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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 

              

BOŽE, PROČ  .. ?

   Vypráví se,  jak jeden slavný malíř  dostal  za úkol  vy-
malovat prostory a strop velké katedrály. Umělec, hluboce
věřící člověk, si předsevzal vytvořit veliké dílo k Boží slávě.
Nedbal únavy, od rána do večera vystupoval po vysokém
lešení a pracoval celým srdcem na freskách a ozdobných
ornamentech,  zároveň  se  skupinou  svých  pomocníků.
 Jednoho dne  navečer,  když  bylo  dílo  téměř  již  hotové,
procházel se malíř až pod klenbou chrámu a kontroloval
kvalitu  práce.  Najednou  se  mu  zazdálo,  že  něco  není
v pořádku.  Zaměřil  pohled  na  jednu  z fresek  a  pomalu
ustupoval dozadu, aby tak získal pohled ze správné per-
spektivy. 

Na lešení v tu dobu nikdo nebyl, kromě jednoho mladého
dělníka, který svého mistra pozoroval z velké vzdálenosti.
Uviděl, jak se mistr pozpátku blíží ke kraji lešení a zaujatý
pozorováním díla si  nevšímá,  že mu hrozí pád z hrozné
výšky,  který  by  jistě  nepřežil.  Dělník  se  pokusil  vy-
křiknout,  ale vzdálenost  z jednoho konce chrámové lodi
na druhý byla příliš velká na to, aby bylo rozumět. 

V tu chvíli dělník nezaváhal a duchapřítomně zasáhl. Vzal
jeden ze štětců, namočil ho do barvy, přiskočil ke stěně a
jedním tahem štětce přeškrtl ústřední motiv, namalovaný
na omítce.  Mistr se okamžitě zastavil  a  zakřičel:  „Co to
děláš?! Vždyť jsi zničil mé dílo!!“ A rozběhl se k přeškrtnu-
tému místu. 

„Musel  jsem  poškodit  tvůj  obraz,  abych  zachránil  tvůj
život“, vysvětlil svůj čin mladý dělník.

~

 

 Proč se stalo v mém životě tolik těžkých věcí, proč to
muselo být  tak hrozné? - ptáme se někdy.  Je Bůh vů-
bec  laskavý,  má mě vůbec  rád? 

A Bůh obvykle mlčí, nevysvětluje. Jen někdy naznačí:
kdyby v tvém životě šlo všechno podle tvých přání a
představ, kde bys byl dnes? Vydal bys mi svůj život?
Pamatoval bys na svého Stvořitele? Šel bys správnou
cestou? Napadlo by tě, že jdeš do zahynutí? 

Děkujme Bohu za ten „bod zlomu“, ke kterému nás ne-
chá dojít – a pak nás chytí do náruče. 

Karla Došková 

- - - 

„ ... a přece otec nebeský o ně stará se ..

Nejste vy o mnoho cennější ..? “  Lukáš 12,24



 V neděli dne 4. října 2015 proběhla slavnostní
bohoslužba  v kazatelské  stanici  Přerov,  jejíž
součástí bylo požehnání, které Jakoubku Berg-
mannovi  udělil  kazatel  sboru  bratr  Ladislav
Melkus. 

Přejeme hojnost Boží milosti 

celé rodině!

O BABIČKÁCH

Vyhynou původní české babičky stejně jako ohrožené
druhy zvířat? 
Kam se ztrácejí? 
Kam odcházejí, kde mizí pěkné české babičky? 
Kam se vytratila jejich vůně? 
Kdo  a  kde  naposledy  zahlédl  jejich  přirozenou
vlídnost? 

"Ještě  jednou,  Patriku,  a  Batmana stopro neuvidíš!  "
vylila ze sebe zlost jakási žena na parkovišti před Alber-
tem.  Patrik  lehce zklidnil  svoji   urputnost  (prachoby-
čejnej  vztek  rozcapenýho  fracka),  podíval  se  zespoda
 na ženu před sebou a odseknul v posledním vypětí sil:
"Nemám tě rád, babi!". 

