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Jak voní léto
Šli jsme s manželem prohřátou lesní
loukou, když mi najednou říká: „Cítíš to?
Takhle voní léto“. Trochu mě to zarazilo,
protože mám často dojem, že čich není
nejpoužívanější smysl mého muže, ale
hned jsem se přidala: „Ano, přesně tak,
to je vůně léta.“ Asi každý víme, jak léto
voní, ale přitom – co je léto?
Léto je časový údaj. Konkrétně v roce
2014 začalo 21. června v 12:51 hod
a skončilo 23. září ve 4:29 hod. Začíná
letním slunovratem a končí rovnodenností. Kdyby se nás někdo zeptal, jak
voní hodina nebo minuta, asi bychom si
ťukali na čelo. Cítíš, takhle voní deset
minut … Ale jak voní léto, víme všichni.
Jak to? Protože s létem máme spojené
zážitky. A tak někomu voní léto jako
čerstvě usušené seno, jinému jako
prosolená mořská pláž, dalšímu se
vybaví „vůně“ řeky Sázavy … Ty uvozovky
nejsou tisková chyba, ale vyjádření

nejistoty, zda voda v Sázavě voní či
nikoliv. Pro mě voní. Voní mi, i když je
špinavá. Mně voní i oblečení prosycené
kouřem ohně. „Smrad“ ohniště mi totiž
připomíná probdělé noci s kamarády,
tábor, přátelství, místo, kde mě lidé měli
rádi …

Jak voněl Ježíš? Víme, že se často
pohyboval v prostředí rybářů. Že
bychom ale měli trávit co nejvíce času
v rybárně, abychom voněli stejně, asi
není ten správný výklad.

Vím také, jak voněl můj táta, i když to
byla směs sice dobré kolínské, ale též
množství vykouřených cigaret. Ale byl to
někdo, kdo mě miloval a kdo mně prostě
voněl. Vím, jak to „vonělo“ u babičky,
i když si dávala proti molům do skříní
cigaretové nedopalky.

Kdo cítil, jak „voněl“ Ježíš, tak si vybavil
to, co s ním prožíval. Vybavil si, jaký Ježíš
byl, jak miloval, pomáhal, jednal …
Pokud máme být Kristovou vůní, tak jde
o to, aby se tomu, kdo nás zná, vidí, cítí,
nějakým způsobem objevil obraz Ježíše,
obraz Boží lásky. Aby mu vzpomínka na
nás a na situace, které s námi prožil,
připomněla Boží lásku.

Zato „vůně “ nemocnice asi nikomu
příjemná není, i když je to „vůně“ čistoty.

Buďme těmi, kteří jsou lidem příjemní,
kteří příjemně voní.

Prostě názor na to, co voní a co ne, je
závislý hlavně na našich zážitcích, na
vztahu, na tom, co se s tou vůní pojí.

Luba Šťastná

V Bibli je napsáno, že máme být
Kristovou vůní. Co si pod tím představit?
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DÁMY
v nesnázích

TAM, KDE SE DŮVĚRA
PROMĚŇUJE V POSLÁNÍ
O životě platí jedna stará moudrost –
nikdy není chudý na různá překvapení.
Víme, že sledovat životní příběh někoho,
koho důvěrně známe, nám občas činí
jisté potíže. Často spíše pro věci
nevyřčené, tušené než ty vyslovené.
A co teprve příběh někoho, kdo je pro
nás neznámý, bezejmenný, navíc
vzdálený na tisíce let… Dá se v takovém
případě vůbec něco pochopit? V prvním
i druhém případě se o to můžeme
alespoň pokusit.
Pokud jde o Archu – tedy tu Noemovu,
která se stala symbolem nového začátku
uprostřed naprostého selhání, rozkladu
a zmaru, známe hlavního hrdinu. Byl jím
Noe, muž, v jehož rodové linii se
předávala věrnost a láska k Bohu
z generace na generaci. Noe – muž
odpočinutí, muž záchrany. Noe a jeho tři
synové: hrdinové okamžiku, stavitelé
lodi, spolupracovníci na díle záchrany,
a to nejen lidského rodu.
Kam se nám ale poděly manželky těchto
mužů: paní „Noemová“ a její snachy?
Zpráva, která nás vtahuje do času Božího
soudu, je na podrobnosti až nespravedlivě skoupá. Scénu zkázy vykresluje
chvatnými črty, skoro jako by se to mělo
opakovat ve chvíli, kdy příběh právě
čteme. Z kontur barvitěji vystupuje snad
jen zkaženost mravů, budování korábu a
konečně jeho naplnění těmi, kdo mají
přežít. A pak už jen nekonečné přívaly
vod. Jak si vysvětlit, že se o ženách, které
sehrají klíčovou roli v dalším osudu
lidstva, v našem příběhu nemluví
mnohem víc?!
Noemu bylo šest set let, když nastala
potopa, vody na zemi. I vešel Noe a jeho
synové, jeho žena i ženy jeho synů s ním

před vodami potopy do archy. Z čistých
zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá,
z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi,
vždy po párech vešli k Noemu do archy,
samec a samice tak, jak Bůh přikázal
Noemu. I stalo se za sedm dnů, že vody
potopy přišly na zemi. (Genesis 7, 6-10)
Z příběhu, jak je napsán, jasně vyplývá,
že celkové nasměrování i tempo rodiny
určuje Noe – ten spravedlivý a poslušný.
Když přemýšlím nad Noem, jehož příběh
je zmíněn v dějinách spásy v dalších
biblických knihách ještě mnohokrát,
začínám ho vnímat nejen jako výjimečnou osobnost, nýbrž se pro mě stává
zároveň představitelem či spíše
symbolem celé rodiny. Lidí důvěřujících,
poslušných, a tedy nakonec i zachráněných. Rodiny, která vrací lidstvo zpět do
hry života.

