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SVATODUŠNÍ SVÁTKY 

   Svátek seslání Ducha svatého na apoštoly připadá na 50. 

den po neděli paschální. Také se nazývá svátkem Letnic či 

svátkem nejsvětější Trojice.  

   Ve Starém zákoně byla Pascha vzpomínkou na vyjití Židů 

z egyptského otroctví. V Novém zákoně je Pascha oslavou 

smrti a vzkříšení Krista, vyjitím lidí z hříšného světa do 

nebeského království a slavnost Svatého Ducha je svátkem 

vylití Ducha svatého na Kristovy učedníky. Tento liturgický 

pořádek má tu logiku, že Duch svatý se projevuje v lidech a 

osvěcuje je. Svatí se stali dokonalými působením Ducha 

svatého. Během svatodušních svátků bývá zvykem zdobit 

chrámy a obydlí zelení a květinami na znamení, že i naše 

duše se působením Ducha svatého mají duchovně zazelenat 

a rozkvést.            autor:  Jana Šustová 

  

 

- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajíma-

vou, ale nevýznamnou historickou osobností. 

Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý,  ten, který 

může působit v našich životech. 

 

- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. 

S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje 

plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích. 

 

- Bez Ducha svatého by byla Bible jen učenou knihou. 

S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adreso-

vaným do naší konkrétní situace. 

 

- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova 

jen jednou z mnoha informací. 

S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě 

životem. 

 

- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými 

zvyky, prázdnými rituály, či magií. 

S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc 

a sílu. 

 

- Bez Ducha svatého by byla bohoslužba nostalgickým 

a zajímavým divadlem. 

S Duchem svatým se bohoslužba stává setkáním s Bo-

hem. 

 

- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací 

a institucí. 

S Duchem svatým se stává společenstvím a organis-



mem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla. 

 

- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální 

činností. 

S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí. 

 

Duch svatý se nabízí každému! 
www.vira.cz 

SÍLA MODLITBY 

- svědectví o Božím působení 
  

Asi před devíti měsíci zjistila moje vnučka, že její dceruška 

má na krčku nějakou bouli. Lékaři to diagnostikovali jako 

příušnice, ale po pár týdnech zjistili, že to příušnice nejsou. 

Bydlí v Praze a v nemocnici v Motole zjistili, že je to nádor. 

Okamžitě jsem zapojila do modlitby všechny své příbuzné a 

přátele. Modlili se s důvěrou jednotlivci, celá společenství i 

řádové sestry. Bylo nás asi 250. 

   Čas utíkal a lékaři stále oddalovali operaci. Já jsem prosi-

la všechny o přímluvu. Když lékaři provedli všechna nároč-

ná vyšetření, sdělili rodičům, že operace bude trvat až 10 

hodin a že Juditce hrozí ochrnutí poloviny těla, poněvadž 

nádor je velký a jsou zasaženy nervy a cévy.  

     Nakonec operace trvala asi 4 hodiny a ochrnul jí jen la-

lůček na levém uchu. Dovedete si představit naši radost a 

vřelé díky našemu milému Pánu. Jenže tímto příběh ne-

končí. 

   Mojí vnučce asi týden před operací Juditky gynekolog 

sdělil, že čeká další děťátko, za které jsme se modlili. Při 

vyšetření pan doktor mlčel a nic neříkal a tak mu vnučka 

s obavami řekla: „Pane doktore tak řekněte již něco.“ On na 

to: „Ale ono tam není jedno.“ Vnučka na to: „Tak jsou tam 

dvě?“ Pan doktor po delší odmlce říká: „Jsou tam tři!“ 

   Pro maminku velký šok, okamžitě se sbíhají všechny sest-

ry a vodou ji probírají k životu. Až se trochu vzpamatovala, 

začíná přemýšlet jak to říct manželovi? Sestry jí pohotově 

daly troje ponožky a řekly jí, aby to položila před manžela. 

Tak se také stalo a její manžel v první reakci dostal záchvat 

smíchu. Až si to oba uvědomili, že to není sen, ale skuteč-

nost, dali o tom vědět své rodině. 

   Začala jsem znovu s modlitbami a obvolala všechny zná-

mé, teď jsem hlavně prosila za šťastný porod. Těhotenství 

probíhalo bez problému, až na některé lékaře, kteří jí nutili 

k takzvané redukci. To znamená, že jedno nebo i dvě děti 

chtěli usmrtit. Vnučka s manželem to nesli velmi těžce, 

proto jsme přidávali na modlitbách. Podotýkám, že vzhle-

dem k tak vroucím modlitbám všech, děťátka jsou ve vý-

borném stavu. Narodili se jim dva chlapci a jedna holčička. 

Jeníček, Samuel a Adinka. Adinka byla jen jeden den 

v inkubátoru a chlapci 2 dny. 

   Nyní mají již dva měsíce. Podotýkám, že byli zplozeni při-

rozeně. Denně děkujeme Pánu za ten veliký dar. Maminka 

potřebuje mnoho síly, a proto Vás prosím, kdo budete toto 

svědectví číst, o modlitbu. Děkuji Vám. 

babička B. Orlovská 

ŽIVOTNÍ CESTA 

 

Životní cesta – to asfalt vždy není, 

anebo měkký pažit … 

Častokrát na ní 

přes kamení 

přelézat musíš se snažit… 

 

A to dá práci, 

vysává síly, 

mnohdy už nevíš, jak dál … 

Nemůžeš dostat se 

ke svému cíli, 

byť se i blízko být zdál … 

 

Někdy ti kamínek 

do boty padne – 

a tlačí a tlačí a tlačí… 

Nemáš to v životě, 

nemáš to snadné – 

častokrát je ti i k pláči … 

 

Ne, sám ji nezdoláš – tu životní stráň, 

když mráz či horko dotírá… 

Ježíš ti podává 

pomocnou dlaň 

a na cestě vzhůru tě podpírá… 

 

(Věra Gajdošíková, Chci Tě chválit…) 

 

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, 
tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dí-
lo vlastních rukou!    Žalm 139,8 

LÁSKA BEZ  PRAVDY 

Máme milovat svého bližního jako sami sebe 
(Mt 22,39).  V poslední době se zamýšlím nad tím, jaký 
postoj zaujímáme a jakou lásku, která se projevuje 
v přístupu a postojích, máme ke svým bližním a také 
každý sám k sobě, v dnešní době, která je ovlivněna 
humanismem. Občas vnímám mezi křesťany (i u sebe) 
tendence podléhat pragmatismu v různých životních 
situacích na místo „nepřizpůsobování se tomuto vě-
ku“. („A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž pro-
měňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, 
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.  Ř 
12,2) 

Humanismus klade důraz na člověka, na lidský 
rozum, na moudrosti, hodnoty a svobodu, která pochá-
zí z tohoto světa, kde člověk sám o sobě je tou největší 
hodnotou, kde člověk sám je svým zákonodárcem i 
soudcem. V souvislosti s humanismem vnímám 
v dnešní době  i vliv tzv. situační etiky (=nové morál-
ky), která je založená na principu, kdy jediným rozho-
dujícím pravidlem a východiskem lidského jednání má 



být láska. Rozhodující je správnost motivů, nikoliv pravda. 
Pravda je pouze relativní a zákon nelze aplikovat do všech 
situací. …. Jednání v principech situační etiky je, pro svůj 
důraz na lásku, mylně chápáno jako něco správného a do-
konce slučitelného s křesťanskými principy. Boží pravda 
však není relativní. Je absolutní. Boží slovo říká: „Běda 
těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za 
světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a slad-
ké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích 
a rozumní sami před sebou.“(Iz. 5,20-21)   

Apoštol Pavel nás učí, že láska a pravda patří 
k sobě. Máme být pravdiví v lásce, abychom ve všem do-
růstali Krista. (Ef 4,15). S pravdou bez lásky se asi setkal 
každý z nás. Je to pravda bez milosti. Je to kritičnost, která 
vidí a chce vidět jen to špatné, která nedává naději, která se 
s ničím nespokojí. Je snadno rozeznatelná, protože je tvr-
dá, odsuzující, způsobuje hořkost, zoufalství a bezvýchod-
nost. 