Nad frackem stála žena, která očividně každý den prchá
před odcházejícím středním věkem na rotopedu, sledu-
jíc u toho opakování VIP zpráv. „Vytvarovaná“ prsa jí
trčela  dopředu,  „zkrášlující“  kontura  kolem rtů   byla
opravdu hnusně vyrytá a zadek odtučněný liposukcemi
nacpala do džín pro holky z osmé třídy základní školy.
Zpod rukávu bílého letního trička se přes rameno dolů
k lokti vinula vytetovaná lilie a nepřirozeně bílé zuby
drtily ve vzteku žvýkačku pro svěží dech. 

Po dlouhé době jsem byl rád, že už jsem vlastně starej.
A díky tomu nemusím říkat "babi" něčemu, co vypadá
jako křížený klon Barbíny a divoké Xeny.  

Kam se poděly klasické české babičky? 
Kde jsou ty přirozeně kypré  ženy, kam zmizely ženy
typu Míly Myslíkové, Slávky Budínové nebo Stelly Zá-
zvorkové?                                         
V jakých to zákrutech života se schovávají ženy líbezné
jako barokní komody?  
Ve svých  vzpomínkách  běžím k předkloněné babičce,
která mě vítala před chalupou. Věděl jsem, že její roz-
přažená náruč je hebká jako dlouhé vlasy čerstvě umyté
v březovém šamponu.  Věděl jsem, že její šaty voní smě-
sí babiččiných vůní a šeříkového mýdla Elida.  Její  rty
byly vždycky přirozeně růžové a nelepily po žádném les-
ku nebo rtěnkách (pokud teda nevyrážela jednou mě-
síčně za "holkama" do cukrárny). Věděl jsem, že přes
léto její dlaně voní po rybízu a po drobence na koláč.
Tohle byly její parfémy,  její Diory a Chanely!
Po  každém  naběhnutí  do  náruče  jsem  čekal  na  její
pevný a přitom tak laskavý, něžný a vstřícný stisk. Cítil
jsem v  něm pokaždé  obrovskou,  nekonečnou  něhu  a
vlídnost.  Cítil jsem v něm bezpečí.
Když mě okřikla, nikdy to nebylo v afektu a nikdy to ne-
bylo  sprostý.   Když  mě  klepla  přes  prsty,  pamatoval
jsem si to tak dlouho, jak dlouho jsem jedl nenáviděnou
dušenou mrkev,  kterou  mi  s  láskou  připravovala.  Tu
dušenou mrkev, které se teď nemůžu nabažit, protože
při jejím vaření a pojídání myslím právě na ni - na ba-
bičku.  Když se mě ptala na některá slova v křížovce,
kterou luštila, cítil jsem se strašně důležitě. 
Nejspíš všechna slova znala, jen mi nenápadně dávala
pocit potřebnosti  a  spolupráce.  Ukazovala  mi způsob,
jak spolu mají lidi mluvit a jednat. 

Když mi před odchodem z domova pokaždé narovnala
límec (s mým dospíváním si stále více musela stoupat
na špičky), usmál jsem se na ni. Ona mi jen tak nená-



padně pokaždé přejela dlaní přes tváře. Když jsem u stolu
kousal  do  krajíce,  který  namazala,  seděla  často  naproti
mně oblečená do županu a mlčky se na mě jen tak dívala.

 A když pochopila, že její přebývání se mnou je u konce, v
klidu  odešla.  A  já  jsem  se  v  tom  časným  červencovým
ránu šel projít do úvozu pod chalupu a vylíval jsem z očí
smutek a radost zároveň. Radost z toho, že jsem jí nikdy
nemusel říct, ani neřekl:  "nemám tě rád".

Často se s pohledem upřeným nahoru do nebe ptám na to,
čemu nerozumím. Odpovědi zatím nepřicházejí. Musím si
na ně ještě  nějaký čas počkat ...

- neznámý autor -

- - - 

 MODLITBA VE STÁŘÍ Z ROKU 1576

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho
dne budu starý.

Chraň mě před naivní domněnkou, že musím ke každému
tématu a pokaždé něco říct.

Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záleži-
tosti druhých.

