většího hejna směřujícího do teplejších kra-
jin.
   Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého
oblečení a vyšel  ven.  Pokusil  se zahnat  roztřesené
husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, tím víc
ptáci zmatkovali. "Kdyby tak věděli, že je chci za-
chránit," pomyslel si muž. "Jak je mám přesvědčit,
že to myslím pro jejich dobro?"
   Tu ho napadlo: "Kdybych se aspoň na chvilku stal
taky sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich řečí,
pak by mě pochopily."
   V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer,
a široce se usmál. Vánoční příběh se mu už nezdál
nesmyslný. V duchu si představil prostě vyhlížející
dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl
vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám
naší řečí mohl  sdělit,  že  nás miluje,  že nás miluje
právě teď a že mu jde o naše dobro. 

 Brian Cavanaug, z knihy Kolik váží sněhová vločka

- - - 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Cavanaugh.html


POKOJ LIDEM 

   Ušatý osel – nebeský posel. Tento nevšední název
nese knížka pro děti, kterou v čase adventu předčíta-
la na pokračování paní učitelka dětem v první třídě,
kam  před  dvanácti  lety  chodila  naše  dcera  Ester.
Autor,  spisovatel  a  filmový  režisér  Ivan  Renč,
vtipnou  a  srozumitelnou  formou  seznamuje  děti  s
vánočním příběhem, kdy Josef s Marií putovali  na
oslíku  do  Betléma  ke  sčítání  lidu.  Vypravěčem  a
průvodcem celého děje je právě jejich oslík, který ze
svého pohledu popisuje zážitky této cesty.  Svěžím
způsobem tak vede děti k porozumění, co se to tehdy
vlastně přihodilo a jaký tato událost měla význam. A
že těšení se na stromeček, dárky a dobroty se váže
především k oslavě narozenin Pána Ježíše. 
   Toto milé čtení zprostředkovává dětem evangeli-
um způsobem jim srozumitelným a zároveň sděluje,
že poslem dobré zprávy může být prakticky kdoko-
liv, kdo se s Ježíšem setkal. Kromě pastýřů a vzne-
šených  mudrců  z  východu  –  dokonce  i  obyčejný
osel. Paradoxně to byl on – a ne ušlechtilý kůň nebo
vůz, kdo přivezl Syna Božího v těle panny Marie do
Betléma.  Posloužil  jim  také,  když  prchali  před
vojáky, které vyslal Herodes. A byl to opět osel, na
jehož hřbet  usedl  Spasitel  Ježíš  při  svém slavném
vjezdu  do  Jeruzaléma  před  velikonočními  svátky.
Jestliže  tedy samotný Král  slávy nepohrdl  službou
tohoto tvora,  pokusme se i  my dnes udělat  krůček
dolů  po  žebříčku své důstojnosti  … a  pak možná
ještě jeden … a snad i další. Tam dole totiž na nás
čeká Jeho Výsost, Král králů, Ježíš Kristus se svým
oslíkem a vítá nás na své oslavě.  
„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpoči-
nutí svým duším.“  (Matouš 11,29) 
   Pokusme se odložit o těchto Vánocích nejen svoji
dospěláckou důstojnost, ale i stres. Starosti, jen aby
doma na stromečku svítily barevné žárovky, jestli je
dost  druhů  cukroví  a  bramborový salát  přiměřeně
delikatesní. To všechno k svátkům a slavnostem jistě
patří  a  je  příjemné,  můžeme-li  si  to  skrze  Boží
požehnání  dopřát.  Nicméně  hlavní  důraz  klade
Písmo přece jen jinam. 
    Chtějme se podobat dětem, které dovedou bezpro-
středně a s radostí  dárky přijímat i dávat. Nezapo-
meňme na to nejdůležitější v tomto čase a přijměme
znovu dar spásy, který se nám v Kristu z lásky na-
bízí. Spontánně a s dětskou dychtivostí, jako poprvé.
A neváhejme na oplátku darovat své srdce, to jediné,
co Ježíši můžeme doopravdy dát. 
„.. a řekl: ´Amen, pravím vám, jestliže se neobrátí-
te a nebudete jako děti, nevejdete do království ne-
beského.´ (Matouš 18,3 )

  Berme  vážně  tato  slova.  Neříká  nám  to  nikdo
menší, než samotný Boží Syn, který je naším osla-
vencem i darem zároveň. A tak se nechme přemluvit
a bez ohledu na okolnosti spočiňme jako malé děti s
důvěrou  v  Jeho  náruči.  Jedině  tam  totiž  najdeme
„pokoj lidem, v nichž má Bůh zalíbení“. 
   Vždyť Písmo sděluje a my zpíváme, že „nám, nám
narodil se!“

Karla Došková 

- - - 

Hledat můžeme Boha rozumem, 
ale nalézt ho můžeme jen srdcem. 