Mnohem méně rozeznatelná, avšak ne méně 
zhoubná, je láska bez pravdy. Láska bez pravdy je láskou 
bez Krista. Pán Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. 
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6) Láska bez 
pravdy je pouhá lidská emoce směřovaná lidskými pohnut-
kami a pragmatismem. Láska bez pravdy je etikou huma-
nismu, která se soustřeďuje na člověka a uspokojování jeho 
potřeb, která psychologizuje hřích. Láska bez pravdy je po-
hodlná – k ničemu nás nenutí. Soucit, který vyplývá 
z takovéto lásky a ne z Božího Ducha, možná utěší a uchlá-
cholí, ale nikoho nezachrání, nikoho nespasí. Takový soucit 
vede k tendencím vyjímat člověka z odpovědnosti za jeho 
jednání a za hřích v jeho životě.  

Když zákoníci a farizeové přivedli před Pána Ježíše 
cizoložnici, řekli mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při 
činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové 
kamenovat. Co říkáš ty?“ (J 8, 3-11) 

Pokud by rozsudek měl být založen na pravdě bez 
lásky, byl by jasný. Zněl by: „Ukamenovat!“ Pokud by roz-
sudek byl založen na lásce bez pravdy, na humanistických 
principech, zněl by: „Zproštěna obžaloby“. Vždyť nemůže 
nést za své jednání odpovědnost - je obětí špatné výchovy, 
vyrostla ve špatném prostředí, neměla v životě dobré vzory 
nebo toužila po uspokojení svých citových potřeb, protože 
nemá spokojené a naplněné manželství. 

 Na základě prvního rozsudku by ta žena byla kru-
tým způsobem popravena, v druhém případě by možná 
dále pokračovala v cizoložení a možná i v rozvracení dru-
hých manželství s pocitem, že má na to vlastně právo, má 
nárok na uspokojení svých citových i jiných potřeb. Možná 
i její děti a děti jejích dětí by pak toto považovaly za normu. 

Pán Ježíš je ale pravdivý v lásce. Ženu, která cizo-
ložila, neodsuzuje. Jejím žalobcům dává jednoznačně naje-
vo, že žádný z nich nemá právo ji odsoudit, protože žádný 
z nich není bez viny. Zároveň ale nebagatelizuje, neomlou-
vá a nepsychologizuje hřích. Vždyť i pro tento hřích pak 
trpěl na kříži, i za tuto vinu muselo být zaplaceno. Proto ji 
také jasně vybízí, aby už nehřešila. Říká jí: „Jdi a už ne-
hřeš!“ Proč? „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít 
účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani 
modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani 
zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít 
účast v Božím království.“ (1. Kor. 6, 9-10) 

Z knihy Základy křesťanské víry, J. M. Boice 1986: 
„Před několika lety, když byla tzv. nová morálka na vr-

cholu, se v Princetonském teologickém semináři se-
tkalo několik teologů, aby o ní diskutovali. Většinou 
byli jejími zastánci. Tak se diskuse zaměřila na vý-
znam osvobozování se ode všech pravidel a nařízení. 
„Musí však přece existovat nějaké pevné měřítko či 
norma,“ říkali někteří. Diskutovalo se o tom. Nakonec 
bylo rozhodnuto, že jediným přijatelným měřítkem je 
láska. Všechno, co vyplývá z lásky, je přípustné, po-
kud to nikoho nezraňuje. Zatímco diskuse probíhala 
tímto způsobem, jeden římskokatolický kněz se choval 
velmi tiše. Bylo to až nápadné. Ostatní se k němu ob-
rátili a zeptali se ho, co si myslí. „Což nesouhlasíte 
s tím, že jediným limitujícím faktorem jakéhokoliv 
etického rozhodnutí je láska?“ Kněz odpověděl: „Mi-
lujete-li mne, budete zachovávat má přikázá-
ní.“ (J 14,15)….. 

Ve 14. kapitole Jeremjáše je popsána situace, 
kdy je Hospodin rozhodnut potrestat lid  Judska pro 
jejich nepravosti, nedodržování zákona a modlářství a 
Jeremjáš se pokouší za tento lid přimlouvat a připomí-
ná Hospodinu, že je lid oklamán proroky a udržován 
v pocitu, že je vše v pořádku: 

 „Hospodin mi poručil: „Nemodli se za dobro 
tohoto lidu. Ani když se budou postit, nevyslyším je-
jich bědování, ani když připraví oběť zápalnou a pří-
davnou, nenajdu v nich zalíbení. Zcela s nimi skoncuji 
mečem, hladem a morem.“ 

Nato jsem řekl: „Ach, Panovníku Hospodine, 
hle, proroci jim říkají: Nespatříte meč a hlad mít ne-
budete, nýbrž dám vám na tomto místě pravý pokoj.“ 

Hospodin mi řekl: „Ti proroci prorokují mým 
jménem klam. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim 
to a nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vi-
dění, nicotnou věštbu a lest vlastního srdce.“(Jer. 14, 
11-14) 

Co stojí za jednáním těchto proroků? Říkají li-
du to, co chce slyšet a chlácholí ho, na místo toho, aby 
ho směřovali k bázni před Bohem, aby ho varovali před 
hříchem. Zvěstují bezstarostný pokoj, ale neříkají už, 
že jedinou podmínkou získání pravého pokoje je po-
slušnost Boha a jeho pravdy. Možná proto, že také v 
jejich životech byla svévole, kterou si chtěli obhájit  
sami před sebou. ... Zřejmě nesli velký podíl na důsled-
cích pro lid, protože Hospodin se v tomto případě nes-
litoval a lid nesl důsledky. (Jer. 15,1-4).   

Není tento způsob myšlení podobný tomu hu-
manistickému, ve kterém je nejdůležitější soustředě-
nost na člověka, na to, co ho uspokojuje, na jeho bla-
ho? Princip, který představuje Boha jako tolerantního 
a shovívavého k hříchu, jako Boha s lidským myšle-
ním? Boží láska k nám se projevuje mimo jiné i ne-
smírnou trpělivostí. Trpělivost ale neznamená toleran-
ci a shovívavost vůči  hříchu a svévolnosti.  