strašné, čím musela projít? Někdy
včetně svého jména? Možná… Těžko
říct.
Na ženy Noemovy rodiny nahlížím jako
na věrné družky svých mužů. Jako na ty,
které podporují jejich práci a následují
je, ať už si jejich okolí o nich říká, co chce.
Pro mě jsou tyto nenápadné hrdinky
obestřeny určitým tajemstvím. Plné
důvěry, trpělivosti a vytrvalé práce se
podílejí na záchraně samotné lidské
existence.

O to víc zamrzí, že se o těch čtyřech
ženách – s jistou nadsázkou řečeno
prvních „mořeplavkyních“ nedozvídám
mnohem víc. A přesto: vnímám to, co je
nevyřčené: rodina za Noem zcela bez
pochyb stojí.

Možná si ani nedokážeme představit,
čím ony ženy prošly – do Noemovy
rodiny přišly patrně z odlišného zázemí.
Přesto přijímají obsah i formu poslání,
které Bůh Noemovi a jeho rodině přiřkl.
Ty ženy vidí úpadek lidstva, vidí nemorálnost, vidí bezvýslednou snahu
Noema varovat před zkázou. Jsou
svědkyněmi budování Archy. Možná se
staly terčem pohrdlivého posměchu
sousedů. Jsou ale nakonec zahrnuty do
plánu záchrany a samy se na něm
podílejí – v jejich rodech znovu povstává
lidstvo, které naplní zemi.

Možná si vybavíme příběh, který jsme si
vyprávěli minule: nám neznámé
anonymní ženy se spojovaly v nerovných, pokřivených, a tedy nesprávných
svazcích. Ať vědomě či nevědomě se
podílely na nárůstu chaosu, nemorálnosti a posléze i zkázy.

Připomínají mi dívky a ženy, které prošly
hrůznou zkušeností šoa (holokaustu).
I ony ztratily nejen své domovy a blízké,
nýbrž nakonec i jméno. Přestože prošly
hroznou apokalypsou lidství, našly
nakonec v sobě dostatek odvahy, aby
navzdory smrti darovaly nový život.

A hle, zde máme opět anonymní ženy,
i když ne docela. Víme alespoň, ke komu
patří, na jaké straně barikády stojí. Navíc
je lze vnímat jako protiváhu k těm prve
zmíněným. Proč ale nemají jména?! Že
by za tím stálo poslání ženy – aby mohla
po hrůzách apokalypsy darovat nový
život, je zapotřebí zapomenout na to

Manželky Noema a jeho synů by mohly
klidně nést jména: Důvěra, Poslušnost,
Naděje, Vytrvalost. Stejně jako všechny
ženy, které čelily úpadku své kultury,
a přesto byly ochotny jít dál a novou
generací dětí zachovat lidstvu naději.
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Petr Plaňanský,
kazatel KS Nymburk
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HUSOVY STOPY
(výběr citátů Mistra Jana Husa)

1. VÍRA
Víra znamená spolehnout se na pravdu, pro kterou nemáš viditelný důkaz.
2. PRAVDA
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň
pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší,
žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.
3. ČISTOTA DUŠE
Važ si důstojnosti své duše a udržuj ji v čistotě.
4. SVOBODA
Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.
5. DŮSTOJNOST
Skutečně téměř celý svět se zde mýlí, když si váží více toho, kdo je bohatý, než toho, kdo je
pokorný a chudý. Bůh tak nejedná, on nedělá rozdílu mezi lidmi, že by si více vážil toho,
kdo má bohatství, postavení, nebo tělesnou krásu, než toho, kdo je chudý, nemá významné
společenské postavení a je chudě oblečený.
6. ODVAHA
Vítězí ten, kdo bývá poražen, protože jemu neškodí žádné nepřátelství, pokud ho neovládá
žádné zlo.
7. ÚCTA
Lidé jsou ničeni, když si více váží těch, kdo mají postavení a majetek, místo aby si vážili
lidství každého člověka proto, že byl stvořen podle Boží podoby. Protože když si vážíme lidí
pro to, co mají, nevážíme si jich pro to, kým jsou.
8. POKORA
Držte se pokory, protože ona sama povyšuje.
9. ODPUŠTĚNÍ
Mírumilovný je ten, kdo žádá odpuštění pro toho, kdo mu škodí… Nikdo mi neškodí víc než
Páleč, kéž mu všemohoucí Bůh odpustí.
10. RADOST
Kdo se bojí smrti, ztrácí radosti života.
11. LÁSKA
Milovat někoho znamená správným způsobem usilovat o jeho dobro. Prosím vás, abyste se
navzájem milovali, nikoho neutlačovali a každému přáli pravdu.
12.VĚČNOST
Život věčný je nekonečné štěstí, které spočívá v poznání Boha.
Zdroj: www.husovystopy.cz