- - - 

BOŽÍ SOUD ZAČÍNÁ OD DOMU BOŽÍHO
 
Andělu sboru v Laodiceji napiš: “Toto praví Amen,
svědek věrný a pravý,  původ Božího stvoření“:

Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký...
Kompromisy  církví  se  světem  zcela  ovlivnily
křesťanské postoje projevující se ve způsobu života
a  myšlení. Smazali  jsme rozlišující   hranici  mezi
křesťany a  lidmi ze světa. Takto přizpůsobeni duchu
doby,  humanismu,  stavíme  na člověku a  Bůh ja-
koby  měl  sloužit  nám  a  ne  my  jemu. Při  po-
božnostech  je  vše  více  orientováno  na  požadavky
člověka  než  na  požadavky Boží.  Tyto postoje však
nejsou viděny  jako špatné, naopak jsou hájeny ve
smyslu “ano i  ne“. V tomto duchu pak se spojují
principy Boží  s principy humánními a křesťané se
stávají neurčití, vlažní, nehledající, zda je to opravdu
tak. Jsme povrchní a líní  hledat věrohodnost,  jsme
lhostejní k Boží Pravdě. 

že jsi vlažný, vyvrhnu tě ze svých úst...
Pro vlažnost nesnesu tě v ústech.  Nejsi  studený ani
horký  /ano  i  ne/   Naproti  tomu  Slovo  Boží  říká:
„naše ano budiž ano, naše ne, budiž ne!“
Ještě nikdy pro Boží lid nebylo většího  nebezpečí,
než to, které proniklo dovnitř církve!
Humanismus je produktem řeckého myšlení a řecké
filosofie, před  kterou nás ap. Pavel varuje/Kol2,8/
Je přesycen tolerancí k hříchu a falešnou láskou. Sa-
tanovo  „osvícenství“ humanismem dalo do pohybu
rozsáhlý  plán  k  odpadnutí,  který  působí  nepozo-
rovaně a přirozeně, ale je vzpourou proti Bohu.  Je
to Moloch, s kterým člověk nehne a tento duch světa
je v nás ve všech. My, křesťané jsme přesvědčeni, že
se  to  nás  netýká,  a   proto  také  nesouhlasíme  s



žádným napomenutím ohledně lhostejnosti,  nedba-
losti /jsme takoví a to vadí ?/.

Jsme vlažní, avšak blahoslaveni ti, co pláčí a rmoutí
se  nad  utrpením  světa,  blahoslaveni  co  touží  po
spravedlnosti a jsou pro  ni pronásledováni.  

říkáš: zbohatl jsem, nic nepotřebuji...
 Máme-li  víru, máme-li  Krista a v něm darovanou
milost a spásu, pak máme všechno.  Máme se rádi,
jsme spojeni bratrskou láskou.  Žijeme v míru a v
poměrném blahobytu.  Nepotřebujeme změnu v na-
šich životech, ani v našich postojích,  protože nepo-
třebujeme  něco  změnit!   

A nevíš, že jsi.....
Máme poznání z Božího slova, my víme, co je a co
není správné. Tato sebejistota, tato duchovní pýcha
člověka,  která na sebe bere zbožnou podobu, nepři-
pustí vědět,  že  jsme ubozí, politovánihodní  a chu-
dí, slepí a nazí.  Nemáme vědomí naší bídy, protože
n e v í m e,  že jsme slepí.  Ale nevědomost  mívá
fatální konce !