 
Skutečná pravda je závislá na Bohu. Je nám 

zjevena v Božím slově a skrze Ducha Svatého. Pravdu 
nelze určovat prostřednictvím lidských hodnot a měří-
tek. Jeremjáš říká:  
„Je mi známo Hospodine, že cesta nezávisí na člověku 
ani jistota kroku na tom, kdo jde.“  
(Jer. 10,23)“..   Také skutečná láska je na Bohu závislá. 
Apoštol Pavel prosí, abychom byli zakořeněni a zakot-
veni v lásce a pochopili její rozměry, co je „skutečná 
šířka, délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, 
která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší 
plností Boží.“ (Ef. 3, 18,19). Vysvětluje, že láska je cesta 



vzácnější než všechny ostatní dary (proroctví, poznání, ví-
ra…), které bez ní ztrácí svou cenu. Láska „nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.“ (1. Kor. 13,6). 
Pravda v lásce nekritizuje ani neodsuzuje, zároveň ale varu-
je před hříchem a svévolí.  Proto pozor na lásku bez pravdy 
– satanovu lest, která je lží, protože není v pravdě.  

„A za to se modlím, aby se vaše láska ještě 
víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká 
vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a 
byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce 
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k 
slávě a chvále Boží.“ (Fil. 1, 9,10)   

Eva Košutová 
 

Milé ohlédnutí: 
 

POUTNÍK 

Jarmila Dybová 

 

„Pro trochu lásky šel bych světa kraj, 
šel s hlavou odkrytou 

a šel bych bosý ....“ 
 

tak v jedné básni poutník lká 
a prosí. 

 
Pro trochu lásky? 

 
Proč jen trochu? 

 
Zde není skromnost na místě. 

Lásky je plné řečiště - 
lásky je plná řeka. 

Ona tě hledá, 
ona tě čeká. 

 
Rozpjatou náručí z kříže volá, 

Lásku tu ani smrt neudolá. 
 

I když jen na okamžik 
v lůno temna klesla, však vzkříšená a krásná 

se  opět k nebi vznesla 
a tebe chce vzít s sebou. 

 
Láska je nadosah, 

poutníku milý - 
stačí k ní jít a dojdeš k cíli. 

 
Nemusíš chodit světa kraj, 

nemusíš chodit bosý, 
Jen vztáhni ruku, poznáš ráj - 

nebe je plné rosy. 
Už nejsi poutník, který prosí .... 

 
Čeká tě Král. 

 

Touto básní a jejím krásným přednesem obohatila 

výroční členské shromáždění CB v Hranicích sestra 

Iva Románková z kazatelské stanice Valašské Meziříčí 

. . .  

RADOST Z TOHO, ŽE NĚCO DOKÁŽU 

 

Moje pravnoučata mě neustále zásobují svými výtvory. 

Přinášejí mi je a hrdě hlásí: „Dědečku, podívej se, to 

jsem kreslil já.“  Ti o trochu starší zase pracují na stav-

bách z LEGA, někdy i dost dlouho, moří se, zkoušejí 

všelijaká řešení – a nakonec volají: „Dědečku, pojď se 

podívat, co jsme postavili.“ A já je chválím – a mám 

radost. Z čeho? Z jejich radosti. A v čem ta jejich radost 

spočívá? 

Každý z nás má nejen potřebu jídla, pití, pohybu a 

spánku atp., ale i potřebu něco dokázat. Udělat něco, 

pod čím by mohl být podepsaný – asi tak jako architekt 

na plánech domu, který navrhl, nebo jako skladatel na 

titulní straně skladby, kterou složil. To, že se mohu na 

něco podívat a říci: „Tohle jsem udělal já,“ s sebou při-

náší určitou míru dobrých pocitů a radosti. A to není 

málo. 

Oč je člověk ochuzen, když něco dělat nemůže, to vi-

díme nejvýrazněji na těch, kterým to nedovolují zdra-

votní těžkosti. Kolik nemocných či zdravotně postiže-

ných dětí by rádo něco dělalo, ale chybí jim k tomu 

zdraví a možnost pohybu. A nejen to. I u dospělých se 

setkáváme s něčím podobným. Se zájmem pozoruji 

manželku, jak se stará o své kytičky – doma v bytě i 

venku na zahradě. A občas mne vyzve, abych šel za ní a 

podíval se, co se jí povedlo. Anebo mne pozve k pro-

střenému stolu a vždycky sleduje, co na to řeknu. A 

mým úkolem je její dílo nejen ochutnat, ale i pochválit. 

Těžkosti mi to nedělá, spíše radost – a to hned dvojí: je 

to chuťově výborné a je to výsledek manželčiny tvořivé 

aktivity. Kolikrát již za svůj výtvor dostala „Nobelovu 

cenu“! Tak tohle je horizont naší tvořivé činnosti. A 

kde je její vertikála? 

To, co vytváříme, někam směřuje. K něčemu to je. Za-

padá to do proudu, který má určitý směr. Jiný je směr 

stavby azylového domu a jiný je směr porady mafiánů, 

snažících se něco pro sebe získat nefér cestou. A právě 

toto směřování naší činnosti rozhoduje o tom, jakou 

kvalitu má naše radost z ní a jakou má náš výtvor hod-

notu. 

(Není radost jako radost, Karmelitánské nakladatelství Kos-

telní Vydří 2013) 

 

 

.. vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k 

čemu jste přiložili ruku, v čem ti požehnal 

Hospodin, tvůj Bůh.Bible - Deuteronomium 

12,7 

 

 

 

http://ikarmel.cz/kniha/Neni-radost-jako-radost_101799.html


ABY SE NÁM DAŘILO 

 
Je  zde jediný společný důvod, proč se nám v životě nedaří. 
Proč nežijeme život v plnosti. Proč nám neustále něco chy-
bí. Proč neustále reptáme na svou situaci. Proč nosíme v 
srdci zášť vůči jiným lidem. Proč jsme chudí, přestože nám 
v Kristu všehno náleží... 
 

   Prosperita. Úspěšný, plný život v jakékoliv oblasti lid-
ského snažení. Kdo by si to nepřál? Moci si dopřát všechno, 
co se mi zlíbí. Je to možné? Je vůbec pro člověka správné 
uvažovat tímto směrem? A je správné takto uvažovat u 
křesťana? Vyslovit své přání anebo je raději nosit ukryté v 
srdci a jen tajně si přát, tajně doufat… Kolik lidí, tolik nej-
různějších tužeb, přání… 
   Co by sis ty teď, v tomto okamžiku, přál, abys byl šťastný? 
Kdybys měl možnost jít za Bohem a vyslovit své přání, kte-
ré ti bude splněno, co by sis právě v tomto okamžiku přál? 
   V Bibli je velmi podrobně vypsán příběh dvou bratrů, kte-
ří měli své otevřené i skryté přání. Jistě i oni nosili v srdci 
představu, že pokud jim jejich přání bude splněno, budou 
šťastní. Jeden z bratrů své přání vyslovil, a bylo mu splně-
no, druhý jej nosil pečlivě ukryté v srdci a neodvážil se jej 
ani vyslovit. Pokusme se společně zamyslet nad důsledky 
obojího a přitom hledat, co je především správné právě pro 
můj život.  
   Přečtěme si znovu pozorně ten známý příběh synů a otce 
z Lukášova evangelia. A to právě z toho pohledu. Budeme 
v něm hledat tajemství prosperity. Tajemství plného života, 
který nám Ježíš zaslibuje již tady na Zemi (J 10,10). 
 