Kniha citátů Jana Husa
David Loula
Poselství Jana Husa zůstává aktuální i po šesti stoletích, a proto přinášíme jeho zásadní
nadčasové myšlenky shrnuté v této knize citátů v překladu do současné češtiny. Kniha je
určena pro širokou veřejnost a právě výročí Jana Husa je vhodnou příležitostí připomenout
českému národu Husův odkaz s cílem přivést jej k zamyšlení nad hodnotami, které Jan Hus
vyznával a motivovat jej k přivlastnění tohoto odkazu do osobního života. Publikace vyšla
v květnu 2015.
Knihu si můžete objednat v e-shopu Českých studní www.ceskestudny.cz
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God Never Makes Mistakes
(Devotion by Billy Graham)

Buh nikdy nedelá chyby
(Zamyšlení Billyho Grahama)

Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities,
that the power of Christ may rest upon me.
2 Corinthians 12:9

Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na
mně spočinula moc Kristova.
2. Korintským 12,9 (CSP)

God is especially close to us when we are lying on a sickbed.
God will make the bed soft and will freshen it with His
presence and with His tender care. He makes the bed
comfortable and wipes away our tears. He ministers to us with
special tenderness at such a time and reveals His great love
for us. Tell me why the gardener trims and prunes his
rosebushes, sometimes cutting away productive branches,
and I will tell you why God's people are afflicted. God's hand
never slips. He never makes a mistake. His every move is for
our own good and for our ultimate good. Oftentimes He must
deform us and mutilate our own image. Deformity sometimes
precedes conformity.

Bůh je nám obzvláště blízko, když jsme nemocí připoutáni
k lůžku. Bůh učiní toto lůžko měkkým a občerství je svou
přítomností a svou něžnou péčí. Učiní, že lůžko bude
pohodlné, a on sám setře naše slzy. V tomto období nám Bůh
slouží s mimořádnou něžností a odkrývá nám svou velikou
lásku. Řekněte mi, proč zahradník zastřihává a prořezává keře
růží a někdy i odřezává plodné větvičky, a já vám řeknu, proč je
Boží lid sužován. Bůh se nikdy neplete. Bůh nikdy nedělá
chyby. Každý jeho tah je pro naše dobro a pro naše konečné
dobro. Častokrát nás musí znetvořit a zohavit naši vlastní
představu. Někdy deformace předchází našemu
připodobnění se jemu.

Prayer for the day
When times of tribulation come, help me, dear Lord,
to glory in them for Your sake.

Modlitba pro dnešní den
Když přichází období soužení, pomoz mi, drahý Pane,
abych tě v něm, kvůli Tobě, oslavil.

Source: http://billygraham.org/devotions/
Published with permission of Billy Graham Evangelistic
Association

Zdroj: http://billygraham.org/devotions/
Publikováno se svolením Billy Graham Evangelistic
Association
Překlad: Roman a Rut Vretonko
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Příběh
Lydie
Kolika lidem něco řekne jméno dánské
učitelky Lydie Christensenové? Pokud
ani vám ne, je možné, že vám více
napoví jméno Lydie Prince (nebo s naší
českou koncovkou Princeová). Ano,
první žena Dereka Prince. Ráda bych zde
opět představila jednu z neobyčejných
žen s neobyčejně prožitým životem.
Když Lydie Christensenová někdy kolem
roku 1920 po večerech opravovala
písemné práce ze zeměpisu nebo
diktáty z dánštiny, ještě netušila, jak se
o několik let později její život během
krátké doby převrátí vzhůru nohama,
ani že za dalších pár let bude tisíce
kilometrů od svého domova pečovat
o odložené arabské děti, navíc
s manželem, který bude o celou
generaci mladší než ona. Ale vezměme
její příběh popořádku…
Lydie se narodila v roce 1890 v Dánsku.
Žila v přístavním městě Korsor.
Vyrůstala se staršími sourozenci v dobře
zajištěné rodině. Křesťanská víra byla
pro ni i její okolí spíše formální záležitostí. Bylo prostě zvykem chodit do kostela,
ale náboženství nehrálo v jejím životě
nijak významnou roli.
Lydie byla až do svých třiceti šesti let se
svým životem spokojená – byla dobře
situovaná, měla práci, která ji naplňovala, přátele, kulturní život, pohodlný byt
se služebnou a také kolegu v práci,
kterého měla velmi ráda a který ji právě
požádal o ruku. A přece … Cítila, že něco
není v pořádku, netušila však, co to je.
Než se provdá, chtěla na to přijít. Tušila,
že existuje něco víc a že se to možná
nějak týká víry, ale nevěděla, co přesně