R A D Í M   T I ,  ABYS  ODE MNE KOUPIL
zlato v  ohni  pročištěné...
 Jako se čisté zlato získává žárem ohně, tak vzácné
duchovní ctnosti  jako pokora, čistá láska, víra, čistý
charakter,  se tyto ctnosti získávají  skrze žár  nejroz-
ličnějších  zkoušek.  Příkladem  je  Ježíš,  kdy  jeho
ctnosti  vynikly v  žáru utrpení a tím oslavil  Otce.
Máme  si tyto Kristovy ctnosti koupit - za cenu se-
bezapření a sebevydání se cele jemu,  cestou násle-
dování   „Vem svůj  kříž  a  následuj  mne!  Kdo  by
chtěl svůj život zachovat, ztratí jej,  kdo jej ztratí pro
mne, získá život.“  Znamená to trpět s Kristem pro
pravdu,   je  to  pročištění  naší  víry výhní  zkoušek.
Každé dílo bude přezkoušeno ohněm 
/1.Kor3,11/  Víra se tříbí ohněm/1Petr1,7/  Apošt.Ja-
kub píše,  že se máme radovat z rozličných zkoušek,
pročisťujících naši víru a působících  vytrvalost..

bílé šaty, ...
aby ses oblékl  a nebyla vidět tvá hanba.“ Bílé šaty
znamenají  roucho Kristovy spravedlnosti  a čistoty.
Máme si ten bílý šat  koupit - za cenu  poslušnosti k
pravdě až na smrt  jako Ježíš  byl  poslušný až  na
smrt kříže, aby naplnil vůli Otce, tak i my musíme
zemřít s Kristem. Znamená to popravu a smrt svému
JÁ,  které umrtvujeme, svlékáme a oblékáme  Kris-
tův bílý šat. Znamená to obléknout Krista /Gal3,27/
„..  pak  už  nežiji  JÁ,  ale  žije  ve  mně
Kristus!“/Gal3,20/

a  mast k pomazání očí...
abys viděl,  protože  já  usvědčuji  a  kárám ty,  které
miluji...“
Lékem proti slepotě je mast k pomazání očí.  Zna-
mená  to  duchovní  pomazání  k  duchovnímu  pro-
hlédnutí.  Tímto  lékem je  usvědčující  moc Svatého
Ducha.  Máme si od Krista tento duchovní lék kou-
pit   -  za  cenu  modliteb  prosebných,  vroucích,
abychom obdrželi  Svatého Ducha, který nás uvede
do všeliké Pravdy a do prohlédnutí - do poznání naší
bídy.                                    
Počátek  moudrosti  je  bázeň  před  Hospodinem,
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci /Př1,7/.

buď  horlivý... 
 Buďme  tedy horliví, tou horlivostí Boží, tou sva-
tou, Pravdou posvěcenou .“V horlivosti neochabujte,
buďte  vroucího  ducha...“/Ř12,11/ Prosme  o  oheň
shůry, aby srdce vzplála svatou horlivostí pro dům
Hospodinův, to je pro Kristovu církev!, tak jak horlil
Ježíš pro Dům Boží. Pro horlivost vyslyšel Bůh Eli-
áše,  ačkoliv  byl  člověk  stejně  jako  my../Jak5,17/,
jeho srdce bylo jako plamen ohně, jeho slova plála
jako pochodeň. Máme být vroucí v modlitbě, vřelí,
horcí  touhou  po  poznání  Krista,  horcí  v   hledání
pokladu ukrytého v Písmech svatých

a čiň pokání...
Pokání především znamená proměnu mysli, protože
myšlenka je otcem činu. Tělesná mysl je Bohu ne-
přátelská. Pokud nás nepřivedou osobní výhně zkou-
šek k probuzení, k prohlédnutí a k pokání, pak Boží
soudy, které započaly, budou provázeny bolestným
pročisťujícím ohněm, „Sekera je již přiložena ke ko-
řeni stromů......“/ Mt3,11.12/ Neobstojí  hříšníci  ve
shromáždění spravedlivých.
Je čas k pokání. Bez Krista neobstojíme před Božím
soudem. Neboť  každý bude osolen Ohněm a každá
oběť  bude  osolena  solí“/Mar9,49/  To  zn.  musíme
tyto  všechny  rady od Pána uskutečňovat  a  posu-
zovat naše postoje s Pravdou /Slovo- Boží zákon  je
symbolizován solí/
Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří vy-
konáváte  jeho  nařízení,  hledejte  spravedlnost,  hle-
dejte pokoru, snad se ukryjete v den  Hospodinova
hněvu.  Sof2,3/ 