   Lukáš 15:11 Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. 12 
 Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na 
mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění. 13  Po nemnoha 
dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země 
a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14  A 
když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on 
začal mít nouzi. 15  Šel a uchytil se u jednoho občana té 
země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16  A byl by si chtěl 
naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty ne-
dostával. 17  Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u 
mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 18 
 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil 
jsem proti nebi i vůči tobě. 19  Nejsem už hoden nazývat se 
tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádení-
ků.´ 20  I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, 
otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a polí-
bil. 21  Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči 
tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ 22  Ale 
otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší 
oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na no-
hy. 23  Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a 
buďme veselí, 24  protože tento můj syn byl mrtev, a zase 
žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit. 25  Starší 
syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, 
uslyšel hudbu a tanec. 26  Zavolal si jednoho ze služebníků 
a ptal se ho, co to má znamenat. 27  On mu odpověděl: 
`Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že 
ho zase má doma živého a zdravého.´ 28  I rozhněval se a 
nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. 29  Ale on 
odpověděl: `Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil 
žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych 
se poveselil se svými přáteli. 30  Ale když přišel tenhle tvůj 
syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho 
zabít vykrmené tele.´ 31  On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se 

mnou a všecko, co mám, je tvé. 32  Ale máme proč se 
veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrt-
ev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´" 
  
   Nechejme nyní bez povšimnutí příběh mladšího syna, 
který vidí naplnění svého štěstí v tom, že obdrží svůj 
dědický podíl a bude si s ním hospodařit. Stejně tak 
nechejme bez povšimnutí i jednání otce, který je ocho-
ten předat nezralému synu třetinu veškerého majetku 
(která mu jako druhorozenému náleží) a zaměřme 
svou pozornost především na příběh staršího syna. 
   Ten se mne před časem, už ani nevím při jaké příleži-
tosti,  nesmírně dotkl. Na něm jsem totiž plně pocho-
pil, kudy vede cesta prosperity, cesta úspěšného, plné-
ho života. Velmi často je příběh staršího syna zto-
tožňován s životem křesťana, který žije poctivě a kaž-
dodenně se svým nebeským Otcem, zatímco příběh 
mladšího syna je příběhem člověka, který od Boha 
odešel a znovu se k němu navrací, přičemž zakouší Je-
ho nezištnou LÁSKU. Jistě je to správné pochopení 
tohoto příběhu, stejně jako když někdo vnímá, že 
v něm žije jak starší, tak i mladší syn. Tedy bratři oba, 
což je třeba i mé vnímání tohoto podobenství.   
   Pojďme ale k té prosperitě. Možná je pro náš ži-
vot důležité si uvědomit, že starší syn již žije 
život, který nám Ježíš zaslibuje – tedy život 
v plnosti. Podle čeho tak lze soudit? Podívejme se na 
verš 31: On mu řekl: „Synu, ty jsi stále se mnou a 
všecko, co mám, je tvé.“Starší syn, který žije neustále 
se svým otcem, tedy má úplně všechno. V čem je ale 
problém tohoto syna? On má skutečně všechno, 
ale on o tom NEVÍ! On má všechno, ale on toho 
vůbec neužívá! Žije tak, jako by to neměl. To může 
být moc důležité zjištění pro náš život. Ještě důležitější 
je ale dopátrat se důvodu proč tomu tak je. Je na vině 
otec, nebo syn? Podívejme se na verš 12: „On jim roz-
dělil své jmění.“ Otec tedy rozdělil synům své jmění. A 
to tak, jak říká židovský zákon. Prvorozený dostal 
dvojnásobný díl. Tedy starší syn obdržel 2/3 otcova 
majetku, mladší syn 1/3 otcova majetku. Mladší syn 
svůj majetek „uchopil“ a prodal. A jak „uchopil“ svůj 
dvojnásobný díl starší syn? Na to nám nejlépe odpoví 
verš 29: „.. a mně jsi nikdy nedal ani kůzle..“ 
   Tedy první problém staršího syna: Nikdy „neu-
chopil“ svůj majetek, který mu otec předal do vlastnic-
tví. Místo aby zaujal pozici majitele, pracuje na hospo-
dářství stále jako sluha otce (ta výčitka: „..tolik let už ti 
sloužím…“). Podle všeho svému otci nedůvěřoval, vů-
bec mu neuvěřil, že to myslí s předáním majetku 
vážně. Starší syn má tedy ve svém srdci trvale 
špatný postoj  k veškerému majetku, který 
spravuje, a tento špatný postoj mu zabraňuje i 
správně nakládat s věcmi, které mu náleží… 
   Starší syn má ale nejen tento špatný postoj. Mezi 
řádky lze vycítit zášť, kterou starší syn nosí ve svém 
srdci vůči svému bratru. Dokonce už ho ani nepovažuje 
za svého bratra, ale za „syna  svého otce“ (v.30). V tom 
vyjádření je něco velmi hlubokého. Ten šrám v srdci 
způsobený tím, že si mladší bratr mohl udělat se svým 
majetkem, co se mu zlíbilo, zatímco on musí stále „po-
ctivě sloužit otci“, je zjitřen a snad i prohlouben další 
krutou nespravedlností: otec pořádá hostinu, zatímco 
on ani kůzle… Opět se nabízí oprávněný soud: jaká ne-
spravedlnost!!! Jak otec dokáže zraňovat vlastního sy-
na nadržováním druhému!… Je to ale skutečně ne-
spravedlnost?… 



   Co je tedy společným jmenovatelem „vnitřního zranění“ a 
trvalé životní  nespokojenosti“ staršího bratra (a to i přesto, 
že obdržel dvojnásobek toho, co mladší bratr!)? 
   Je to třetí špatný postoj – a to je postoj ke svému otci. 
Postoj, který je zapříčiněn tím, že stejně jako jeho mladší 
bratr, vůbec NEZNÁ svého otce (vždyť otec svým jednáním 
šokuje jak staršího, tak i vracejícího se mladšího syna). 
OBA TEDY SPOLEČNĚ NEZNAJÍ JEHO MILUJÍCI SRD-
CE. NEZNAJÍ JEHO LÁSKU. 
 
