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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 

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

 PODOBNOST „ČISTĚ NÁHODNÁ“..

Měl jsem vizi: 

Satana rozzlobilo, že na kótě P13 vznikl sbor. Poté v něm
uvěřilo několik lidí a satana to rozzlobilo ještě víc. Lidé
v tomto sboru tvrdili, že „fakt věří“.  

   A tak satan přišel za Pánem Bohem a řekl mu. Bože, jak
tak  pozoruju  P13,  pomalu  začínám chápat,  proč  ti  lidé
věří.  Věří  ti  proto,  že  se  mají  dobře.  Sice  procházejí
problémy, to ano, ale nakonec mnohým jsi zachoval život,
když o něj málem přišli (F, D, M.) Dalším si z náruče smr-
ti vychválit jejich děti (D,N). Mnozí z nich mají slušně pla-
cenou  práci,  jejich  děti  většinou  netrpí  neléčitelnými
chorobami,  všichni  mají  kde  bydlet.  Co  se  týká  jejich
modliteb, měřeno našimi modlitbometry většinou se moc
nemodlí, ale když mají problémy najednou ukazatel vyletí
na 100 modlitbonewtonů. Sice jsem tvůj nepřítel, ale mu-
sím uznat, že se ti docela daří plnit, za co se modlí. Tedy
když mají ty svoje problémy, tak jim je vyřešíš. Asi něco
bude na tom, že jsi Všemohoucí. 

   V poslední době dusíš jejich pastora, ale zase to přežil,
takže další happy-end. Skoro jak u Joba… 

   Ale  Bože,  neraduj  se,  že  tady  máš  svůj  lid.  Řeknu ti
jednu zajímavou teologickou novinku. „Věřící“ ti totiž vů-
bec nevěří proto, že tě chtějí  uctít  a že ti  chtějí  sloužit.
Když vidím, jak se jim vede, jak se modlí a jak jim mnoho
z toho plníš, potom docházím ke zcela logickému závěru:
Věří ti proto, že se jim to silně vyplácí. Prostě to s nimi
funguje stejně jako v čemkoli jiném – věří tomu, co se jim
vyplácí. 

   Nato Bůh odpověděl: Ne, tak to není, oni mě skutečně
milují a já je. 

   Satan – O.K, tak se vsadíme. Já jim sáhnu na jejich děti,
zdraví, majetek a uvidíš, že se jim jejich víra rozsype jako
domeček z karet a že za pár let na P13 žádné CB nebude…
A ještě ti připomenu jeden výrok, výrok jednoho z tvých
„věrných“:

   „.. Nikdy nezapomenu na tuto noc, první noc v táboře
(v Osvětimi), jež proměnila můj život v jedinou dlouhou,
na sedmkrát zamčenou temnotu. Nikdy nezapomenu na
ten kouř. Nikdy nezapomenu na tváře dětí, jejichž těla se
před mýma očima měnila ve žhavé spirály pod němým
nebem.  Nikdy  nezapomenu  na  plameny,  jež  navěky
sežehly mou víru. Nikdy nezapomenu na noční ticho, jež
mi zabilo mého Boha, mou duši a mé sny, jež ne mne hle-
děly tváří pouště…“

A ještě  ti  připomenu slova P:  Tillicha – vzpomínáš,  co
psal po bitvě u Verdunu? „Zhroutil se mi svět!“

Jenže těmhle pohodářům na P13 se nic nehroutí a proto ti
věří. Ale pamatuj, Bože – je to jen byznys, který s tebou
vedou, nic víc....“

podle Davida Nováka 

BIBLE JASNĚ HOVOŘÍ O TOM, ŽE DUCHOVNÍ
SVĚT SE ZÁJMEM SLEDUJE MYŠLENKY A PO-
CITY KAŽDÉ LIDSKÉ BYTOSTI.           

Lukáš 15,10;  Efezským 3,10

≈

PASTORACE JOBOVÝCH PŘÁTEL

 Písmo o Jobovi svědčí, že to byl člověk moudrý, vážený a
u  Boha  oblíbený.  Měl  mnoho  synů  a  dcer,  patřila  mu
velká  stáda  dobytka,  velbloudů  a  ovcí,  jeho  pole  hrála
snad všemi barvami hojnosti.  V podstatě se mu zdařilo



vše, na co sáhl. Ale jak už tomu v lidském životě bývá, čas
štěstí a blahobytu občas střídají i okamžiky bolestné. Říká
se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Jób měl v
tomto ohledu obzvláštní smůlu. Zcela bez vlastního přiči-
nění se jeho život ocitl na obrovské šachovnici, kde se Sa-
tan  (vyzyvatel)  pokoušel  veřejně  zneuctít  Boha  tím,  že
právě na Jóbovi ukáže, jak jsou lidé nevěrní a jak se Bůh
mýlí, když jim žehná. To co nastalo poté, by se dalo po-
psat  jedině  jako  souběh  několika  zničujících  katastrof
najednou. Náš hrdina přišel mimo holého života doslova
o všechno. Zvířata mu pomřela, úroda byla zničena, jeho
děti zahynuly v troskách domu, služebníci byli buď zabiti,
nebo vzali rychle nohy na ramena, přátelé dali od něj ruce
pryč, stal se doslova obrazem zkázy. Mnoho lidí se v té
době  určitě  ptalo,  co  tak  hrozného  provedl,  že  byl  tak
přísně potrestán. 

Job  sténá  bolestí,  ptá  se  proč,  ale  přitom  hodně
dlouho nevypustí ze svých úst žádné zlé slovo na Boží ad-
resu. Trpí potichu jako beránek. A nebe mlčí. 

Dlouho jsem tento příběh nechápal. Provokoval mě
tím,  jak  vybočoval  z  mých  představ  o  vítězném  životě
křesťanů.  “Co  to  má  být?  Satan  je  přeci  pod  našima
nohama (.. dupy dup.. ), Bůh je přece náš velký přítel,
kamarád, a my jsme Jeho královské kněžstvo, lid vyvo-
lený a vítězný. Tak jaképak utrpení, a ještě k tomu z ru-
kou poraženého nepřítele? My jsme přece povoláni jít od
jedné vítězné bitvy ke druhé, ne?” Záhy mi došlo, že tak
jednoduché to tedy opravdu nebude, a že v naší teologii
musí být někde dost velká díra. Zdůrazňují se přece bib-
lické verše o vítězství, prosperitě těch, kdo poslouchají au-
tority a hodně dávají, verše o zasévání a sklizni, o tom, že
budeme soudit i anděly a už dnes je můžeme úkolovat, a
podobné další. 