Stojím u dveří a tluču...
Ježíš není daleko, je nám stále nablízku, protože mi-
luje svoji církev, ale není uvnitř a není v nás!  Ježí-
šova Boží     přítomnost  chybí, protože jeho  místo je v
církvi  obsazeno  humánní  nábožností  a  naše  srdce
nehoří.  Ježíš  čeká,  stojí  u  dveří  a  tluče  a  volá,
abychom náš rozum a srdce otevřeli jen Jemu!



kdo by uslyšel hlas a otevřel dvéře...
Boží hlas  skrze víru  slyšíme, ale odpovídáme na
něj?  Probudí  se  církev  na   Boží  volání,  abychom
otevřeli dvéře Kristu?  Aby vešel  a  jeho přítomnost
by byla mezi námi? Protože v  Boží přítomnosti se
hroutí veškerá  naše náboženská samospravedlnost,
démoni utíkají a my vidíme sami sebe jak v zrcadle,
v celé své hříšné humánní podstatě. 

k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou...
Ten,   k d o  uslyší a otevře dvéře, k tomu Ježíš vejde
a bude  s ním  večeřet.   Kristus chce s námi navázat
osobní  vztah  ! Vztah  s  bídným,  ubohým,  slepým,
chudým  a  nahým,  aby  nás  oblékl a  nasytil
duchovním  pokrmem  a  dal  nám  napít z  pramene
života.

Kdo zvítězí,  usedne se  mnou na můj trůn...
Stojíme na hranici věčnosti.

Moudrost  září  a nevadne,  snadno ji vidí ti, kdo ji
milují,  dává se nalézt těm, kdo ji hledají.
Předchází ty, kdo po ní touží..a najde ji,  jak mu sedí
u dveří.   

Marie Pospíšilová 
- - - 

Všechno visí na vlásku,
na tenounké nitce,

jako třpytivá vánoční ozdoba.

Ještě září,
ještě se dotýká tušených bohatství,

ještě přitahuje oči.

A tu, zničehonic,
bosé zvědavé jitro

najde na zemi střepy.

Všechno visí na vlásku,
na tenounké nitce ..

A ten vlásek,
ta nitka,

je milost nebo prokletí.

neznámý autor

- - - 

JSI POŽEHNANÝ
(aneb Kdy už se konečně budeme mít dobře …?)

Kdyby se lidstvo scvrklo do malé vesnice se stovkou
obyvatel a všechny poměry, které ve světě existují,
by tam byly zachovány, jak by tato malá, různorodá
vesnice vypadala?

Přesně  to  se  pokusil  vypočítat  Phillip  M.  Harter,
doktor medicíny na Standfordské Universitní škole.
A na tohle přišel:

57 by bylo Asijců

21 Evropanů 

14 by bylo ze západní polokoule

8 Afričanů

52 by bylo žen 

48 mužů

70 lidí by bylo barevných 

30 by bylo bílých

30 by bylo křesťanů 

70 by bylo jiného nebo žádného vyznání

89 by bylo heterosexuálů 

11 homosexuálů

6 lidí by vlastnilo 59 procent světového majetku a 
všech 6 by bylo ze Spojených států.

80 lidí by bydlelo v podmínkách, neodpovídajícím 
standardu. 

70 lidí by neumělo číst 

50 lidí by bylo podvyživených 

1 by umíral 

1 žena by byla těhotná 

1 člověk by měl vysokoškolské vzdělání 

1 člověk by vlastnil počítač

Následuje anonymní interpretace. Podívejte se na to 
takhle:

Jestli máš slušný domov, máš dost jídla a umíš číst,
jsi členem velmi vybrané skupiny.

A jestli máš pěkný dům, jídlo, umíš číst a máš počí-
tač, patříš mezi opravdovou elitu.

Jestli  jsi  se  dnes  ráno  probudil  víc  zdravý,  než
nemocný... máš víc stěstí než milión lidí, kteří tento
týden nepřežijí.



Pokud jsi nezažil nebezpečí boje, osamělost vězení,
agonii mučení a bolest hladovění... máš se lépe než
500 miliónů lidí na světě.

Jestli můžeš jít na shromáždění církve   aniž by ses
bál  pronásledování,  vězení,  mučení  nebo smrti,  jsi
šťastnější než tři miliardy lidí na světě, kteří nemů-
žou.

Jestli máš jídlo v ledničce, jsi oblečený, máš střechu
nad hlavou a kde spát… jsi bohatší než 75% lidí na
světě.