DŮVOD NAŠÍ VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ BÍDY. 
   Právě to je důvod jejich vnitřní, ale i vnější bí-
dy. Důvod všech nedorozumění, důvod odchodu mladšího 
syna, důvod, že se nevrací v postoji syna, ale v postoji ná-
deníka, důvod, že starší syn nenávidí svého bratra, důvod, 
že vůbec nepřijal dědictví a místo, aby si kdykoliv vzal kůzle 
a poveselil se s kamarády, má strach o ně říct svému otci… 
   Je zde jediný společný důvod, proč se nám 
v životě nedaří. Proč nežijeme život v plnosti. Proč nám 
neustále něco chybí. Proč neustále reptáme na svou situaci. 
Proč nosíme v srdci zášť vůči naším bratřím. Proč jsme 
chudí, přestože nám všechno náleží. Neznáme OT-
CE. Neznáme LÁSKU našeho Nebeského Otce. 
   Bůh stvořil lidi s různými vlastnostmi, různými schop-
nostmi, různou přirozeností. Pro každého však platí příslib 
Ježíše, že přišel, abychom měli život v hojnosti. Duchovní, 
duševní i fyzické. 
   Čím je pro tebe kůzle, které jsi nikdy nedostal, aby ses 
poveselil se svými přáteli? Co ti právě teď chybí, abys zaku-
sil plnost života? Možná zaměstnání. Možná peníze, větší 
výplata. Možná bydlení. Nebo rodina, možná velké auto. 
Možná zdraví. Možná přátelství, možná někdo, kdo ti poro-
zumí. 
   Cesta k Tvé prosperitě, k plnosti života ve všech oblastech 
vede přes poznání OTCE. Jeho LÁSKY. Až vstoupíš do to-
hoto láskyplného vztahu se svým Otcem, zjistíš, že z tvého 
srdce zmizela zášť vůči druhým lidem, že pominulo tvé 
reptání a stěžování si na cokoliv. Na souseda, na farnost, na 
faráře, na starostu i komunisty.  Až vstoupíš do vztahu se 
svým nebeským Otcem, vezmeš si svobodně své nejkrás-
nější kůzle ze svého stáda a poveselíš se se svými kamará-
dy… 
   Cesta k životu v plnosti nevede přes sázkové kan-
celáře, úvěrová oddělení bank, spravedlivý sociální 
systém, socialismus či kapitalismus, soutěže jak se 
stát milionářem, výnosné zaměstnání či vysoké 
společenské postavení…  
   Cesta k prosperitě vede přes POZNÁNÍ Nebeské-
ho Otce. Poznání Jeho milujícího srdce, JEHO  
OSOBNÍ LÁSKY k mé osobě.     

Ludvík Šojdr 
 

ZDRAVÉ  MIMINKO 

 
  Tohle je poděkování Pánu a vám všem, kteří jste za mnou 
stáli na modlitbách, aby se mi narodilo zdravé miminko. 
   Asi v 15.týdnu těhotenství mi dle odběru krve má lékařka 
oznámila, že je veliká pravděpodobnost postižení mého 
miminka Downovým syndromem. Nutila mě jít na odběr 
plodové vody a pak případně na potrat. Velmi jsem se 
vylekala a začala se intenzivně modlit. Po 3 dnech 
modlitebního zápasu jsem přijala pokoj do srdce a ujištění 
z Bible, že „Bůh je můj tatínek a nedá mi hada, když 
prosím o rybu“. (Mt 7,10) a že „Hospodin od miminka 

odvrátí každou nemoc, nevloží na něj žádnou 
ze zhoubných chorob egyptských.“ ( 5 M 7,15) 
   Řekla jsem lékařce, že na odběr plodové vody 
nepůjdu, protože bych stejně na potrat nešla, neboť 
jako věřící člověk potrat vidím jako zabití 
nenarozeného dítěte, a že stejně věřím, že naše 
miminko bude zdravé. Ta gynekoložka byla úplně 
nepříčetná a trápila mě řečmi o postižených dětech 
skoro až do porodu. A tak jsem víc než půl těhotenství 
dennodenně vyznávala Bohu víru za zdravé dítě. Byl to 
neustálý boj. Posilou mi bylo proroctví Jany Pryčové 
z doby klidného začátku mého těhotenství: „Až ti lékaři 
budou říkat něco negativního o dítěti, nepřijímej to, 
protože Bůh při stvoření řekl: „Je to dobré.“ 
   Pán ke mně také promluvil prostřednictvím mého 
miminka, podobně jako ještě nenarozený Jan Křtitel ke 
své mamince Alžbětě.  
   Alžběta prožila tohle: „Pohnulo se dítě v jejím 
těle, byla naplněna Duchem svatým a zvolala 
velikým hlasem: ´Požehnaná jsi nade všechny 
ženy (Marie) a požehnaný plod tvého těla ... 
Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl 
mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 
A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co 
jí bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,41-45) 
   Já jsem prožila během třech ultrazvuků tohle: 
   1) Když mi lékařka vykládala o postižených dětech a 
nepříjemně mě tlačila na odběr plodové vody, mimčo 
si ručičkou opakovaně klepalo na čelo! 
   2) Když mě lékařka strašila ohledně mých křečových 
žil, mimčo zaťalo prstíčky v pěstičky! 
   3) Když ke konci těhotenství lékařka pronesla, že 
miminko se má v bříšku dobře, že je šikovné a tak, 
mimčo začalo mávat ručičkama – opakovaně a na 
střídačku oběma. 
   Bible říká: „Ústy nemluvňat sis (Bože) 
vybudoval mocný val proti svým protivníkům 
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.“ 
(Žalm 8,3) 
   Dlouho před porodem jsme věděli, že budeme mít 
chlapečka. Přála jsem si, aby se jmenoval Jan, což 
znamená MILOSTIVÝ DAR BOŽÍ, BOHEM DANÝ, 
MILOVANÝ. Uvěřila jsem totiž, že naše dítě je Bohem 
daný, milostivý dar Boží, čili úplně v pořádku.  
   Když se nám Honzíček narodil, dostal poporodní 
bodové ohodnocení 10 10 10, což je nejvyšší možný 
počet bodů, který dostává zcela zdravé a čilé dítě.  
   BOHU DÍKY! 

Veronika  Salamonová 
 

MAMINKY MAMINEK 

 
Chodívám občas nakupovat do jednoho obchodu  a 
cestu si zkracuji uličkami mezi domy, kterými běžně 
nechodím.  Když jsem před časem  tuhle trasu objevila,  
čekalo mě milé překvapení. Část trávníku před nájem-
ními bytovkami byla zrytá a místo trávy  tu  rostly  a 
kvetly  různé  druhy keříků a květin, některé z nich zře-
jmě teprve nedávno vysázené.  O pár kroků dál,  před  
blokem paneláků, jsem uviděla totéž.   Původně na tom 
místě býval zřejmě dvorek  se šňůrami na prádlo.  Mís-
to nich se tu teď střídají  a doplňují  v kvetení trsy nar-
cisů, kosatců, řádky afrikánů, kopečky levandule, rů-
žičky různých barev namnožené jen tak  z proutku, bílé 
lilie, keříky chryzantém a spousta dalších květin. Okolo 