Nauč mě,  abych byl  schopný uvážlivě a moudře radit  a
pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval. 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat,
ale ty víš, Pane, že bych si rád udržel pár svých přátel. 

Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. 

Přibývá jich a moje chuť  hovořit o nich roste  rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat
druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale o trochu větší
skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje
s jejich pamětí.  

Nauč mne té obdivuhodné moudrosti – umět se mýlit. 

Drž mě, abych byl, jak je jen možno, laskavý.  Starý mo-
rous je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi
krásný dar se o nich také umět zmínit. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě,
Pane, to říkám – bojím se stáří. 

Je mi tak, jako bych se musel  rozloučit.  Nemohu za-
stavit čas. 

Pociťuji,  jak  den  ze  dne  ztrácím  sílu  a  přicházím  o
bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě
mohu měřit s mladými.

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl
bych směšný,  kdybych se o to pokoušel. 

Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou
křídla jako orlovi.“

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak Ty jej ří-
díš.   Ne mrzoutsky,  ne lítostivě, se skleslou náladou,
ne  jako  odcházející,  ale  jako  vděčný  a  připravený  ke
všemu, k čemu mě  Ty ještě povoláš. 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.  Amen.

František Saleský

- - -

VZPOMÍNKA

   Miluška  byla  dcera  našich  známých.  Měla  sestru
Věrku, která kamarádila s mojí velkou sestrou Danou.
Dana, Věrka a Miluška byly dospívající děvčata, o hez-
kých pár let starší než já, která jsem tehdy ještě ani ne-
chodila  do  školy  Občas  se  Věrka  vypravila  navštívit
Danu k nám domů a Miluška přišla s ní. Byla to útlá,
pobledlá dívka, povahově z těch vzácných lidí, kteří ne-
dovedou zarmoutit ani ublížit. Tahle moje velká kama-
rádka se dokázala přizpůsobit mému věku a pohrát si se
mnou. Dostávala jen skromné kapesné, ale zato měla
velké a laskavé srdce, které i z mála dovedlo rozdávat.
Snad nikdy  nepřišla  bez  drobného dárečku.  Ať  už  to
bylo malinké barevné autíčko z plastu, které se vešlo do
dlaně, kaučuková panenka za korunu, anebo lízátko za
pár haléřů. Měla jsem vždycky radost z dárku, ale ještě
větší z Milušky, která si se mnou hrála a povídala. 

   Vzpomínám si, jak jednou naše mamka musela odjet
na  třídní  rodičovskou  schůzku  do  vzdáleného  města,
kam nastoupila moje starší sestra do učení. Protože ne-
byl  nikdo  spolehlivý,  kdo  by  si  mě  vzal  na  starost,
domluvila se s maminkou Milušky, aby mě Miluška po-
hlídala. Moc jsem se na to těšila a ten den jsme si spolu
opravdu užily. Nejdříve jsme byly u nás, potom mě ona
vzala k nim domů a ukazovala mi různé své věci. Bylo
nám spolu hezky a veselo, jakoby  toho dne sluníčko
svítilo jasněji. 

   Když jsem trochu povyrostla, to už jsem začala chodit
do  druhé  třídy,  stala  se  zlá  věc.  Jednou  přišel  otec
domů  z  města  a  přinesl  zprávu:  „Miluška  je  mrtvá“.
Nemohli jsme tomu uvěřit. 

   Za několik dní nato se konal pohřeb. Šly jsme na smu-
teční shromáždění s matkou a sestrou a nesly krásně
uvázanou kytičku bílých a růžových karafiátů,  jediné,
co jsme jí mohly dát na rozloučenou. Obřadní síň byla
plná lidí,  v popředí bílá rakev, ozdobně převázaná ši-



rokou bílou stuhou z lehounkého monofilu. Vůně květin,
plačící příbuzní, soucitní známí. Byl to první pohřeb, kte-
rého jsem se v životě zúčastnila a nechápala jsem, že tu
milou,  usměvavou  kamarádku  už  nikdy  neuvidím.  Jak
jenom mohla tak náhle odejít? 