Jestli máš peníze v bance, v peněžence a můžeš si
zajít někam na večeři… patříš mezi nejbohatších 8%
lidí světa.

Pokud jsou tví rodiče ještě naživu a svoji… jsi sku-
tečnou výjimkou.

Jestli nosíš úsměv na tváři a jsi opravdu vděčný... jsi
požehnaný, protože většina může, ale téměř nikdo to
nedělá.

Pokud  můžeš  někoho  vzít  za  ruku,  obejmout  ho
nebo se jen dotknout jeho ramene… jsi požehnaný,
protože dokážeš nabídnout uzdravující dotyk.

Jestli  si můžeš přečíst tento článek, jsi požehnaný,
protože víc než dvě miliardy lidí na světě číst neumí.

Měj se dobře, spočítej si svá požehnání a dej to vě-
dět  dát,  abys  připomněl  všem  ostatním,  jak  moc
jsme požehnaní.

zdroj: internet

- - - 

  Blíží se konec měsíce prosince, je čas se rozloučit
se starým rokem a přivítat rok nový. Příležitost
ohlédnout se zpět a zamyslet se, co se podařilo, v
čem jsme měli jiná očekávání a co  jsme se letos
naučili  ve  škole  života.  Poděkovat  za  všechna
Boží požehnání i napomenutí, za milost a naději,
že  i  v  novém roce  bude  Boží  slovo  svící,  která
osvěcuje naši stezku a že náš Pán bude s námi po
všechny dny.   

   Ještě že .. 

.. I PÁN BŮH MÁ SMYSL PRO HUMOR:

Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při
modlitbě. 

Jeden řekl: “Měl bys klečet na kolenou se skloněnou
hlavou, v bázni před Všemohoucím.” 

Druhý muž promluvil  a řekl:  “Pamatujte na to,  že
jste  byli  stvoření  podle Božího obrazu.  Pozice,  ve
které se máme modlit, je stát s pohledem upřeným

do nebe do Boží tváře a mluvit  s ním jako dítě se
svým otcem.”

Třetí muž promluvil a řekl “Já teda o těch pozicích
moc nevím,  ale tu nejkvalitnější  modlitbu  jsem se
modlil hlavou dolů ve studni.”

☺

Tři členové sboru a kazatel měli mezi sebou určité
věroučné spory.  Jednoho dne se kazatel,  který byl
vždy z kola venku, rozhodl odvolat k vyšší autoritě. 
“Ach Bože!” volal. “Já v srdci vím, že mám pravdu
a oni se mýlí! Dej mi, prosím, znamení, aby poznali,
že rozumím tvým zákonům.”

Byl krásný, slunečný den. Jakmile kazatel dokončil
svou prosbu, po nebi se přihnal mrak a zastavil se
jim nad hlavou. Zahřmělo a pak se rozplynul. “Zna-
mení od Boha! Vidíte, mám pravdu, věděl jsem to!”
Ale ostatní tři s ním nesouhlasili a tvrdili, že se ta-
kové mraky za horkých letních dnů vytvářejí běžně.

A  tak  prosil  znovu:  “Ach  Bože,  potřebuji  větší
znamení,  abych dokázal,  že  mám pravdu a oni  se
mýlí. Tak prosím, Bože, větší znamení.”

Tentokrát se objevily čtyři mraky, rozběhly se proti
sobě,  srazily  se  do  jediného  velkého  mraku  a
mohutný záblesk srazil strom jen pár metrů od této
skupiny.  Potom  mrak  náhle  zmizel.   “Říkal  jsem
vám,  že  mám pravdu!” trval  na  svém kazatel,  ale
ostatní trvali na tom, že se nestalo nic, co by se ne-
dalo vysvětlit přírodními zákony.

Kazatel tedy začal prosit znovu. Jakmile řekl: “Ach
Bože ..”, nebe zčernalo, země se zatřásla a hluboký,
dunící  hlas  zahřměl:  “MÁÁÁÁÁÁÁ  PRAAV-
DUUU!”  Pak se nebe vrátilo do své původní podo-
by. 

Kazatel si oddychl a řekl: “Tak co?”

“No a?” odpověděl jeden z oponentů a založil ruce v
bok. “Teď je to tři proti dvěma!”  

☺

Billy  Graham  jednou  navštívil  domov  důchodců.
Přišel k jedné maličké staré ženě na vozíku a zeptal
se jí: “Víte, kdo jsem?”