starého pařezu vznikla malá skalka.  Obyčejná fádní šeď 
zastrčeného dvorku s popelnicemi a klepadlem na koberce 
se tak postupně mění  v malý parčík.  Krásná podívaná, 
objevit takovou oázu barev a zeleně na pozadí panelákové 
šedi, blízko rušné křižovatky. Kdysi jsem zahlédla i jednu z 
„autorek“  díla,  která se zrovna oháněla motyčkou na zá-
honku. Paní něco přes  šedesát, taková  sympatická babič-
ka.  Myslím, že to vzala za správný konec. Využila svůj čas a 
energii k tomu, aby venku na vzduchu protáhla tělo a ještě 
přitom potěšila sebe i druhé. Myslím, že to může být pro 
mnohé z  nás inspirující. Známe to – slova vedou, příklady 
táhnou.  
Je to 39 let, kdy jsem jako mladá dívka nastoupila do za-
městnání  a kdyby nedošlo k důchodové reformě, byla bych 
už nejméně rok v důchodu. Takhle si musím ještě nějakých 
pár let počkat.  Nevím, zda se  i  dočkám. Ostatně nikdo 
z nás, ať mladý nebo starý,  neví  dne ani hodiny.  Přece  jen 
se ale musím zamýšlet nad tím, jak bych si ten čas předsta-
vovala, dočkám-li se.   
Důchodový věk  vnímám jako podzim života, kdy má dozrát 
ovoce horkého a hektického léta. Určité časové období před 
příchodem zimy, kdy je přirozené zpomalit a připravit se ke 
spánku.  Ovšem, známe to všichni – není podzim jako pod-
zim. Tohle roční období může být plné pošmourných dnů, 
plískanic  a bláta,  nepohody a stísněných nálad.  Anebo 
naopak - časem  mlhavých rán a slunečných dnů, kvetou-
cích aster, svěžího vzduchu, červených šípků a zlatavého 
listí. Časem vůně švestkových lívanců a jablečných závinů, 
linoucí se z rozehřáté kuchyně.  Mám ráda takový podzim, 
ale není na objednávku.  
Říkám si, že bych věděla co s časem, kterého se mi během 
let nedostávalo. Ráda bych se víc  a pravidelněji věnovala 
zahrádce, domácnosti, vnoučatům, ráda bych byla podle 
svých možností ještě  nějak užitečná. Těšilo by mě, kdybych 
mohla přinést někomu radost, ať už praktickou službou 
nebo modlitbou.  Někomu, kdo to potřebuje a rád přijme.  
Samozřejmě  vím,  že plány  do budoucna  si dělat nemůžu.  
Nevím, jaká bude Boží vůle pro mé stáří, ani jak bude vy-
padat mé zdraví, kondice a další životní okolnosti.  Ale  ať  
budou  jakékoliv, vím, co bych určitě nechtěla. Nudit se, 
sledovat cvrkot a slídit, být sběratelkou a  distributorkou  
informací o druhých.  V rámci místního  bulváru hodnotit a 
šířit klepy. Být zahořklá, všetečná a zlomyslná baba, po-
slední spravedlivá,  které  nic neujde a která ví všechno nej-
líp.   Ani o takové není nouze, bohužel.  (A mezi námi – 
snad ještě více to platí pro některé dědky, pokud mají zby-
tečně mnoho času pro sebe a nemají nic rozumného na 

práci. Možná to taky znáte ... ☺.).   
Není bába jako bába, říkám si. Jde o to, zda jsem pro něko-
ho jen nějaká bába (což bych nebrala až tak tragicky), ane-
bo rovnou baba. To už by bylo horší.  Rozdíl totiž není je-
nom v čárce nad písmenkem.  Báby s dlouhým á mohou 
být za určitých okolností tvorové poměrně užiteční pro své 
okolí.  Typickým příkladem i dnes pro nás jsou hebrejské 
porodní báby, o kterých se píše v 2. Genesis.  Jmenovaly  se  
Šifra a Púa:    

8V Egyptě však nastoupil nový král, který o 
Josefovi nevěděl. 9Ten řekl svému lidu: „Hle, 
izraelský lid je početnější a zdatnější než my. 
10Musíme s ním nakládat moudře, aby se ne-
rozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se při-
pojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti 
nám a odtáhl by ze země.“ 11Ustanovili tedy 
nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. 
Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pi-
tom a Raamses. 12Avšak jakkoli jej ujařmovali, 

množil se a rozmáhal dále, takže měli z Iz-
raelců hrůzu.  
13Proto začali Egypťané Izraelce surově 
zotročovat.  
14Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při 
výrobě cihel a všelijakou prací na poli. 
Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim 
ještě ztěžovali surovostí.  

15Egyptský král poručil hebrejským porod-
ním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šif-
ra a druhá Púa:  
16„Když budete pomáhat Hebrejkám při po-
rodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, us-
mrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“ 
17Avšak porodní báby se bály Boha a rozka-
zem egyptského krále se neřídily. Necháva-
ly hochy naživu. 18Egyptský král si porodní 
báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že 
necháváte hochy naživu?“  
19Porodní báby faraónovi odvětily: 
„Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou 
plné života. Porodí dříve, než k nim porod-
ní bába přijde.“ 20Bůh pak těm porodním 
bábám prokazoval dobrodiní a lid se mno-
žil a byl velmi zdatný.  
21Protože se porodní báby bály Boha, po-
žehnal jejich domům.  

Protože  Šifra a Púa měly na prvním místě bázeň před 
Hospodinem a podle ní také jednaly (ačkoliv to pro ně 
vůbec nemuselo dobře dopadnout),  jsou to u mne bá-
by s velkým B.  Osobnosti, které  se právem dostaly na 
stránky Bible.  Kdyby naopak upřednostnily bázeň a 
respekt před faraonem a přijaly jeho pokyny, byly by to 
obyčejné baby, ne-li přímo babizny.  
A tak my ženy, ať  jsme mladé nebo starší, vyprošujme 
si moudrost a vedení Duchem svatým. Snažme se být 
užitečné podle svých možností a obdarování, ovšem 
také s ohledem na naše děti a rodiny. Ale nezapomeň-
me  být  rovněž samy sebou. Buďme opatrné  při napl-
ňování očekávání a představ našeho okolí.  A přede-
vším - nenechme se zmást diktátem tohoto světa.  Dik-
tátorem toho,  co je dnes IN – „faraónem“ dnešní doby.  
 
Vy jste to věděly, o tom nepochybuju, ale vím podle 
sebe, jak v běhu dní, v tlaku různých povinností a udá-
lostí některé věci člověk ztrácí ze zřetele. A za čas zjistí, 
že se ocitl někde, kde být vlastně ani nechtěl. Takže já 
si to občas potřebuju připomenout. To abychom mohly 

být pro své okolí ty správné báby.  ☺ 
Karla Došková  

 
 

Hodně Božího požehnání 

všem současným, budoucím i nastávají-

cím maminkám 

a maminkám maminek 

k jejich svátku 

přeje 

redakce Zpravodaje 

 



NIKDY SE NEVZDÁVEJ! 
 
V červnu roku 1955, když byl Winston Churchill téměř na 
konci svého života, byl požádán, aby na jedné univerzitě 
slavnostně ukončil akademický rok. V té době byl už dost 
slabý, proto mu někdo musel pomoci vyjít na pódium. Stál 
tam se skloněnou hlavou a dlouho nic neříkal. Pak konečně 
zvedl hlavu a hlas, který léta chránil Británii před zkázou, 
zazněl naposledy v dějinách na veřejnosti. 
„Nikdy se nevzdávejte!“ 
Pak následovala odmlka.  
Po chvíli Churchill zopakoval – o něco hlasitěji: „Nikdy se 
nevzdávejte!“  
A opět se odmlčel.  
Nakonec ze všech sil zakřičel: „Nikdy se nevzdávejte!!“ 
Pak se otočil a pomalu kráčel na své místo.  
Na chvíli nastalo hrobové ticho. Poté všichni v sále povstali 
a tleskali, protože jej znali jako člověka, jehož slova byla s 
činy v dokonalé harmonii. V celé jeho politické kariéře jej 
stále znovu pronásledoval jeden neúspěch za druhým. 
Třikrát jeho kariéra očividně skončila a on upadl v 
zapomnění.  Přece však cítil, že až to nejhorší překoná, čeká 
jej šance začít znovu.  A on se nevzdal … 
 
Život není procházkou po cestičce, kterou nám připravili 
naši rodiče. Životem se budeš muset často protloukat s 
velkou námahou a mnohými neúspěchy. Ale nezapomeň – 
nikdy se nevzdávej!  