vlastně hledá. Doufala, že by nějakou
odpověď mohla najít třeba právě v Bibli.
Začala ji tedy číst, i když ji jako povinnou
četbu znala již z dřívějška – tentokrát ji
však otevřela v naději, že jí něco napoví.
A najednou to začala objevovat. Brána –
k čemu? Cesta – kam? Prosit – hledat –
tlouci … jak? Začala se modlit – ne
formálně, ale vlastními slovy, ze srdce.
A potom už události nabraly nečekaný
směr. Zjevil se jí Ježíš osobně. Pocítila
pokoj, radost, nadpřirozené osvobození
od kouření, zkušenost mluvení v novém
jazyku, dostala vidění skupiny lidí
z nějaké vzdálené země, vidění malého
miminka s velkýma tmavýma očima,
ležícího v jakési krabici nebo košíku …
Objevila místní letniční křesťany,
nechala se pokřtít – tentokrát
z vlastního rozhodnutí. Prožila nepochopení ze strany žáků, kolegů i vedení
školy, a dokonce se její jméno dostalo
i do národního tisku v souvislosti
s otázkou, nakolik mají učitelé na
státních školách v Dánsku svobodu
vyznání, v tomto případě být mimo
tradiční církev, mluvit jazyky a přitom
moci dále učit. I když Lydie své postavení
uhájila, bylo jí čím dál více jasné, že Bůh
má pro ni jiný, speciální úkol, a cítila, že
když ho neobjeví a nesplní, zůstane
nesplněný. Že ji Bůh volá někam daleko
a že ti zvláštní lidé i to dítě z jejího vidění
souvisí s její budoucností, kterou jí Bůh
už připravil. Zjistila, že má jít do
Jeruzaléma.
Rozešla se se svým přítelem, i když ji to
moc bolelo. Prodala své věci, dokonce
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prožila, že dědictví po svém otci má
darovat misionářům pro nemocnici
v Africe. Učila se plně spoléhat na
vedení Duchem svatým. Když v r. 1927
odjížděla s jednosměrnou jízdenkou a
potom lodním lístkem do Palestiny, o
které nevěděla téměř nic, měla v kapse
pouhých 200 dolarů.
O tom všem a ještě mnohém dalším se
dočtete v knize Setkání v Jeruzalémě,
kterou napsal dle Lydiina vyprávění její
manžel Derek Prince. Kniha popisuje,
jak se Lydie zabydlila v Jeruzalémě
v suterénním bytě a krátce nato ji
zavedli cizí lidé ke své roční dcerušce

Tikvě, která ležela v horečce, a oni se o ni
nemohli postarat. Lydie v ní poznala ono
dítě ze svého vidění v Dánsku… Kniha
vypráví o Tikvině nadpřirozeném
uzdravení, o jejich setkání s mužem,
který je obě převedl přes barikády při
bojích ve městě, a pak se ukázalo, že to
byl anděl, o stálé Boží péči a často
zázračném přesně načasovaném

zaopatření financemi atd. Kniha vyšla
v roce 1975, u nás poprvé v roce 1994
v nakladatelství Postilla. Na motivy
knihy vznikl též animovaný pohádkový
muzikál The Story of Lydia (více viz
www.thestoryoflydia.com).
Derek Prince se v životě Lydie objevil
o několik let později. Jako voják britské
armády se dostal mimo jiné do Súdánu.
„Chceš-li skutečné duchovní požehnání,
musíš navštívit malý dětský domov
v Palestině, severně od Jeruzaléma.
Vede jej jedna dáma z Dánska. Vojáci
z celého Středního východu tam chodí
a Bůh se s nimi setkává podivuhodným
způsobem“, řekl mu tehdy jeden voják –
také křesťan. „Zdálo se mi podivné, že
by vojáci měli jít do dětského domova
pro požehnání … zmínka o Palestině ve
mně něčím pohnula. Byl jsem také
unaven pustinami a toužil po změně
prostředí“, píše Derek Prince v knize
„Bůh je prostředník k manželství“ (God
is matchmaker - vyšlo u nás v roce 1990
vlastním nákladem sboru ECM
Maranatha Plzeň). Derek byl neočekávaně přeložen do Palestiny, dětský
domov navštívil a pochopil, proč tam
vojáci odevšad přicházeli. „Ovzduší bylo
prostoupeno jakousi neviditelnou
přítomností toho, co se na člověku
usadilo jako rosa. Cítil jsem, že můj duch
je omýván… “ A píše dál: „Pečovatelka
se představila jako Lydie
Christensenová … byla to typická
Skandinávka – modrooká blondýna.
Vyprávěla mi, jak před šestnácti lety
přišla do Jeruzaléma a začala tím, že
vzala jedno umírající židovské nemluvně z jednoho sklepa. Z těchto skromných počátků vyrostla velká rodina dětí
různých národností“. „Nikdy jsem
nevyhledávala děti,“ řekla Lydie. „Pouze
jsem přijala ty, o nichž jsem věděla, že
mi je poslal Pán.“

s Palestinou. Modlila se za něj s několika
děvčátky a on cítil, že je jeho budoucnost v Božích rukou. Často pak na ni
myslel, na její službu, na děti, na to, kolik
toho nese zcela sama. Jednoho dne mu
Bůh řekl: „Spojil jsem vás dohromady,
pod stejné jho a do stejného postroje“,
a ještě mnohem dříve slovo
o „praménku, který se stane řekou,
veletokem, mořem a nakonec mohutným oceánem“. Derek pochopil, že jeho
budoucnost je spojena s Lydií. Ačkoliv
Lydie byla dámou ve středním věku,
měla kolem sebe houf dětí a za sebou
mnoho let duchovních zkušeností
a spoléhání na Pána, kdežto on byl
o dvacet pět let mladší, jedináček
s internátní výchovou ve vojenské škole,
rozhodl se poslechnout Boží vedení.
Nakonec mohl říci: „Konečně jsem si
připustil: jsem zamilovaný – zamilovaný
do Lydie a zamilovaný do osmi dětí“.
Vzali se v roce 1946, prožili bouřlivé
období kolem vzniku státu Izrael včetně
bojů, války, hladomoru, byli často
ohroženi na životech, několikrát se
museli stěhovat, utíkat narychlo
i s dětmi atd. Oba spolu od začátku
sdíleli lásku k Jeruzalému a Izraeli a byli
přesvědčeni, že přímluvy a půst za Izrael
a Jeruzalém jsou pro budoucnost
tohoto národa a města, kterou vlastně
denně prožívali, klíčové.
Poté přesídlili do Londýna, později do
Keni, kde si adoptovali ještě jednu
holčičku, pak do USA … Dcery vyrostly
a žily se svými rodinami v různých
zemích, přicházela vnoučata, rodina se