   Později jsme se dozvěděli, co se stalo.  Miluška, které v
té době bylo nějakých 15-16 let, prožívala svoji první lás-
ku. Odpoledne šla na schůzku se svým chlapcem a zdržela
se déle,  než měla od rodičů dovoleno. Dům, kde rodina
bydlela,  stál  v  objektu,  kde kromě nájemních bytů byly
různé dílny a kanceláře. Proto se dvůr každý večer v urči-
tou hodinu zamykal.  Vrátný zavřel  velká vrata  a  pokud
chtěl  někdo  dovnitř,  musel  zazvonit.  Miluška  nechtěla,
aby se o jejím pozdním příchodu vědělo a tak se rozhodla
potají  vysokou  bránu  přelézt.   Bohužel  však  při  tom
upadla z výšky na dlažbu a zranila se na hlavě. Po pádu
vstala, došla domů a nikomu nic neřekla. Se svojí sestrou
pak večer ležely na gauči a sledovaly v televizi krasobrus-
lení.  Věrka   na  sestru  mluvila  a  komentovala  tance  na
ledě, ale Miluška neodpovídala, byla zticha a zdálo se, že
únavou  usnula.  Když  po  skončení  sportovního  přenosu
zjistili,  že  je  k  neprobuzení,  bylo  už  pozdě.  Zemřela  na
krvácení do mozku.

   Tahle vzpomínka je pro mne v tomto čase připomenutím
toho, jak křehký je náš život na tomto světě, kde nikdo z
nás neví  dne ani hodiny.   Snažme se alespoň občas  za-
stavit v kolotoči všedních dnů a uvědomit si, na čem do-
opravdy záleží.  Že to,  co se zdá dnes tak samozřejmé a
důležité, zítra může být úplně jinak. A kromě vzpomínky
na naše blízké zesnulé si v těchto dnech uvědomme každý
sám pro sebe nadčasovou  moudrost slov Kazatele 12,6-7: 

„Pamatuj  na  svého  Stvořitele,  než  se  přetrhne
stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán
se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.
A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí
k Bohu, který jej dal.“ 

Karla Došková

PĚT HLASŮ DŮVĚRY

Dnes je nový den.  Proto –

Nenechám se spoutat včerejšími nezdary.

Nenechám se zastrašit kvůli tomu, že něco  nevím

– budu to považovat za příležitost.

Nedovolím lidem, aby určovali moji náladu,

jednání, image a poslání.

Dávám si za cíl učinit dnes někoho šťastným.

Nebudu mít čas na sebelítost, pomluvy  nebo 

negativismus... , u sebe ani u druhých.

Z knihy  Na kovadlině, Max Lucado

- - - 

SPOLEHLIVÝ  NÁVOD,  JAK  BÝT  NEŠŤASTNÝ

Dovolte maličkostem, aby vás štvaly. A nejen že jim to
dovolíte, sami si je přidělávejte.

Ztraťte nadhled a už ho nehledejte:  nedávejte nejdů-
ležitější věci na první místo.

Pořiďte si nějakou pěknou starost - takovou, se kterou
se nedá nic dělat.

Buďte puntičkáři. Což znamená - ne že budete pracovat
co nejlépe,  ale že budete odsuzovat sebe i ostatní, že
nedosahujete dokonalosti.

Mějte pravdu.  Vždycky  mějte pravdu. Buďte tu jediní,
kdo mají vždycky pravdu a ve své pravdě buďte neú-
stupní.  

Nedůvěřujte a nevěřte lidem, a dívejte se jen na jejich
nejhorší vlastnosti a slabosti.  Buďte podezíraví. Trvejte
na tom, že druzí mají vždy skryté motivy.

Vždycky se nepříznivě srovnávejte s druhými. To vám
zaručí okamžité utrpení. 

Všechno, co se vám stane, berte osobně.