(Pojďme si číst, Advent-Orion) 

Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem 
a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít 
nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, 
který mi dává sílu. Bible - Filipským 4,12-13 

 

JARNÍ EVANGELIZACE V PŘEROVĚ 

 
   O  velikonoční sobotě přijela mládež z mateřského sboru 
Hranice pod vedením kazatele Ládi Melkuse, vedoucího 
mládeže Filipa Hradila a za pomoci několik dospělých 
členů  uspořádat  evangelizaci v Přerově.  Evangelizace 
probíhala na sídlišti Trávník, v blízkosti  supermarketu 
TESCO, na poměrně rušném místě, kde je hustý provoz.   
I přesto, že počasí se zdálo zpočátku nejisté,  po modlitbách 
víry nakonec vysvitlo  sluníčko.  
 

 
 
.. A MRAKY SE PROTRHALY ..              foto:   Eva Ambrosová 

 

   Procházející Přerované tak měli možnost kromě 
šálku dobrého čaje obdržet  evangelizační letáčky 
s vysvětlením  skutečného  obsahu Velikonoc a 
významu jednotlivých dnů velikonočního týdne.  
Rozdalo se hodně  evangelizačních materiálů, byly 
vedeny  mnohé rozhovory s procházejícími lidmi, kteří 
na evangelizaci reagovali kladně a se zájmem. Přijali 
též pozvání do kazatelské stanice CB v Přerově. A tak 
máme naději v to, že tato zdařilá akce přispěla nejen 
k lepší informovanosti o tradičních křesťanských 
svátcích, ale též o církvi jako takové.  Naši spoluobčané 
mají o čem přemýšlet a doufáme, že se časem 
odhodlají a navštíví naše bohoslužebná setkání. Po 
odpoledni stráveném venku mladým apoštolům víry 
vyhládlo a tak přišlo vhod i pohoštění formou 
domácího guláše a pečiva. 

 

 
 
K POSILNĚNÍ NA CESTU DOMŮ ..         foto:   K. Došková 
 

Našim hranickým bratřím a sestrám patří dík  za jejich 
modlitby,  obětavou podporu a spolupráci.  

redakce  Zpravodaje  

 

HUMOR V EKUMENĚ 

Jeden farář měl takový zvyk, že pravidelně vystupoval 
na kostelní věž, aby byl blíže Hospodinu. Svým 
farníkům chtěl zprostředkovat Jeho slova stejně, jak to 
kdysi činíval sám Mojžíš. A vskutku, jednoho dne 
uslyšel, že Bůh cosi říká. 
Kněz na vrcholku věže zvolal mocným hlasem: „Kde 
jsi, Pane? Slyším tě, ale jako z veliké dálky.“  
I odpověděl mu Hospodin: „Jsem tady dole, uprostřed 
tvého lidu. A ty jsi kde?“ 

☺ 
 



Stalo se, že jednou zavítal na nedělní bohoslužbu 
znovuzrozený Indián, který přijal Ježíše Krista za svého 
Spasitele. Sedl si do lavice a poslouchal plamenné kázání 
místního pastora.  Když shromáždění skončilo a lidé 
vycházeli ven z chrámu, pastor se jej zeptal, jak se mu 
kázání líbilo.  
Indián se na chvíli zamyslel a pak odpověděl: 
„Dunění hromu, silný vítr, ale déšť žádný.“ 

☺ 
 
Dvě  řádové  sestřičky jednou autem, když tu jim dojde 
benzín. Vystoupí tedy z auta a jdou k nejbližší pumpě. Když 
vylíčí obsluze pumpy svůj problém, s tím, že by chtěly 
koupit jen 2 litry benzínu, pumpař se zamyslel a v 
rozpacích povídá:  
„Víte, má to jeden háček. Nemám tady žádnou vhodnou 
nádobu. Jediné, co bych vám mohl půjčit, je starý nočník, 
který mám vzadu ve skladu.“  
„Ale to nevadí“, odpověděly sestry. Zaplatily, vzaly nočník 
s benzínem a šly zpátky k autu. 
Nalévají sestry benzín z nočníku do auta, když tu u nich 
prudce zabrzdí náklaďák. Řidič stáhne okénko a 
s vytřeštěnýma očima povídá:  
„Teda, sestry – vaši víru bych chtěl mít!“ 

☺ 
 
Po posledním soudu přijde jedna skupina vykoupených do 
nebe a v doprovodu anděla se vydají na procházku novým 
Jeruzalémem. S radostí, jásáním a chválami procházejí vší 
tou nádherou. Vtom si anděl položil prst na ústa a tlume-
ným hlasem povídá: „Až za chvíli půjdeme kolem sektoru 
„A“, buďte prosím všichni naprosto tiše, našlapujte zlehka 
a nedělejte vůbec žádný hluk“.   
Nastalo rozpačité ticho, ale pak se přece jen někdo zeptal: 
„A proč vlastně?“ 
„No, víte, tam jsou příbytky adventistů sedmého dne a oni 
si myslí, že jsou tu sami ...“ 

☺ 
 

RECEPTY TÉMĚŘ DIETNÍ 

 
- neškodí  připomenout  si  lehkou klasiku: 
 
Tvarohové těsto 
 
250 g  tvarohu v kostce, ne ve  vaničce,  stačí polotučný 
250 g  másla nebo tuku na pečení 
250 g  mouky hladké nebo polohrubé, případně podle po-
třeby trochu přidáme 
 
Všechny   suroviny  zpracujeme v pružné a tvárné těsto, se 
kterým se dobře pracuje.  Necháme v chladu odležet.  Těsto 
samo o sobě je bez cukru, málo  mastné.  Poté zpracujeme 
podle  vlastní chuti prakticky na cokoliv.  Např.: 
 
Jablkový závin: 
Těsto rozválíme na placku, posypeme trochou strouhanky, 
poklademe nastrouhanými jablky. Jsou-li jablka sladká, 
nemusíme přislazovat, stačí pohodit trochu rozinek a nase-
kaných ořechů, nebo použijeme nízkokalorické sladidlo.  
Pak ještě posypeme  pudinkovým práškem-nejlépe vanil-
kovým (při pečení jablečná šťáva nevyteče, vsákne  se do 
pudinku a plech zůstane čistý). Pečeme podle  zvyku a 
vlastní trouby – každá peče trochu jinak. Stačí 180  stupňů.  
 

Vdolečky: 
Plát těsta rozkrájíme rádýlkem nebo nožem na stej-
norměrné  čtverečky, které plníme ochuceným tvaro-
hem a přidáme jednu rozinku. Zabalíme, nahoře máz-
neme  rozšlehaným vejcem nebo bílkem a omočíme 
v drobence, kterou můžeme nastavit mletým kokosem. 
V létě je výborné přizdobit kuličkou hodně zralého čer-
ného rybízu-koláčky pak chutnají jako borůvkové. 
 