Ale Písmo hovoří i jinými slovy: například o chudo-
bě,  která  není  následkem  prokletí,  nebo  o  utrpení  pro
druhého člověka, o nezaviněném pronásledování, o zradě
nejbližších, o hříchu i mezi dětmi Božími…. 

Prostě  knihu  Jób  nemáme  v  oblibě  a  při  čtení
Starého  zákona  se  jí  raději  vyhneme.  Slyšte  svědectví
Mirka Tenglera, který byl k Bohu veden v poněkud cha-
rismatičtějším prostředí:

Nikdy  mě  nenapadlo,  že  se  o  několik  let  později
budu ke knize Jób ještě rád vracet. Ptáte se, co se stalo?
(Pokud se neptáte,  tak to nevadí,  já vám to stejně po-
vím.)  I  v  mém duchovním životě  se  začaly  dít  prapo-
divné věci, které jsem nečekal. Najednou jsem zjistil, že
se i mě týká pozvánka na akci, kterou bych raději vyne-
chal -- Boží školení. Místo konání: poušť. Nadšení bylo
to tam, úsměvy častěji  střídala zasmušilá tvář. Poma-
linku jsem začal zjišťovat, kdo vlastně jsem, a to mi věř-
te, že to nebyly zrovna příjemné chvíle. Už jsem nemíval
tak často a rychle vyslyšené modlitby, už to nebylo vždy
ejchuchu, často bývalo ouvej a někdy docela hodně ou-
vej. Prošel jsem svým vlastním údolím stínů smrti a sáhl
si  až  na dno svých psychických  sil.  To všechno proto,
abych se zřejmě něčemu naučil. Když jsem se po dlouhé
době opět vrátil k naší knize, začal ke mně příběh Jóba
mluvit úplně jinými slovy než tehdy, když jsem jím po-

měřoval  naše  moderní  učení  a  pořád  mi  nějak  nešlo
položit mezi obě strany rovnítko.

Snažil  jsem si představit, jak bych se zachoval já,
kdyby se mému příteli stalo to samé, co Jóbovi, a ke své-
mu nemalému zklamání jsem zjistil, že já bych byl mi-
nimálně stejný jako Elífaz, Bildad a Sófar, a kdo ví, jestli
bych nebyl ještě horší. To by bylo rad, to by bylo výzev k
pokání, to by bylo modliteb (ale špatně směrovaných) a
nakonec bych to vzdal s výmluvou, že Jób je zatvrzelý
hříšník a dokud nebude činit pokání, tak s tím těžko něco
zmůžeme. Čau Jóbe, dej se do pořádku sám.” 

Právě tehdy jsem si povšiml na konci druhé kapi-
toly jednoho malého detailu, který mi do té doby unikal:
Naši tři  přátelé dokázali  s Jóbem sedm dní a nocí  jen
plakat a sdílet jeho bolest.  Neříkali  vůbec nic,  protože
viděli,  že  jeho  bolest  je  nesmírná.  Kdo  z  nás  by  to
dokázal?  Já tedy stěží.  Začal  jsem si  těchto  lidí  velice
vážit, a to i přes to, že jejich služba nakonec úspěšná ne-
byla.

Zamysleme se nyní spolu nad pastorací Jobových
přátel:

Byl to první Jób, kdo už to nevydržel, a začal si stě-
žovat na svůj úděl. Mluvil ze své bolesti nad ztrátou mi-
lovaných  dětí,  z  pocitu  hořkosti  nad  zbytečnou snahou
tady v životě něco budovat, z pocitu zrady od Boha, kte-
rého se snažil mít vždy na své straně. I za své syny mu
dával  dopředu  oběti,  kdyby  náhodou  něco  provedli.
Všechno marné. Naživu nezůstal ani jeden. A tak dal prů-
chod své bolesti. Elífaz, Bildad a Sófar na to zareagovali
dost  nešťastně  (ale  kdo  ví,  jak  bychom  reagovali  my
sami).  Začali  Jóba sáhodlouhými rozbory přesvědčovat,
že se mýlí, a vlastně se tak postavili na místo Božích ob-
hájců PROTI Jóbovi. To logicky nemohlo dopadnou jinak,
než že došlo k ostré hádce, při které se Jób neovládl a za-
čal obviňovat samotného Hospodina, že mu křivdí a ne-
právem ubližuje. 

Nemyslím si, že by to Elífaz a jeho dva přátelé mysle-
li už od počátku zle (vždyť mu přišli jako jediní nezištně
pomoci), ale když už byli v tom překřikování, tak začali
milému Jóbovi předhazovat jeho údajné dřívější chybné
postoje, podezírat ho ze skrytých hříchů, a tím vším Jóba
ještě více dráždili. Proto se začal bránit a nakonec i obvi-
ňovat Boha, ačkoli když mu to na začátku poradila jeho
žena,  tak  ji  příkře  odmítl.  To  vše  byl  až  výsledek
“služby” našich tří výtečníků, kteří do této pozice
Jóba svými řečmi dostali. Možná že právě to byl onen
důvod, proč byla jejich úporná snaha nakonec ohodnoce-
na jako “nenáležité mluvení”, kvůli kterému proti nim
vzplanul Boží hněv. Paradoxně to musel být v závěru sám
Jób, kdo se za své přátele modlil, aby jim Bůh jejich hřích
odpustil. Kdo ví, jak by to jinak dopadlo?

Když jsem to pochopil, trochu se mi orosilo čelo. Co
by mohl říci Hospodin k mé vlastní službě, kdyby se tu
najednou ukázal ve vichru? Jak by zhodnotil mou snahu a
výsledky mé služby? Vždyť i já jsem často chyboval svými



ústy. Hádal jsem se, chtěl jsem mít poslední slovo, chtěl
jsem vypadat jako “někdo”… Hřích nebyl jenom to, když
jsem řekl něco (mírně řečeno) nepravdivého, ale i tehdy,
když jsem říkal pravdu, ale s postranními úmysly. Jako
žalobce. Jako “Žalobník bratří”. Víte o kom mluvím, ne?
Možná bychom se divili, kdyby nám Pán ukázal, jak často
se  mu  podobáme.  Ale  to  je  šílené!  To  se  přece  musí
změnit. 