Derek se sdílel s Lydií o tom, že cítí, že
jeho život má být nějak spjatý
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rozrůstala – pramének se stal řekou
a řeka mořem. A Lydie vždy podporovala
a doprovázela svého manžela v jeho
službě. Vložila do něj svoje poznání,
moudrost a zkušenost. Měla na rozvoji
jeho povolání velký podíl. Modlila se za
něj, když kázal, stála s ním ve službě
vysvobozování. Zemřela ve věku
pětaosmdesáti let po desetiletích
naplno prožitého života - sice v mnohém nelehkého, ale naplněného,
požehnaného a dobrodružného, plného
Boží přítomnosti a zkušeností s Jeho
dobrotou a ochranou. Velmi ji obdivuji
pro její statečnost, plnou důvěru
v Boha, ochotu nést i velká břemena,
pro její poslušnost, díky níž mohla prožít
takový život, nést úžasné ovoce
a odrážet Boží lásku.
čtenářka Jitka
Zdroje:
Setkání v Jeruzalémě,
Vydavatelství Logos ,1991
Bůh je prostředník k manželství,
ECM Maranatha Plzeň, 1990
www.apologet.cz
www.thestoryoflydia.com

Pěstounská péče
na přechodnou dobu
Jiřina Gina Čunková
- zpěvačka
- pěstounka na přechodnou dobu (od roku 2014)
- externí spolupracovnice TWR (Trans World Radio)
- dvě děti
- dva vnuci a jedno vnouče na cestě
- bydlí v Suchdole nad Odrou
- aktivní členka v AC Nový Jičín
- záliby - pečení kváskového chleba, knihy, křesťanská hudba, focení

V médiích se poslední dobou setkáváme s diskuzemi o smyslu a významu
pěstounské péče. Více i méně zasvěcení
lidé přinášejí své názory na tento druh
náhradní rodinné péče. Poměrně nová
forma pěstounské péče je pěstounská
péče na dobu určitou.
Našim čtenářům přinášíme rozhovor se
ženou, která je právě takovouto
pěstounkou. Sdělila nám +nejenom
základní informace o této dočasné péči,
ale přiblížila i její radosti a strasti.
O pěstounské péči na dobu určitou se
dnes v médiích často mluví, ale přitom
mnoho z nás neví, co to vlastně
obnáší. Můžeš nám stručně vysvětlit,
co si pod tímto pojmem máme
konkrétně představit?
Přesný název je Pěstounská péče na
přechodnou dobu, ve zkratce PPPD.
Představte si pod tímto názvem
vyškoleného, psychology prověřeného
a posouzeného člověka, který se vydal
na cestu pomoci osiřelým dětem. Ocitly
se v situaci, kdy jejich vlastní rodiče
nejsou schopni se o ně postarat, a to z
nejrůznějších důvodů. Týrání, alkohol,
drogy, vězení, ale třeba i úmrtí, nehoda,
kdy rodič je například v nemocnici
a nemá nikoho, kdo by pomohl…
Pěstoun na přechodnou dobu si dítě
převezme domů a stará se o ně jako
o vlastní, dokud se vše nevyřeší.

Jaká je v průměru doba, po kterou
zůstává dítě v této dočasné péči?
Zákon stanoví rok, nicméně jsou případy,
kdy bylo dítě u pěstouna déle. Jako
například u nás. Čtyřletého chlapečka
máme doma už šestnáct měsíců.
Jaké požadavky jsou kladeny na
dočasnou pěstounku a jaké musí
splňovat podmínky?
Zájemkyně musí jít na OSPOD (orgán
sociálně-právní ochrany dětí). Tam si
podá žádost. Samozřejmostí je čistý
trestní rejstřík. Prověřuje se finanční
stránka, jestli žadatelka není v exekučním řízení. Sociální pracovník navštíví její
domácnost a zjišťuje, v jakých podmínkách žije. Vyplní s žadatelkou spoustu
papírů. Ta poté musí projít psychologickými testy a školením, které trvá
72 hodin. Posuzují se všichni členové
domácnosti, a pokud je žadatelka vdaná,
školením musí projít i její manžel. Má-li
děti, i ty by měly souhlasit a zároveň
nesmí být mladší osmi let. Ve chvíli, kdy
je pěstounka v tzv. evidenci pěstounů,
musí se rozloučit se svým dosavadním
zaměstnáním (přivýdělek je povolený).
V některých médiích se ozývaly i hlasy,
které tvrdily, že si někteří pěstouni
takto dobře vydělávají a z odměny za
pěstounskou péči platí třeba exekuce.
Je to možné?
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Kdo stojí o takový „byznys”, ať si to
vyzkouší. Plat 20 tisíc hrubého (což je cca
15 800,- čistého) za čtyřiadvacetihodinovou náročnou práci? Sedm dní v týdnu?
U miminek, která byla v bříšku drogově
závislé maminky se sotva vyspíte. Jiné
děti, například týrané, zneužívané, trpí
nejrůznějšími poruchami chování. Dítě
není vaše a na vás tak leží ohromná
zodpovědnost. Na dítě dostáváte
příspěvek 4 500 Kč. Za něj musíte
nakoupit všechno. Miminko potřebuje
kočár, oblečení, postýlku, peřinky, pleny,
lahvičky, mléko. A co když potřebuje
speciální stravu, nebo lékaře specialisty,
kteří jsou sto kilometrů daleko? Cestu
vám nikdo nezaplatí. Starším dětem
hračky, autosedačku, oblečení, boty. Náš
chlapec měl při převzetí jednu igelitku.
U ještě starších dětí to jsou potřeby do
školy … prostě pořizujete vše tak, jako
kdyby to byly vaše děti. Teď mám
předškolní dítě. Po něm však může přijít
batole. Takže nové nákupy a skladování
toho předchozího. Ne. Ať mi nikdo
neříká, že je to byznys. Zkuste si spočítat
hodinovou mzdu a celkové výhody. Jinak
odměna pěstouna, to je jeho plat, tak
jako plat kohokoli jiného. Z příspěvku na
úhradu potřeb dítěte podle mě nic
neušetříte:-) Exekuce? Neznám takový
případ.