Pirožky: 
Těsto nakrájíme na čtverce nebo vykrájíme větší koleč-
ka, naplníme nádivkou podle chuti a zdravotního sta-
vu,  sladkou (jakoukoliv) nebo slanou. Vykrájený tvar 
těsta objedeme po okraji rozšlehaným bílkem, přeh-
neme a dobře spojíme  přitisknutím vidličky  po celém 
obvodu, aby náplň nevytekla. Lépe pak  drží a při pe-
čení se neotvírá. 

Náplně: 

- strouhaný eidam 30 + krůtí šunka na nudličky + lžíce 
mléka nebo smetany; 

- dušený špenát nejlépe listový, zahuštěný solamylem 
+ dietní uzenina na kostičky; 

- tvaroh rozmícháme  s bílkem, strouh.sýrem, pórkem, 
dosolíme opatrně-už sám sýr je slaný; 

Rohlíčky: 
Podobné. Těsto rozdělíme na části.  Z každého dílu 
vyválíme kolo, které nožem rozdělíme na 6 dílků (jako 
když kreslíme hvězdičku). Vznikne  nám 6 trojúhelní-
ků. Na širší stranu trojúhelníku dáme lžičku náplně-
jablka, tvaroh, mák .. nebo slanou. Pak trojúhelníček 
srolujeme od širší strany ke špičce a ohneme do ob-
loučku – vznikne rohlíček. 
 

Mini-pizzy: 

Vykrájíme kolečka (třeba hrnkem), mázneme  keču-
pem rozředěným trochou vody s utřeným česnekem. 
Poklademe kuřecí šunkou,  přidáme jemně nakrájenou 
zeleninu podle své chuti-rajčátko, papri-
ka,olivy,brokolice, nebo trošku podušených žampiónů, 
atd. .., posypeme eidamem třicítkou. Můžeme přidat 
bylinky – oregano, bazalku, tymián, italské nebo pro-
vensálské koření  podle chuti. 

Drobné slané pohoštění: 

Vykrajovačkou ve tvaru kolečka anebo kytičky vykrá-
jíme těsto. Každý kousek mázneme rozšlehaným bíl-
kem a doprostřed „kytičky“ přilepíme tenké kolečko 
dobré klobásy, nejlépe šunkové. Není třeba přidávat 
koření.  

Sladké cukroví: 

Vykrájíme tvary, které upečeme.  Můžeme lehce posy-
pat práškovým sorbitem, anebo obalit sorbitem  smí-
chaným se skořicí.  Ti, kdo mohou, obalují normálně 
v cukru.  

A ještě novinka -  

Růžičky:  

Tohle cukroví mi přišlo v mailové poště i s obrázkem, 
který přikládám.  Základní těsto je stejné, klasické tva-
rohové jako shora, mouku použijeme polohrubou. Kdo 
může, přidá trošku vanilkového  a práškového cukru 



pro vůni.  Zdá se to možná  napohled složité,  ale není – 
rozhodně stojí za  to vyzkoušet.   

Potřebujeme  jen kruhové vykrajovátko  o průměru  asi 7,5 
cm. 

Postup: 
1. Těsto rychle vypracujeme, nejlépe na silikonovém vále. 
Tvaroh studený  z ledničky vychlazený, tuk rozsekáme no-
žem. Hotové těsto zabalíme do fólie a dáme minimálně na 
2 hodiny vychladit. 
2. Část těsta rozválíme na pomoučněném vále  na 3mm 
plát. Zbytek těsta necháme v chladu, pracujeme rychle. Vy-
krájíme kolečka. 
3. Růžičku tvoří 4 kola, která je potřeba klást přes sebe  - 
jedno přes druhé stejným směrem, tak, že jedno je polože-
no vždy v polovině předchozího. Poslední kolečko, které 
leží navrchu, opatrně stočíme do těsnější ruličky a pokraču-
jeme v rolování,  přičemž kraj dalšího kolečka, které leží 
pod ním, je třeba jemně přizdvihnout a přibalit k ruličce. 
Oba okraje posledního kolečka můžeme natřít prstíkem 
namočeným v bílku. Pak se růžičky nebudou rozvinovat. 
4. Ostrým nožem rozpůlíme váleček v polovině, na dvě 
stejné části. Okraje lístečků prstem vytočíme směrem od 
středu ven a růžičku tím dotvarujeme. Hotové růžičky po-
stavíme řeznou plochou na plech vyložený pečicím papí-
rem. 
5. Růžičky pečeme v troubě předehřáté na 200 °C.  Asi po 
15 minutách teplotu stáhněte na 175 °C a pečeme ještě cca 
10 min (nebo podle  trouby) do zrůžovění. Ještě teplé rů-
žičky pocukrujeme  moučkovým cukrem s vanilkou nebo 
sorbitem. 
Tohle pečivo není vůbec sladké, je to taková příjemná ná-
hrada sušenek ke kávě nebo čaji. 
 

Dobou chuť, fantazii  a tvořivosti zdar!   
 

.. a trocha názorné agitace ..  ☺ 

 

 
 
 
Neznámá autorka, která se o recept podělila, píše: 
 

„Kdykoli toto cukroví přinesu na stůl, každý si myslí, že na 
něj mám nějakou důmyslnou formu. Když prozradím, že ho 
dělám ručně, tak jsem označena za šílence, který neví, co s 
časem. A tak se jen usmívám, protože jediné, co k výrobě 
růží potřebuji, je hodinka času a praktický silikonový 
vál, který mám složený v šuplíku a neustále v pohotovosti.“ 

JAK ZESTÁRNOUT .. 

 
Básník Henry Wadsworth Longfellow byl už starý, vla-
sy měl bílé, ale byl stále velmi vitální. Někdo se ho ze-
ptal, jak je to možné. 
Básník ukázal na jabloň v květu a řekl: „Tento strom je 
už moc starý, ale ještě nikdy nekvetl tak krásně jako 
nyní. Každý rok na něm přirůstá nové dřevo. Já se také 
snažím, jako tento strom, aby na mně každý rok vy-
rostlo trochu nového dřeva.“ 
 
(Z knihy Malé příběhy, Karmelitánské nakladatelství Kostel-
ní Vydří 2001) 

 
Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se ja-
ko libanónský cedr 

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, 
kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě 
v šedinách ponesou plody, zůstanou statní 
a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, 
skála má, a podlosti v něm není! Žalm 
92,13-16 

 
 

 

 Upozornění: 

Veškeré články a příspěvky zveřejněné ve zpravodaji 

jsou otisknuty bez jakékoli cenzury a bez korekčních 

úprav. Jsou vyjádřením náhledu podepsaného autora, 

na základě jeho osobního duchovního poznání. Nevy-

jadřují postoj redakce, nejsou ani oficiálním stanovis-

kem kazatele či staršovstva sboru. Na kterýkoliv z 

článků je možno písemně reagovat. Vaše příspěvky 

ráda otisknu. 

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky 

elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz  

Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Pří-

spěvek do Zpravodaje CB, 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. 

Děkuji za pochopení.  
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