Víte,  s  kým měl  Pán tu  největší  práci,  když tu byl
mezi námi? Právě s těmi, kteří si mysleli, že jsou jako jedi-
ní povoláni být vůdci své komunity, kterým musí všichni
naslouchat. S těmi, kteří chtěli stanovovat normy, co se
ještě smí a co už nesmí, kteří chtěli druhé pastorovat, na-
pomínat a káznit. Na to jim Pán říká: “Máte klíče od
království Božího, ale nejen že sami nevstupuje-
te, vy v tom druhým lidem ještě bráníte.” 

Chtěl bych zdůraznit, že nemám nic proti vedoucím v
církvi ani proti pastoračním rozhovorům, pokud jsou ve-
deny  s  láskou,  a  pokud je  jejich  jediným cílem přivést
člověka k následování Boha a nikoli sebe samého. Nemám
nic ani proti jiným rozhovorům a diskuzím, pokud jsou
vedeny korektním způsobem a lidé se zde vzájemně nena-
padají. Osobně mi nevadí, když někdo vyjadřuje své názo-
ry i poněkud tvrdším způsobem, pokud vím, že jeho mo-
tivací  není  pýcha,  ale  touha  opravdu  pomoci.  Teď  mě
napadá, že i Pán Ježíš občas používal tvrdší výrazy, pokud
neměl na vybranou a věděl, že to má smysl. O čistotě jeho
motivů  jistě  nebudeme  mít  pochybnosti.  Ale  znáte  to,
když dva dělají  totéž,  nemusí  to  být  totéž.  Bůh od nás
žádá, abychom se navzájem milovali a nebyli svému brat-
ru  či  sestře  kamenem  úrazu.  To  se  máme  raději  sami
omezit, než aby si kvůli nám někdo udělal mylný úsudek o
Bohu. Co myslíte, nedalo by se na tyto situace vztáhnout
ono přikázání z desatera, které říká, že nemáme zneužívat
jména svého Boha? Třeba pro své velké vítězství v diskuzi
nad bratrem XY, nebo proto,  abychom si  jako autority
zjednaly poslušnost, a to za jakoukoli cenu. 

Takové jednání půjde asi jen stěží obhájit. Pán Bůh je
ten,  který  nalomenou  třtinu  nedolomí  a  skomírající
plamínek  nezhasí.  Pokud  si  tedy  chceme  říkat  jeho
učedníci,  těžko  můžeme  vystupovat  jako  nelítostní  zá-
pasníci v ringu, kde je každý úder povolen a počítají se i
rány pod pás. Je mi někdy fakt smutno, když vidím druhé,
nebo přistihnu i sám sebe, jak se chováme jako sebevě-
domí znalci  Písma, kteří si  s Bohem tykají a vždy znají
přesně Jeho vůli. Ti, kteří mají na každý argument svůj
protiargument, jen aby nemuseli uznat, že se mýlí. Z toho
právě vznikají hádky podobné té, která je tak dopodrobna
zapsána v knize Jób. Kdo ví, proč? 

Myslím si, že Pánu jde prvotně o naše postoje, s jaký-
mi k tomu druhému přistupujeme. Je za našimi slovy cítit
láska nebo obyčejná světská nadutost obarvená na “sva-
to”? Pán svůj způsob ukázal více než jasně na svém životě.
Říkal, abychom si odpouštěli a měli se rádi, že právě pod-
le  lásky  v  nás  druzí  lidé  poznají  jeho  učedníky.  Lásku,
ohleduplnost a slušnost potřebujeme v tomto čase více,

než kdy jindy. Jinak se můžeme před lidmi tohoto světa
stylizovat  jak  chceme,  ale  stejně  nám  to  nebude  nic
platné.  Ježíš  také  říkal,  abychom  si  dávali  pozor  pře-
devším sami na sebe, a když už vidíme třísku v oku svého
bratra, tak abychom se napřed pořádně podívali do zrca-
dla, zda-li my nemáme v oku daleko větší předmět. 

Každý  z  nás  by  měl  zkoumat  nejprve  sám sebe,  a
pokud zjistí,  že je jeho skrytým postojem pýcha, tak by
měl raději mlčet a neříkat nic. Pýcha totiž není znakem
pravého poznání ani o sobě samém, natož o druhých. Je
to jen smutný důkaz toho, že ještě stále žijeme v sebekla-
mu. Pýcha je také špatný učitel, protože jenom ona sama
si dokáže být relevantním měřítkem. Na druhé se neohlí-
ží. Proto je tento postoj natolik neslučitelný s Božím cha-
rakterem, že je v Písmu dokonce napsáno, jak se Pán staví
do cesty  pyšným a stává se  jejich nepřítelem.  Pýcha  je
spolehlivým  likvidátorem  i  těch  nejúspěšnějších  služeb
Božích mužů a žen. Stačí se jen podívat do historie. Kolik
lidí  tam úplně  zbytečně  padlo  jen  proto,  že  se  nechali
oklamat. Prosím, nepodceňujme to. 

Měli bychom si být také vědomi důsledků svých slov
dříve, než je vypustíme na jejich dlouho cestu. Zpátky už
to vrátit nepůjde. Můžeme namítnout, že to už přece není
naše věc, jak ten druhý naše slova pochopí. Jenže právě
příběh Jóba a jeho tří přátel nám ukazuje, že Pán Bůh se
na to zřejmě dívá jinak. Podle něj jsme zodpovědní za ná-
sledky toho, co jsme odstartovali svými slovy, ať  už vy-
řčenými nebo napsanými. Položme si tedy otázku, zda-li i
my nejsme horkými kandidáty  na podobná slova,  která
slyšeli  Jób, Elífaz,  Bildad a Sófar,  když “dokonali své
dílo”. Jejich příběh nám může být výstrahou, kam až se
to může zvrhnout, když na sebe narazí hněvem zakalené
palice.

Kdysi jsem od někoho slyšel, že církev je prý jediná
armáda na světě, která doráží své raněné. Ta věta se mi
opravdu nelíbila, i když musím uznat, že na tom něco je.
Přesto mám naději, že když se o tom spolu budeme bavit,
tak se to ještě může změnit. Fandím stejně tak vám jako
sobě, aby se nám to podařilo. 