Nikomu a ničemu se naplno nevydávejte.

zdroj:  internet

Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte
žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali
od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem,
které  ztrácejí  svou  hodnotu,  ale  drahou  krví
Kristovou. (SNC) Bible - První list Petrův 1,18-
19a

Naše hodnota není v tom, co děláme pro Krista, ale
co Kristus udělal pro nás.      J. Kratka

- - - 

PODZIMNÍ RECEPTY

Nejlepší linecký koláč  mřížkový  –  osvědčený 

Těsto:  300  másla  /  Hery,  520  g  mouky  celozrnné
přesáté pšeničné, vanilkový cukr, 225 g cukru krystal,
kůra z půlky velkého citrónu (dobře omytý, 2 vejce, 1
prášek do pečiva.



Na nádivku:  750 g tučného tvarohu, lžíce cukru moučka s
vanilkou, 280g cukru krystal,  citronová kůra z té druhé
půlky velkého citronu, 3 žloutky.

Na tvarohovou nádivku 5  velkých jablek a  skořici,  dále
máslo na vymazání plechu.

Nejprve  vložíme  do  mísy  máslo,  mouku,  cukr,  cukr  s
vanilkou, kůru z většího citronu, 2 celá vejce a nakonec je-
den prášek do pečiva.  Vymažeme plech a 3/4 těsta rukou
roztáhneme po  plechu.  Kraje  jemně vždy  přimáčkneme
palcem,  aby  okraje  vypadaly  pěkně. Na  těsto  položíme
tvarohovou nádivku, kterou uděláme tak, že rozmixujeme
tvaroh  se  žloutky,  cukrem,  cukrem  s  vanilkou  a  citro-
novou  kůrou. Tvarohovou  nádivku  roztáhneme
stejnoměrně  po  celém  plechu Na  tvarohovou  nádivku
rovnoměrně  nastrouháme  nahrubo  jablka  a  ze  zbylé
čtvrtky těsta uděláme dlouhé válečky, které palcem jemně
rozmáčkneme  a  „prošijeme“  tím  vrchní  vršek  koláče
-poklademe je na jablka cik cak do kosočtverce.  Ničím ne-
pomazáváme.  Vložíme do trouby na 180 st. C a hlídáme.
Po upečení  do zlatova  vyndáme a  necháme pečlivě  vy-
chladnout – doporučuji vyčkat a nekrájet horké. Po na-
krájení koláč pocukrujeme moučkovým cukrem.

Bramborové placky - moravské lokše

1 kg brambor

300 g hladké mouky (nejlépe dvounulky)

sůl

máslo,  příp. husí nebo kachní sádlo na omaštění

Podle staré zkušenosti  je vhodné použít mouky tolik, ko-

lik váží jedna třetina oloupaných brambor.

Dám vařit  1 kg brambor ve slupce. Vodu v hrnci  mírně
osolím. Když jsou brambory uvařeny, vodu sliju a bram-
bory  nechám zvolna  chladnout.  Nejraději  je  vařím  den
předem.  Studené  brambory  oloupeme  a  na  jemném
struhadle nastrouháme. Osolíme.  

Po oloupání a nastrouhání mi zůstane cca 900 g vařených

brambor, do kterých přidám cca 300 g hladké mouky a

vypracuji  tvárné  a  nelepivé  těsto.  Je-li  třeba,  mouku

zlehka přisypávám, ale pokud by jí bylo moc, mohlo by se

stát, že lokše budou tvrdé a to by nebylo ono.  

Z  vypracovaného  těsta  vyválím  váleček  a  nakrájím  na

menší kousky, ze kterých vyvaluji tenké placky. Během vy-

valování je třeba těsto podsypávat moukou.

Opékáme nejlépe na horké litinové plotýnce rozpálených

kamen, ale dobře poslouží i nahřáté teflonová pánvička.

Pečeme  nasucho  z  obou  stran  a  přebytečnou  mouku  z

pánvičky průběžně  odstraňujeme,  aby se  nepřepalovala.

Lokše mají pěkné černé puchýřky a chutnají výtečně, když

je ihned po vyndání z pánvičky, ještě pěkně horké, potře-

me rozpuštěným husím nebo kachním sádlem 

Teplé a omaštěné lokše klademe na talíř pěkně na sebe a

přikryjeme je porcelánovou mísou. Anebo do hlubokého

kastrolu, který pokaždé přikryjeme  pokličkou.  Krásně se

provoní a  zvláční.  Servírujeme je složené na čtvrtiny,

nebo srolované.