Jak se řeší období, kdy pěstounka
zrovna nemá žádné dítě v péči?
Pobírá stejnou výši odměny. Zatím. Jsou
hlasy, které se přimlouvají, aby částka
byla menší v době, kdy pěstoun dítě
nemá. Tohle je kuriózní. Já mám dítě
přes rok a neměla jsem ani dovolenou.
Nemůžu ho dát babičce, tetě. Nikomu
ho nemůžu svěřit. Jen tomu, s kým má
moje doprovázející organizace smlouvu. V mém případě je to dcera. Když si
potřebuju odpočinout, pohlídá ho.
Ovšem jen na omezený počet hodin

v měsíci. Nejvýše je to deset hodin. Proč
bych měla mít, až se s ním rozloučím,
menší plat? Potřebuju se nadechnout,
odpočinout si, ne si hledat práci. Musím
načerpat sílu pro převzetí dalšího
dítěte.
Je možné z pěstounství odstoupit,
když pěstounská rodina péči z
nějakého důvodu nezvládá?
Ano, může kdykoliv vypovědět smlouvu.

Dítě přichází na „dobu určitou“. Jak je
zajištěn přechod od pěstounky do
adoptivní rodiny? Není předání dětí
do další rodiny frustrující jak pro dítě,
tak pro pěstounku?
Dítě se nevrací jen do adoptivní rodiny.
Může být předáno do dlouhodobé
pěstounské péče a může se také vrátit
zpět k biologické rodině. O tom
rozhoduje v konečné fázi soud. Předání
nesmí být uspěcháno. Čím delší dobu je
dítě u přechodných pěstounů, tím
pomaleji se seznamuje s novým
prostředím. Návštěvy, společné aktivity
s novými rodiči, prostě tak, aby si
děťátko zvyklo. Rychlejší proces bude
u tříměsíčního miminka, pomalejší
u pětiletého. Vše se podřizuje dítěti. Pro
přechodné pěstouny by to neměla být
rozhodně žádná frustrace. Smutek
bude, to ano. U nás si asi popláčeme.
Kristián je u nás opravdu už dlouho.
Může se stát, že si nějaká pěstounka
konkrétní dítě tak zamiluje, že si ho
bude chtít osvojit? Je možný přechod
od dočasného pěstounství k adopci?
Prý takové případy jsou. Já to mám ale
nastavené takto. Nejsem nejmladší,
abych si mohla dovolit procházet
pubertálními změnami dítěte, až mi
bude třeba sedmdesát let. To už
doufám budu užívat jiných radostí, když
Bůh dovolí. Navíc mám vnoučata.
A doufám, že za mnou budou ráda
jezdit, až budou starší. Zamilovat se do
konkrétního dítěte je snadné. Do
Kristiána není těžké se zamilovat.
Nicméně je to chlapec vyžadující
obrovskou trpělivost a péči. Je hyperaktivní a upřímně bych se bála, že ho
nezvládnu. Beru ho, jako když je u nás
na návštěvě. Dávám mu všechno, co
můžu a umím. I když dočasně.
A teď trochu osobně. Co tě vedlo
k tomu, stát se dočasnou pěstounkou? Měla jsi zajímavé zaměstnání, jsi
aktivní umělkyně, péče o malé dítě tě
musí dost omezovat.
Naopak. Tato profese mě nesmírně
obohacuje. Nikdy předtím jsem se tolik
nezajímala o sociální systém, psychologické jevy dětí šikanovaných, týraných,
sexuálně zneužívaných. Nikdy předtím
mě tolik nezajímala rodina jako taková.
Nikdy jsem nečetla tolik odborných knih
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jako nyní. Na chodu fungování Rádia 7
se maličko podílím, byť jen externě.
A vloni jsem natočila album. Nemám
pocit, že bych něco ztratila. Navíc mám
manžela, který je v záloze, když
potřebuju. A udělá to pro mě rád.
Ale abych odpověděla na první otázku.
Jsem ze šesti dětí, jsem nejstarší.
Mívala jsem sny, že se starám o cizí děti.
Jedna z mých otázek na Martina (mého
manžela) byla: Vadilo by ti mít děti
třeba z dětského domova? Řekl, že ne.
To bylo pro mě důležité. Proto jsme ani
moc dlouho nečekali, a když se naskytla
tato forma pěstounské péče, řekli jsme
si, že do toho jdeme.
Jsi vdaná, jak ovlivňuje tvoje „práce“
tvůj vztah s manželem a tvoji vlastní
rodinu?
Jak je to práce krásná, tak i velmi
náročná. Cítím se unavená po tom roce
a čtyřech měsících. Potřebovali
bychom s Martinem někam vyjet. Jen
my dva. Neměli jsme ještě svatební
cestu, tak doufám, že to vyjde. Nejvíc
nervózní jsem v autě. Mluví totiž oba.
A já nestíhám ani jednoho. Jinak moje
děti mi fandí. Maminka nás nese na
modlitbách. Trochu smutním po
přátelích. Omezená se cítím spíš
v tomto. Ne každý chlapce s celou jeho
osobností unese a někdy zas on
neunese je.