Jobovi  přátele  nakonec  zachrání  oběť  a  přímluva
Joba. Přímluva toho, který sám trpěl. I když se zdá, že Jób
nemluvil vždy o Bohu náležitě, přesto řeč jeho přátel je
klasifikována jako nenáležité mluvení o Bohu a řeč Jóba
jako  náležité:  “Jób  42:8  - Vezměte  tedy  za  sebe
sedm býčků a sedm beranů a jděte k mému slu-
žebníku Jóbovi. Obětujte za sebe zápalnou oběť a
můj služebník Jób ať se za vás modlí. Já ho přij-
mu milostivě a nepotrestám vás za vaše poblou-
zení, že jste o mně nemluvili  náležitě  jako můj
služebník Jób." 

Z toho plyne, že člověk, který prochází utrpením má
před Bohem zvláštní postavení a jeho výroky jsou posu-
zovány jinak než výroky člověka, který utrpení neprožívá.

Jobova  modlitba  zde  předznamenává  přímluvnou
modlitbu Božího Syna - našeho Pána Ježíše Krista -  za



učedníky a za ty, kteří skrze ně uvěří a za další, kteří uvěří
zase skrze ně. 

Modlitba  toho,  který  trpěl,  má tak  v  Božích  očích
váhu vyšší než modlitba toho, který utrpěním neprošel.
Mohu-li si z lidí vybrat člověka, kterého bych prosil za to,
aby se za mě modlil, pak to bude člověk, který trpěl. Který
už mnohé vytrpěl.  Který prošel  výhní zkoušek a ohněm
utrpení.  A to nejen pro to,  že má hojné zkušenosti,  ale
proto,  že  Bůh jeho modlitby přijímá více,  než  modlitby
těch, kteří utrpením neprošli. Zde se rýsuje jedna z odpo-
vědí na otázku, proč je na světě utrpení. Největší utrpení
však nesl Ježíš Kristus a to je jeden z důvodů, pro které
jeho přímluvy za nás a za svět Bůh bezpodmínečně přijí-
má. 

“Římanům 8:32   On neušetřil svého vlastní-
ho Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval všecko?” 

(podle Mirka Tenglera), CB Praha

 ≈

 „BŮH  NA  NÁS  POSÍLÁ  ZKOUŠKY  TAKÉ
PROTO,  ABYCHOM  SE  STALI   CITLIVÍ
K LIDEM,  KTERÉ  BYCHOM  JINAK  NIKDY
NEPOCHOPILI.“            Joni Eareckson-Tada 

        ≈

O TĚŽKOSTECH ŽIVOTA

    Bůh  předkládá  služebníkovi  Jobovi  tento  problém:
„Podívej,  Jobe,  tady  po  tobě  útočí  hroch.  Co  uděláš?
Položíš ho na lopatky ve své fyzické síle? Ne?  Snad by ses
pokusil s ním vlídně pohovořit.“

Nebo pohleď na hrozivého krokodýla.  Jak s  ním budeš
jednat? Prostě k němu přistoupíš a prostrčíš mu nosem
provaz? Můžeš si ho ochočit jako svého mazlíčka nebo si s
ním podle své vůle hrát? Řekni mi, máš sílu, abys vypáčil
jeho masivní čelisti a podíval se mu na zuby? Ovšem že
ne. Tento tvor má srdce z kamene. Nemá žádný pojem o
milosrdenství.

   Nebuď na omylu: toto bylo víc než jen jednoduchá lekce
o zvířecím království. Zde Bůh říkal Jobovi něco o život-
ních „monstrech“. Ukazoval  svému služebníkovi,  že tito
dva strašliví, hrůzu nahánějící mocní tvorové představují
monstrózní problémy, které zuří v Jobově životě.

Hospodin  Jobovi  ukazuje:  „Jestli  si  myslíš,  že  můžeš
bojovat s těmito mohutnými nestvůrami, strašně se mýlíš.
Bez ohledu na to, jak tvrdě se snažíš, nikdy nemůžeš vy-
hrát.

   Uvažuj o tom hrochovi. Zdupe všechno co je v dohledu.
Na to, abys ho zvládnul,  je  pro tebe, Jobe, hroch příliš
velkým  problémem.  Řekni  mi,  jak  ho  chceš  položit  na
lopatky? Chytíš ho do lasa nebo ho podplatíš bušlem obi-
lí? Ne, nejsi pro něj vůbec žádný soupeř. Nic z toho, co jsi
schopen udělat,  ho  nezkrotí.  Jenom já,  Hospodin,  vím,
jak zastavit takové monstrózní stvoření.

   A co krokodýl, Jobe? Jeho zuby ostré jako břitva, jsou ty
samé démonické zuby, které na tebe cenil  satan během

tvé zkoušky. Žádný člověk nemůže bojovat s takovým tvo-
rem.  A  nikdo  ve  své  vlastní  síle  nedokáže  svléknout
krokodýla  z  jeho  tvrdé  kůže.  Totéž  je  pravdou  o  tvém
duchovním nepříteli, ďáblovi. Jenom Já s ním mohu vy-
hrát bitvu“

   Slyšíš, co Bůh ve své řeči říká? Nemluví jen k Jobovi, ale
ke všem věřícím. Říká: Podívej se do tváře pravdě o mon-
strech ve tvém životě. Nemůžeš je zvládnout.  Já jsem 
jediný, kdo to dokáže.

   Job  si  musel  uvědomit:  Tato  monstra  která  mi  Pán
ukazuje jako  ohromná, zdrcující, útočná, to jsou všechna
moje trápení. A já je nikdy neporazím vlastními silami.

   Celý ten čas, co seděl Job na hromadě popela, snažil se
přijít  na to,  proč Bůh dopustil,  aby na něho toto mon-
strózní trápení přišlo. Pokoušel se přijít na způsob, jak s
tím bojovat a zahnat to pryč. Člověk nemůže, ale  pravda
je, že Bůh může všechno a On bude bojovat za mne!

   „Tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl: Vím, že všechno
můžeš,  a  že  nemůže  být  překaženo  bytí  tvému
myšlení“/Job 42,1.2/. Bůh je všemocný a žádný Jeho zá-
měr nemůže být nikdy zmařen. Proto vím, že můj život
zakotvený  v  Kristu  není  v  nepořádku,  protože  za  vším
mým soužením je Boží plán.