Lokše můžeme podávat místo knedlíků jako přílohu k
Svatomartinské husí  nebo kachní pečínce,  kterou do-
provodí  dušené  červené  zelí.   Je  to  delikatesa,  ale  i
samotné  placky  jsou  přes  svoji  skromnost  velká
lahůdka.  

Lokše chutnají skvěle i na sladký způsob. V tom případě
je můžeme potírat rozpuštěným máslem a sypat mákem
a cukrem nebo být rafinovanější a nejprve zlehka potřít
švestkovými  povidly  a  poté  posypat  mletým  mákem.
Jestli  nejste  na  sladké,  tak  je  zkuste  třeba  namazat
sádlem a utřeným česnekem, nebo brynzou a vydatně
posypat pažitkou. Nezklamou! 

 Zdravá a úsporná svačina

Na tento  tip  jsem narazila  v  jednom časopise.  Starší
paní se sdílela s receptem na svačiny, které často chys-
tala, když sama vychovávala své 4 dospívající syny.  Vy-
zkoušela jsem a chutnalo nám.  Tak tedy:

Krajíce chleba namažeme dobrým sádlem a posypeme
najemno nakrájenou cibulí.  Pak  poklademe vařenými
brambory  (třeba  zbylými  od  oběda),  nakrájenými  na
tenší plátky. Posolíme, potřeme zlehka hořčicí  (nebo
tatarkou)  a  posypeme  jemně  nasekaným  česnekem
(petrželkou, pažitkou, koprem). Doplníme sezónní ze-
leninou, nebo sterilovanými okurkami.

 K  tomuto  základnímu  receptu  samozřejmě  můžeme
přidat ještě zbytek salámu nebo sýra z ledničky,  plátek
vařeného vejce,  atd., ale není to nutné. Je to opravdu
sytá  a  docela  chutná svačina  nebo  večeře,  kdy zužit-
kujeme „co dům dal“. 

Dobré sádlo doma škvařené 

Potřebujeme:

Syrové sádlo, sůl, kmín, 1 bobkový  list, 3 kuličky nové-
ho koření a 3 kuličky černého pepře, 1 lžíce mléka

Postup: 

Sádlo nakrájíme na kostičky, čím drobnější – tím je to
lepší.  Přidáme  sůl,  kmín  a  trochu  podlijeme  vodou.
Když  škvaříme v  hrnci,  občas  promícháme a  až  jsou
škvarky pěkně vyškvařené, přidám do sádla lžíci mléka
a sádlo sliji do sádelňáku. 

Tip: 

Do litinového pekáče jsem dala koření, nakrájené sádlo
a trošku vody, přiklopila pokličkou a dala do trouby po-
malu rozpouštět na 100 stupňů. Po několika hodinách
slijeme sádlo do nádoby a ještě chvíli pečeme škvareč-
ky.   Pak polijeme lžicí  mléka,  zamícháme a  necháme
zčervenat.  

Citronový  sirup do čaje

46 dkg cukru krystalu svaříme se 3 dcl. vody.

Do vlažného dáme šťávu ze 2 větších citronů a přecedí-
me přes husté sítko do lahve  ( je to přesně sirupová
láhev). 

Skladujeme v ledničce.



TROCHA SMÍCHU TAKÉ ZAHŘEJE

Z totality: 
Je  poledne,  v  městské  restauraci  sedí  místní  straničtí
funkcionáři a pozorují vesnického sedláka v holínkách, jak
si  objednává  jídlo.  Když  mu  ho  přinesou,  obřadně  se
pokřižuje a po chvilce  ztišení se pustí do jídla. 

"Pojďte, uděláme si z něj srandu." 

Tak jo. 
Přisednou k němu a předseda se ptá: 
"Otče, to se před jídlem vždycky modlíte?" 

"Ano, vždycky." 
"A tak to dělají u vás ve vesnici všichni?" 