“Ne, to nevím.” Odpověděla mu s úsměvem. “Ale
nebojte,  když  půjdete  támhle  do  kanceláře,  někdo
vám to tam určitě zjistí.” 



☺

Malý chlapec se bojí  tmy.  Jednoho dne mu máma
řekne, aby šel ven na dvorek a přinesl jí smeták. 
Chlapeček se k mámě otočí a řekne: “Mami, já tam
nechci, je tam tma:”

Máma se na svého syna konejšivě usměje. “Nemusíš
se bát tmy,” vysvětluje mu. “Pán Ježíš je tam. Dá na
tebe pozor a bude tě chránit:”

Chlapeček se  upřeně  zadívá  na  mámu  a  zeptá  se:
“Jsi si jistá, že tam venku je?”

“Ano, jsem si jistá. Je všude. Je vždy připravený ti
pomoct, kdykoli ho budeš potřebovat.”

Chlapeček se na chvíli zamyslí, pak jde ke dveřím a
trošku  je  pootevře.  Zamžourá  do  tmy  a  zavolá:
“Pane Ježíši ..? Jestli tam jsi, podal bys mi, prosím
tě, smeták?”

☺

Jeden židovský otec si dělal  starosti  o svého syna,
kterému už zbýval jen jediný rok, aby dosáhl dospě-
losti,  ale  měl  vážné  nedostatky  ohledně  židovské
víry. Aby to otec napravil, poslal svého syna do Iz-
raele, aby se tam blíže seznámil s dědictvím svých
otců. 
O rok později se mladík vrátil domů. “Otče, díky, že
jsi mě poslal do země našich otců,” řekl syn. “Bylo
to nádherné a poučné, ale musím se přiznat, že jsem
v Izraeli konvertoval ke křesťanství.”

“Oj oj,” odpověděl otec, “co jsem to udělal?”

A tak podle tradice otců šel za svým nejlepším pří-
telem, aby u něj našel radu a útěchu.

“To je zajímavé, že jdeš zrovna za mnou,” prohlásil
jeho přítel. “Také já jsem poslal svého syna do Izrae-
le a on se mi vrátil jako křesťan.”

A tak podle tradice otců navštívili  rabbiho. “To je
zajímavé, že jdete zrovna za mnou,” prohlásil rabbi.
“Také já jsem poslal svého syna do Izraele a on se
mi vrátil jako křesťan. Co se to děje s našimi syny?
Bratři, tohle musíme přednést před Hospodina,” řekl
rabbi.

Padli na kolena a začali naříkat a vylévat svá srdce
před Všemohoucím. Zatímco se modlili, mraky nad
nimi se rozestoupily a mocný hlas řekl:  

“Zajímavé,  že  jste  přišli  zrovna  za  mnou.
Také já jsem poslal svého Syna do Izraele ...”

☺

   Zvykli jsme si rozloučit se se starým rokem
oslavou,  na  které  obvykle  nechybí  obložené
chlebíčky  nebo  jiné  pohoštění.  Podělím  se  s
vámi o recept na pomazánku, která nám chutná.
Pokud ho znáte, neškodí si ho připomenout. 

POMAZÁNKA  NA  CHLEBÍČKY  -  vhodná
pro větší rodiny

Základní předpis (množství si každý určí sám)

1  kg  vařených  brambor,  3-5  vařených  vajec,
několik  sterilovaných  okurek  –  umeleme nebo
nastrouháme na jemno.

Přidáme  alespoň  půl  kostky  másla  (nebo  jiný
vhodný tuk) sůl, trochu pepře, česnek (může být
hodně,  protože  brambory  jsou  chuťově  neut-
rální),  tatarská  omáčka,  aby  směs  získala
konzisntenci  pomazánky,  trochu  hořčice,  příp.
sardelovou pastu (nemusí být). 

Dobře zamícháme a mažeme na veku nebo ko-
lečka rohlíků jako základ pro další zdobení plát-
ky uzeniny, vejcem, zeleninou – podle chuti. 

Pomazánka je chutná, sytá a je jí hodně. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 Pokojné vánoční svátky 

i celý zbytek letošního roku,

 požehnaný nový rok 2015 

přeje Vám i Vašim blízkým

redakce zpravodaje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

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. 
Děkuji za pochopení. 

mailto:Karla.Doskova@seznam.cz