   Vím, že Hospodin stojí právě teď při mně s mečem v
ruce, aby mě bránil.  A osvobodí mne přesně v ten mo-
ment, který bude považovat za vhodný. Žádný člověk ani
„monstrum“ nemůže změnit  Boží  mínění  nebo ovlivnit
Jeho plán.  Bude mít  naprosto  svůj  způsob.  Vím, že  se
nemohu postavit proti hrochovi nebo krokodýlovi. Ale to
nevadí. Vím, že Bůh může. Můj díl na těchto věcech je tiše
stát  a vidět, že jsme neseni v Boží náruči. 

Od sestry Marie Pospíšilové, převzato z internetu

            ≈

Jakákoliv temnota člověka sevře a uzavře do strachu. A
člověk se v tuto chvíli modlí spontánně, tak, že bojuje o
svou kůži. Jak temnotu strachu obejít, o tom mluví Ježíš.
Těžiště modlitby přenést, modlit se ne za sebe ale za věc
Otce „oslav se, Otče“.

Každá hodina tmy a úzkosti je tak šancí předat otěže své-
ho života dobrému nebeskému Otci a volat: Oslav se! Vž-
dyť ty jsi můj nebeský Otec!  

Pastorace cz., Angelo Scarano-vyhledala a doporučuje  M.
Pospíšilová 

≈

Jsem teď jak malý pták

vyhnaný ze vzdušných lánů,

domov tu v kleci mám

a zpívám jen svému Pánu.

Když On to dopustil,

není to zlých lidí zvůle, 

dík Tobě, Bože můj, 

nereptám, je to Tvá vůle.



Také zde práci mám,

od rána každcý den zpívám.

Můj Bůh, ten slyší mne

a já Ho chválím a vzývám.

On svázal křídla má,

klec se mi domovem stala,

a přec´tu není moc,

jež by mi svobodu vzala.

Za vše jej miluji,

mé srdce chválu Mu vzdává,

On ve své milosti

svobodu, radost mi dává.

Tuto báseň napsala v žaláři jedna francouzská šlechtična, která
byla nespravedlivě vězněna 12  let.

 ≈

VŠTĚPOVAT BOŽÍ SLOVO DĚTEM

 Chceme-li, aby naše dny byly jako dny nebes nad zemí,
musíme si vkládat Boží slova do srdce a do své duše a vy-
učovat jim své děti a rozmlouvat o nich. Předkládám vám
heslovitá zamyšlení nad jednotlivými verši, které se týkají
našich  dětí.  Vyzývám  vás  –  rodiče,  abyste  vštěpovali
vašim dětem Boží slovo a to již od nejútlejšího věku. Bu-
dete se divit, když je pro to nadchnete svou láskou k Boží-
mu slovu, jak se budou lehce učit. Dětská služba ve sboru
může být velkou pomocí, ale nikdy nenahradí službu rodi-
čů dětem, která je jejich zodpovědností.

  Jdi obsadit zemi – dědictví, kterou dal Hospodin tobě a
tvému potomstvu, dědictví,  které Ježíš  nám vydobyl na
kříži. Vstoupíš se svými dětmi do svého dědictví, když se
cele oddáš Hospodinu.Dt 1,8.

Děti nerozeznají dobro od zla, proto je musíme učit a vy-
chovávat Dt 1,39

Seznam s Božím slovem a s  Božím jednáním své děti  i
vnoučata.  Naslouchej  Božímu  slovu,  aby  ses  naučil  bát
Hospodina  po  všechny  dny  svého  života  na  zemi  a  uč
tomu i své děti Dt 4,9.10.

Modlářství všeho druhu má negativní vliv i  na tvé děti,
vnoučata /až do čtvrtého pokolení/,  naproti tomu tvoje
poslušnost je silným pozitivním vlivem na tvoje potom-
stvo/tisíc  pokolení/ Dt 5,8.9.10 

Nedělej kompromisy vůči světu a hříchu, nepřizpůsobuj
se světu, aby děti věrni zůstali Hospodinu i v dospělosti a
nehledaly životní partnery duchovně neznovuzrozené Dt
7, 1-4.

Smilstvo ve světě, modlářství i okultismus musí nenávidět
i tvé děti Dt 23,18. 

Nauč své děti pilně konat své povinnosti  i odpočívat pod-
le přikázání o sedmém dni Dt 5,14. 

Nebudeš upřednosťovat žádné své dítě, pouze prvorozený 
má mít větší poctu Dt 21,15-17 

Protože když budeš mít takové srdce, aby ses bál Hospo-
dina po všechny dny a dbal na všechny jeho příkazy, po-
vede se tobě i tvým dětem dobře Dt 5,29 

Naslouchej a odpovídej otázkám svých dětí. Je to příleži-
tost k ukázání Božího jednání v dějinách a v našich živo-
tech. Božímu slovu vyučuj  své děti a rozmlouvej o nich,
aby se ti dobře vedlo, i tvým dětem po tobě, tvým  poto-
mkům, když budeš dělat co je správné u Boha. Dt 6,20-25
29,21.28. 

Máš stát  před  Hospodinem ve společném shromáždění
spolu se svými dětmi Dt 29,8 – 12.

Na společném shromáždění Božího lidu máš být i se svý-
mi  dětmi,  aby  se  učily  bázni před  Hospodinem  Dt
31,12.13.

Chvalte Hospodina,  děkujte mu za všechno.  Radujte se
před Hospodinem s vašimi syny i dcerami. Radujte se se
svými dětmi před Hospodinem ze všeho, k čemu jsi přilo-
žil  svou  ruku.  Dělejte  slavnosti  u  stolu.  Dt  12,10-12.
12,17.18. 16,10-14 

Nún, otec Jozua,  a Mojžíš, duchovní otec Jozua, nevstou-
pili do zaslíbené země, ale Jozue/syn/, vstoupil a stal se z
něho vynikající vůdce, který uvedl lid do jejich dědictví.
Vkládejte na děti své ruce a žehnejte jim. Dt 34,4.9. Jo-
z1,1.

Písmo také jasně mluví o vlivu  prarodičů. Jak důležité je
se za vnoučata modlit a žehnat jim! Dt 4,9.10.  6,1-9. 1,.8.
4,37. 10,12-16. 11,8.9. 28,14-61 30,6.19.20. 31,19-21. 34,4.