Sedlák spolkne sousto a řekne: 
"Jasně, všichni." 

To  už  se  nedá  vydržet,  tak  naléhají:  "To  není  možné.
Vážně všichni?" 

Sedlák se zamyslí a pak říká: "Máte pravdu, všichni ne. 
Vůl a prase, ti přijdou ke korytu a hned žerou bez mod-
lení." 

☺

Na mostě  stojí  na zábradlí  sebevrah a  odhodlává  se  ke
skoku. Přiběhne k němu jakýsi  člověk a snaží  se mu to
rozmluvit.
- Počkej, neskákej!
- Proč ne? Už nemám pro co žít.
- Jak to? Je přece tolik věcí, které dávají životu smysl.
- Například?
- No, třeba... Jsi věřící, nebo ateista?
- Věřící.
- Já taky! A jsi křesťan, žid, muslim, nebo něco jiného?
- Křesťan.
- Já taky! A jsi katolík, nebo protestant?
- Protestant.
- Já taky! A jsi presbyterián, nebo baptista?
- Baptista.
- Já taky! A jsi z Původní baptistické církve, nebo z Refor-
mované baptistické církve?
- Z Reformované.
- Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho
Pána Ježíše Krista, nebo z Reformované baptistické církve
našeho Spasitele Ježíše Krista?
-  Z  Reformované baptistické církve našeho Pána  Ježíše
Krista.
- Haleluja! Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve
našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875, nebo z Re-
formované baptistické církve našeho Pána  Ježíše  Krista
založené roku 1884?
-  Z  Reformované baptistické církve našeho Pána  Ježíše
Krista založené roku 1875.
- Hm. Já jsem z Reformované baptistické církve našeho
Pána Ježíše Krista založené roku 1884... 
...
- Aháá ..!?   ..  Tak si skoč, ty jeden bezcenneej heretiku.. ! 

☺

"Tak jaká byla zkouška?" 
"Velice nábožná." 
"Jak to, nábožná?" 

"No, profesor v černém, já v černém, profesor položil
otázku, já se pokřižoval, za chvili jsem odpověděl a on
se pokřižoval." 

☺

KONVERZACE  NA  MOŘI

   Toto prý je kopie skutečné rádiové konverzace mezi
americkou námořní  lodí  a  Kanaďany  – nedaleko po-
břeží Newfoundlandu, říjen 1995. 

KANAĎANÉ: Odkloňte, prosím, Váš kurz o 15 stupňů
směrem na jih, abyste se vyhnuli srážce. 

AMERIČANÉ: Doporučuji,   abyste Vy odklonili  Váš
kurz o 15 stupňů na sever,  abyste  předešli srážce.

KANAĎANÉ: Zamítnuto. Vy musíte odklonit  kurz o
15 stupňů na jih, abyste předešli srážce.

AMERIČANÉ: Tady  je  kapitán  americké  námořní
lodi. Znovu opakuji – odkloňte Váš kurz.

KANAĎANÉ: Zamítnuto.  Opakuji  –  VY  MUSÍTE
odklonit kurz.

AMERIČANÉ:  Tady je letadlová loď USS Lincoln –
Atlantická námořní flotila Spojených Států.  Jsme do-
provázeni třemi torpédoborci a třemi křižníky s plnou
leteckou podporou. Trvám na tom, abyste  VY  změnili
kurz o 15 stupňů severně – opakuji, 15 stupňů na sever,
nebo  počítejte  s  opatřeními,  která  zajistí  bezpečnost
naší skupiny.

KANAĎANÉ: My jsme maják. Čekáme na Vaši odpo-
věď.

☺

Pošetilostí  si  člověk  podvrací  cestu,  ale  jeho

srdce má zlost na Hospodina.       Přísloví 19,3

-----------------------------------------------------------------
Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění, bez
korekčních 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,
napsané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. Dě-
kuji za pochopení.
 
Sborový  zpravodaj  je  také  vložen  v elektronické
podobě  na  webových  stránkách  kazatelské  stanice
CB Přerov:

http://cbprerov.nolimit.cz/

  _____________________________________
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