nebo tamti pro práci vhodní. Já bych
nikoho neodrazovala. Křesťany už
vůbec ne. Jen … pěstoun - křesťan si
musí umět pokládat otázky. Jedna
z nich: Co budu dělat, když dítě budu
muset předat lesbickému páru?
(nedávný případ). Budu se chtít na tom
podílet? Jak si to pro sebe vyhodnotím?

Nebude to něco, co už přes své svědomí
nebudu moci udělat? Já si zatím závěr
pro sebe jen načrtla. Ale prozrazovat je
předčasné.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Boží
požehnání.

INZERCE
Pozor – sleva pro čtenáře Tabity! Cena za CD 250 Kč,
při objednávce dvou a více kusů bez poštovného.
“Příběh, který krok za krokem prožívám. Deska je opět ve spolupráci se
slovenským producentem Viliamem Šandorem. Navíc na ní máme i společné
písně, což je oproti minulému albu posun, věřím, že k lepšímu. Příjemným
zpestřením jsou tři písně od Martina Truhláře a jedna od Filipa Zavřela. Ač jsem
si přála natočit ne-autorskou desku, Viliam mě přemluvil...
Jak CD vnímám já, aniž bych chtěla sama sebe prosazovat? Spoustu práce udělal
můj slovenský kamarád. Bez něj by to nikdy neznělo tak dobře. Jeho cit pro
hudbu skutečně miluju, je mi blízká.” Gina

A jak své rozhodnutí hodnotíš
z časového odstupu dnes? Rozhodla
by ses stejně? Chceš v této službě
pokračovat dál?
Budu pokračovat. I když je to mnohem
náročnější než v Rádiu 7. Ale jak říká
moje kamarádka: Tuhle práci je možné
dělat jen pět let, pokud nechceš
vyhořet. Tak uvidíme:-)
Kdesi jsem slyšela, že křesťané
mohou být pro pěstounskou péči
rizikovou skupinou. Vstoupí do této
služby s touhou někomu křesťansky
pomáhat a nevyhodnotí správně, zda
jsou pro tuto službu opravdu vhodní.
Co je důležité vedle vlastní touhy
pomoci?
Na touze křesťansky pomoci není nic
špatného. Posoudí jiní, jestli jsou ti

11

Kam v léte za hudbou?
Pro vás, kteří máte rádi hudbu a letní festivalovou pohodu, jsme sestavili přehled toho, co vás během letošního léta čeká.
Program je skutečně bohatý, proto určitě neváhejte na některou z plánovaných akcí vyrazit.

gospel limited

Kristfest

Kdy: 6. 7. 2015 od 18 hodin
Kde: Praha 9, Wellness hotel Step
Web: www.kk.kmspraha.cz, www.gospellimited.cz

Kdy: 26. 7. – 1. 8. 2015
Kde: Rekreační středisko Nesměř
Web: www.kristfest.cz
Téma: 24 hodin

Závěrečný koncert v rámci Křesťanské konference 2015.
Smíšený pěvecký soubor s doprovodnou kapelou originálně interpretuje
známé i méně známé gospely.
Na koncert, který je součástí Křesťanské konference, můžete přijít
i samostatně.
Samostatné vstupné je 120 Kč.

Na programu festivalu budou chvály, přednášky, semináře, workshopy,
koncerty, divadlo a na své si přijdou i příznivci sportu.
Během festivalu se představí známé i méně známé kapely. Vystupovat budou
kapely BCC Worship, Jedním srdcem, Connect Worship, Element Worship,
Stripes of Glory, DJ duo Christep nebo např. rapper Kalwich.

NG fest (Festival Nové generace)

CampFest

Kdy: 1. 8. 2015
Kde: Javorník nad Veličkou
Web: www.ngfest.cz
Téma: Život je boj

Kdy: 6. – 9. 8. 2015
Kde: Kráĺova Lehota, Slovensko
Web: www.campfest.sk
Téma: Jednoducho v Ňom

NG fest je multižánrový festival, který proběhne tento rok již po čtvrté.
V hlavním programu vystoupí několik hudebních kapel různých žánrů. Jako
hlavní host se představí finalista soutěže ČeskoSlovensko má talent 2013
Pavel Helan. Nebude chybět ani vynikající worship kapela BCC. Můžete se
těšit i na zástupce rapu Kalwiche, který to rozbalí ve večerních hodinách.