  Výběr z publikace autora Tomáše  Korčáka /KS/.         

Příspěvek od M.P.

≈

Proto modleme se za naše děti, za jejich budoucnost.

Od 1.ledna 2015 byla přijata pod velkým tlakem meziná-
rodních  organizací  Novela  zákona  o  sociálně  právní
ochraně  dětí.  Mnohé  západní  státy  prohlašují,  že  děti 
„náležejí státu“, což vede ke stále většímu tlaku na rodiče,
jak a co mají vštěpovat svým dětem. O tom svědčí zave-
dení  povinné  sexuální  výchovy  resp.  povinné  mrzačení
duše dítěte. A nebude daleko doba a už se to stává, pokud
rodiče  nebudou souhlasit, odebere se jim dítě.

Bože, pomoz, převrací se právo, pošlapává spravedlnost!
Desetitisíce dětí násilně odvlečených z rodin napříč Ev-
ropou, nucené adopce, opatrovnické soudy v rukou mafie,
adopční průmysl, soukromý trh s dětmi, obchod s dětmi
přinášející  velké peníze, státní instituce záměrně ničící 
funkční rodiny...

Internet,  čti  dál  pod:  Juvenilní  justice,  VORP,  výbor  na
ochranu ...

Kéž by při shromáždění těla Kristova zazněly modlitby a
prosby za naše zákonodárce, za vládu, v jejichž rukou je
moc. Kéž se postavíme jako duchovní vojsko bojující a ví-
tězící  s  Kristem za  Boží  věci  v  plánu spásy,  za  sprave-
dlnost, za pravdu.

                                            Marie Pospíšilová    

≈



„NE  VŽDYCKY  JSME  ZODPOVĚDNI  ZA
OKOLNOSTI,  VE  KTERÝCH  SE  NACHÁZÍ-
ME,  JSME  VŠAK  VŽDYCKY  ZODPOVĚDNI
ZA ZPŮSOB, JÍMŽ SE K NIM STAVÍME.“

Joni Eareckson-Tada

 ≈

JAK JSEM „PŘEMLUVILA“ RŮŽI STOLISTOU

Před 2,5 lety jsme s manželem koupili kousek zarostlého,
neoploceného pozemku o velikosti 20 x 20 metrů, na kraji
zahrádkářské  kolonie.  Původně  měl  sloužit  manželovi
především na vybudování  kotců  a  výběhu pro psy.  Pak
jsme ale udělali kompromis s tím, že na polovině mi bude
povoleno něco pěstovat. Po oplocení pozemku se pomalu
začaly rýsovat představy, jak by zahrádka mohla vypadat.

Půda je tam těžká a poměrně nekvalitní, proto jsme ne-
chali přivézt trochu kvalitnější země a já začala plánovat,
co a jak. Chtěla jsem založit bylinkový záhon a nějaké to
kvítí, ale taky záhonek zeleniny, rybízové keříky, pár ma-
lin  a  nějakou  jahůdku.  Až  naše  mrňavá  vnoučátka  po-
vyrostou a budou jezdit na prázdniny, aby bylo v létě co
do pusy. 

Při pátrání po užitečných bylinkách jsem mimo jiné na-
razila  na  informaci  o  růži  stolisté.  Je  to  růžička  nejen
krásná a voňavá, ale taky hodně léčivá. Dozvěděla jsem
se,  že  ještě  před  100  lety  ji  naše  prababičky  běžně
pěstovaly  na  zahrádkách  zároveň  s jinými  bylinkami,
právě pro její léčivé vlastnosti. Do lékáren se tehdy moc
nechodilo. Postupem času se populární „stolístka“ ze za-
hrad zahrad jaksi vytratila,  nahradily ji  moderní růže a
v dnešní době už se dá vidět jen jako specialita v rozári-
ích.  Sehnat  sazeničku  je  prakticky  nemožné,  jak  jsem
měla možnost si vyzkoušet. Pátrala jsem vícekrát i na in-
ternetu, ale v žádném obchodě nebyla, kromě jednoho za-
hradnictví  v Severních  Čechách.  Pokusila  jsem  se  tedy
objednat tam, ale dozvěděla jsem se, že tato růže je úzký
profil.  Koncem  roku  ještě  nepřijímali  objednávky  a  od
ledna už bylo všechno zadané. Další rok zrovna tak. A tak
jsem s modlitbou pátrala dál.

Nahlížela jsem do internetových diskuzí,  kde si zahrád-
káři předávají zkušenosti a zjistila, že i jiní shánějí neú-
spěšně tuto rostlinu. Až  nakonec se mi podařilo objevit
kontakt  na  pána  v jednom moravském městečku,  který
pěstuje bylinky a vlastní i  tuto růži.  Dodala jsem si od-
vahu a napsala mu. Díky Bohu, setkala jsem se s laskavou
ochotou a vstřícností. S manželem jsme si na místo zajeli
autem a za symbolickou protihodnotu jsme si odvezli ná-
ruč odstříhaných větviček s tím, že růže je hustá a stejně
potřebovala  po  odkvětu  prosvětlit.  Pán  dokonce  přidal
vzorek sušených růžových kvítků a nabídl, že pokud by se
řízky neujaly,  můžeme si  přijet  znovu.  Předtím prý da-
roval nějaké paní 5 kousků a neujal se ani jeden. 

Nejsem žádný  velký odborník  a  růže  jsem množila  po-
prvé,  vyzbrojená  jenom  teoretickými  znalostmi.  Doma
jsem pichlavou otýpku strčila do kýble s vodou.  Po něko-

likadenním namáčení jsme na záhonku vykopali jakousi
strouhu a pořádně ji prolili vodou. V pravidelných  roze-
stupech jsem do ní nasázela  řízky růži tak, aby několik
oček bylo pod zemí a pak důkladně přihrnula hlínou. Po-
tom jsem k nim pronesla úvodní projev: „Holky, nedá se
nic dělat, budete se muset snažit, život je tvrdej.“  Nako-
nec  jsem se pomodlila ve smyslu „Pane Bože, jestli chceš,
tak  ať  se  ty  růže  ujmou.  Já  jich  nepotřebuju  tolik,  ale
mohla bych  sazeničky rozdat.  Bylo by pěkné, kdyby se
zase rozmnožily na našich zahrádkách“. 

   Občas jsem klacíky důkladně zalila. Bez doporučeného
přiklápění sklenicí nebo ustřiženou PET-lahví, bez nějaké
zvláštní péče. Ovšem loňské léto bylo suché, na zahrádku
se dostaneme tak jednou za  týden.  Pak  přišla  zima a  i
když byla vcelku mírná, několik opravdu mrazivých dnů
přece jen bylo. Vzpomněla jsem si na své růžičky a zali-
tovala, že hazarduju s jejich existencí. 

   Na jaře jsem s výčitkami svědomí přišla zjistit situaci. K
mému úžasu řízky byly zelené a dokonce na nich i cosi
drobounce  rašilo.  Většina  z  nich přežila.  S přibývajícím
sluníčkem bylo jasno – rostou lístečky. A poslední vývoj
situace – některé z těch proutků už vytvořily poupátka a
rozkvétají. Díky Boží laskavé  péči.. 

Karla Došková

„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal
vzrůst;“   1. Korintským  3:6  

P.S.:  Vzrostlá  14-letá  růže  stolistá,  ze  které  jsme  řízky
dostali, měřila přes 2 metry výšky a dobrých 2,5-3 metry
v průměru. Balkonovka to tedy zrovna není. Takže uzná-
te,  že na mé nevelké zahrádce jich nemůžu nechat  růst
osm nebo deset.  Nechcete mě někdo zachránit, obnovit
tradici a začít pěstovat růže stolisté? 

Sázet prý je lepší na podzim, sazeničky do té doby pro pří-
padné  zájemce  rezervuji,  aspoň zesílí.  V první  fázi  tuto
nabídku adresuji „domácím víry“.  

≈

A tak nám ve zpravodaji vznikla nová rubrika:

 

 INZERCE

   Daruji sazenice růže stolisté, k odběru a výsadbě

   v měsíci říjnu.  Zn. Nespěchá, ale hlaste se. 

 

≈

RŮŽE STOLISTÁ (rosa centifolia) 

- vysoký keř z čeledi růžovitých,  patří mezi významné lé-
čivky.  Tato růže se v minulém století pěstovala v téměř
každé zahrádce,  nyní upadla v zapomnění,  snad možná
proto,  že kvete pouze  jeden  měsíc v roce a pro svoji ve-
likost se nevejde do malých zahrádek. Netvoří šípky, roz-
množuje  se  pouze  odkopky  a  dřevitými řízky.  Je  velmi



mrazuvzdorná  a  přežije  i  silné  holomrazy.  Květy  jsou
plné, intenzivně vonné,  až 9 cm v průměru,  okvětních
lístků bývá  kolem 60.

Léčebné využití je velmi široké. Obsahuje antivirové látky,
které výrazně pomáhají při astmatu, chřipce, rýmě a na-
chlazení, snižuje horečku. Na běžné nachlazení a virózy se
doporučuje kombinovat květ růže stolisté s květem tužeb-
níku jilmového a listem čechřice vonné v poměru 3 díly
tužebníku, 2 díly čechřice a 1 díl růže vše ve formě nálevu.
2 čaj.lžičky směsi zalít 250 ml vařící vody, nechat 15 mi-
nut vyluhovat, poté scedit. Je možné sladit medem. 
Svíravé účinky pomáhají při úporných průjmech, dále po-
máhá snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi, ochra-
ňuje  játra,  optimalizuje  složení  střevní  mikroflóry,  léčí
žaludeční a dvanácterníkové vředy,  má pozitivní vliv  na
centrální nervový systém. 

Na regeneraci  a posílení hlasivek je dobrý odvar z
květů růže stolisté v kombinaci  s kvetoucí natí ře-
píku lékařského ve formě kloktadla. Vhodné zejmé-
na  pro  učitele  a  další  podobné  profese,  kde  jsou
namáhané hlasivky. Při bolestech v krku například
při  angíně  přidáváme  do  kloktadla  šalvěj.  V  Bul-
harsku  se  vyrábí  z  této  růže  a  z  růže  damašské
vzácný léčivý  olej.   Užívá se květ  ve formě nálevu
nebo krátkodobého odvaru. 

Květy růže stolisté můžeme používat  i  zevně např.
macerací v olivovém oleji získáme výborný prostře-
dek na mazání bolestivých míst na kůži a kloubech,
při revmatismu a artritidě. Macerací ve vinném octu
získáme kosmetický prostředek na skvrny na kůži a
můžeme použít jako deodorant při nadměrném po-
cení.

≈

INFO

Nová modlitebna kazatelské stanice CB v Přerově

Od května 2015 se scházíme v nových prostorách,
které jsme zs pomocí Boží získali.
Naše  modlitebna  se  nachází  na  adrese Přerov,
Trávník  30,  v  I.  patře  objektu  bývalého
Chemoprojektu,  na sídlišti Trávník.

Díky  patří  v prvé  řadě  našemu Pánu,  který vedl 
veškerá  jednání  o pronájmu  i  všechny  další kroky. 

Děkujeme   také  všem,   kdo   jakkoliv  přispěli  -  svými
modlitbami, financemi, nebo  fyzickou či materiální po-
mocí při úpravě  prostor  modlitebny,  kterou stále ještě
dotváříme.  

Pravidelný program setkávání:
 v pondělí od 19,00 hod. modlitební shromáždění
   (mimo posledního pondělí v měsíci, kdy se scházíme 
   v  rámci ekumeny v prostorách CČSH, Havlíčkova ul.)
 ve čtvrtek od 17.00 hod. biblická hodina
 v neděli od 9.00 hod. shromáždění věřících a přátel 
   sboru

Všichni jsou srdečně zváni.

Zároveň sdělujeme, že kazatelská stanice Přerov má
nově v provozu profil na sociální síti Facebook, pro
sdílení aktualit.  

≈

RECEPTY

Výborné a rychlé koláčky

Těsto: 25dkg hladké mouky, 25dkg hery, 25dkg tavené-
ho sýra-jakéhokoliv bez příchutě  (ne nízkotučný,  nor-
mální – např. Apetito, Smetanito), 10dkg cukru moučka.

Nádivka:   tvaroh,  mák,  povidla,  ořechy   Drobenka
navrch.

Postup: Vše smícháme a zaděláme těsto. Na vále vyválíme
placku, vysokou  jak chceme,  koláčky nenabudou.

Vykrajujeme  koláčky,  potřeme  žloutkem  a  plníme  ná-
divkou. Posypeme drobenkou a pečeme v troubě. 

Rychlé a snadné.  Výrobu  zvládnou  i starší děti.

Tip:  

Slaná varianta:   100 g sýru niva, cuketa, ořechy ;   sýr i
cuketu nastrouháme na hrubém struhadle (cukety o 
trošku větší hromádka než sýra)  a smícháme.
Upečené koláčky můžeme lehce poprášit mletou sladkou 
paprikou 



Jahodová marmeláda 

 Dlouhé roky zavařuji marmelády a džemy bez vážení. Ry-
bízovou  šťávu,  pokud  máme,   je  vynikající  přidávat  k
jahodám. Asi na 1 litr jahodové šťávy lze přidat  až 3 dl
rybízové, pak se ale nedává ani citronová šťáva nebo kyse-
lina. Rozmačkám jahody šťuchadlem na brambory v kast-
rolu a dám vařit. Od bodu varu celého obsahu vařím asi 5
minut, při delším vaření obsah ztrácí barvu. Pak je možno
šťávu  přecedit,  nebo  prolisovat  přes  cedník.  NEMI-
XOVAT! Pokud vám vadí  pecičky z  jahod,  tak  přecedit
přes plátno. Já upřednostňuji právě ten džem, protože se-
mínka z jahod působí zdravě ve střevech.  

Pak  se  přidá  Gelfix  klasik  rozmíchaný  v  trošce  cukru,
krátce povařím a přidám zbytek cukru. Povařím asi 2 mi-
nuty.  Je velmi vhodné posbírat  pěnu.  Je jedlá,  ale kazí
vzhled  marmelády  ve  skle.  Pak  přidám  kyselinu  citro-
novou a řádně promíchám. 

Horké plníme do předem dobře umytých a v troubě na-
hřátých skleniček. Skleničky postupně vytahujeme z trou-
by  suchou  utěrkou,  naplníme a  okamžitě  zavíčkujeme,.
Obrátíme dnem vzhůr a necháme zcela vychladnout.  Při
chladnutí vzniká podtlak. Že sklenice dobře drží, pozná-
me tak, že je víčko lehce prohnuté dovnitř a při poklepu
jemně šustí.  Sklenice, která nedrží, má naopak dutý zvuk.

Suroviny: na 1 litr šťávy, nebo rozmačkaných jahod  asi
500 – 600 g cukru, 1 gelfix a půl lžičky kyseliny citro-
nové. Při vyšší dávce cukru marmeláda zřídne.

Je důležité jahody nevařit  dlouho,  max.  5 minut,  kvůli
barvě, jinak zhnědnou. Takže rychle zahřát a chvíli vařit.
Nikoliv vzít velký hrnec a 3/4 hodiny ho přivádět k varu.
Raději na více  částí a rychle.   

Ješte  jedna rada.  Pokud budete  připravovat  džem,  tak
můžete  posbírat  naběračkou  nejprve  plavající  jahody,
zbytek je jako marmeláda.

Jako náhradu za  Gelfix  lze  použít  Želírfix  od Labety /
Kaufland/, nebo Želírovací přípravek od Castelo /Lidl /.
Oba obsahují pektin a jsou  levnější.

Osvěžující domácí nanuky

½  měkkého tvarohu
1 bílý jogurt
1 zakysaná smetana
vanilkový cukr
drobné ovoce  (jahody, borůvky, maliny, rybíz)

cukr dle chuti
 
Tvaroh, jogurt, zakysanou smetanu a cukr našleháme.
Přidáme rozmačkané drobné ovoce a směsí plníme for-
mičky na nanuky (nemáte-li, můžete využít plastové plato
od vajec). Dáme zmrazit. 

Tip: místo  ovoce  můžeme   pro  změnu  přidat  kakao,
jemně strouhané oříšky,  kousky čokolády, apod.

≈

HUMOR

   Stalo  se  v  době  před  válkou,  ve  40.letech  minulého
století.  Jedna anglická dáma chtěla strávit  čas  v letním
bytě v Německu a tak napsala jednomu venkovskému uči-
teli. V dopise se tázala na vše, i na pohodlí. Také chtěla
vědět, mají-li v tom domě, kde chtěla bydlet, komfortní
WC. Učitel  ale  neovládal  dobře angličtinu  a  neznal  vý-
znam té zkratky.  Šel se poradit se starostou, ale ten taky
nevěděl. Po dlouhém přemýšlení ho napadlo, že to patrně
znamená  Wesley  Church  (kostel,  církev,  modliteb-
na). Proto odepsal: 
   "WC se u nás nachází 7 mil od našeho domu, uprostřed
jedlového háje v překrásné krajině. Jest otevřen 2x týdně,
v úterý a ve čtvrtek. Chápu, že je to pro Vás nepříjemné,
je-li  to  vaším  zvykem  chodit  pravidelně,  ale  zajisté  se
přesvědčíte,  že je to krásný výlet.  Hodně lidí si  s sebou
bere oběd a zůstává tam přesčas. V létě je obyčejně ná-
vštěvnost veliká a proto bych vám radil,  abyste chodila
brzy.  Je tam 60 míst k sezení, ale pokud přijdete pozdě,
je tam dost míst i k stání. Radil bych vám, abyste chodila
ve čtvrtek, poněvadž v ten den  je varhaní doprovod. Po
celém okolí  jsou slyšet  i  ty  nejjemnější  zvuky.  Opatřím
Vám s radostí to nejlepší místo a bude mi potěšením se-
dět vedle Vás."

☺

  _______________________________________

Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění, bez ko-
rekčních úprav.
 
Adresa  redakce,  kam  můžete  zasílat  své  příspěvky
nebo inzerci  elektronickou poštou: 
Karla.Doskova@seznam.cz
 
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako  Příspě-
vek  do  Zpravodaje, aby  nedošlo  k  jeho  zařazení
mezi nevyžádanou poštu a nebyl omylem smazán jako
spam.
Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky, na-
psané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. Děkuji
za pochopení.
 
Sborový zpravodaj je také vložen v elektronické podo-
bě na webových stránkách kazatelské stanice CB Pře-
rov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

  ______________________________________
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