Během CampFestu si každý může vybrat z bohaté nabídky programu. Na
několika pódiích budou současně probíhat koncerty, muzikály, worship,
semináře, diskuze, sport nebo třeba pantomima. Vedle toho se každý večer
představí různé slovenské i zahraniční kapely a hudebníci.
Hlavními zahraničními hosty budou letos Martin Smith a Jeremy Riddle.
Ze slovenských a českých interpretů se objeví Timothy, eSPé, Tretí deň,
Simona Martausová, Lámačské chvály, Hmla, ze zahraničních můžete vidět
Melodive, GodKnows, Felice, Heartbeat, EVS band, Christallinus, BCC
Worship, Richard Čanaky & F. B. I., N. D. E. , Invisible?, Jedním srdcem,
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Festival United
Kdy: 20. – 22. 8. 2015
Kde: Vsetín
Web: www.festivalunited.cz
Téma: Nespoutaný
Festival United je multižánrový festival, který probíhá vždy na konci léta,
a vydat se za ním můžete do samého centra Vsetína.
Tento festival se vyznačuje velmi bohatým programem, kde si každý přijde na
své. A to nejen co se hudební sféry týče, ale i v různorodých aktivitách, které
probíhají současně na několika místech v centru Vsetína. Vždy jsou využity
vnitřní i venkovní prostory.
Na programu budou samozřejmě koncerty, ale i přednášky, semináře,
divadelní představení, diskuze s umělci a různé tradiční a netradiční sporty.
Už teď se můžete těšit na řečníky, kterými budou např. Lukáš Targosz, Kateřina
Lachmanová, Marek Macák nebo Ondřej Szturc.
Z hudebníků a kapel nebudou letos chybět eSPé, BCC Worship, The Neons,
Jedním srdcem, Safenat Paneach, Envej, Noemiracles, Daniel Levi a další.

Doufám, že vás některý z uvedených koncertů nebo festivalů
zaujal a v létě se na některém z nich potkáme.
Za redakci Tabita: Lucie Zavřelová
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NÁŠ TIP:
pohodové ctení na léto
Zvu vás na setkání s otcem Timem,
celým jménem Timothy Andrew
Kavanaghem. Pokud mé pozvání
přijmete a tak jako já se zamilujete do
celé série knih autorky Jan Karonové,
ocitnete se v americkém Mitfordu,
malém městě, kde otec Tim slouží
v místní farnosti.
Jednotlivé díly vykreslují nejen idylický
život v malém městečku, ale i postoje
neortodoxního faráře místní episkopální
církve, který s pochopením a snahou
pomoci sleduje starosti svých sousedů.
Oblíbil si ho obrovský zatoulaný pes
Barnabáš, kterému poskytl domov
stejně jako dvanáctiletému chlapci
D o o l e y m u , p o zo r n ě n a s l o u c h á
vzpomínkám staré dámy a s trpělivou
chápavostí řeší mnohdy malicherné
problémy dalších rázovitých postav ve
svém okolí.
Dokonce se ke svému vlastnímu
překvapení stane manželem úžasné
autorky dětských knížek Cynthie.
Během čtení všech dílů se stáváme
svědky různých veselých i smutných
příběhů, mnohdy detektivního pátrání

a proměny lidských osudů a charakterů.
S Timem se můžeme zamyslet i nad
svými vlastními životy a postoji k sobě,
ostatním i Bohu. Živá a upřímná víra se
line všemi díly, a to velice čtivou a
nenásilnou formou, díky které si příběhy
z Mitfordu oblíbili i nevěřící čtenáři.
Celá série knih je pro mě osobně
pohlazením a studnicí moudrosti a i ve
smutných a dramatických okamžicích je
pro mě povzbuzením způsob víry
a důvěry otce Tima v Boha a jeho moc
a pomoc.
Sečtělý otec Tim mnohdy předkládá
moudré citáty, jako je například výrok
sv. Františka Saleského v díle Nová píseň
z Mitfordu:
Nezabývej se tím, co se může přihodit
zítra, týž věčný Otec nebeský, který
o tebe pečuje dnes, postará se o tebe
i zítra a po všechny další dny. Buď tě
ochrání před soužením, nebo ti dá sílu,
abys je dokázal snášet. Proto zůstaň
klidný, zbav se všech úzkostných
myšlenek a představ a neustále si
opakuj: Hospodin je má síla a záštita,
z hloubi srdce v něj doufám a On mi
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pomůže, protože není jen se mnou, ale
i ve mně a já jsem v něm.
Někomu se mohou příběhy z Mitfordu
zdát trochu naivní, ale pro mě jsou
balzámem pro duši a zklidněním
v hektické době dnešních dnů.
Jednotlivé díly:

U nás v Mitfordu

Světlo v okně

Zelené kopce nad Mitfordem

Zlaté dny v Mitfordu

Nová píseň z Mitfordu

Svatba v Mitfordu

Nebe nad Mitfordem

Mitfordské jesličky

Z Mitfordu do Meadowgate

Domů do Holly Springs

Z Mitfordu do staré vlasti

V Mitfordu je nejlíp
Lucie Vomočilová
Vyšlo v nakladatelství Vyšehrad
v letech 1997 – 2006.
Z anglického originálu
At home in Mitford přeložila
Milena Nyklová – Veselá.

V jedné ruce barvy, v druhé nářadí a na zádech svačinu
O kom je řeč? Nejde ani
o houbaře, ani o aktivní
ekology či geodety. Řeč je tu
o značkařích, kteří obnovují
turistické trasy. Já jsem spíše
ještě takový bažant, začala
jsem s tím teprve loňský rok.
Jako „malé sviště“ jsem ráda chodila po
horách s rodiči i prarodiči. V období
puberty a studií na to nebyl čas ani
nálada. Ale pak se ta touha vrátit se do
hor a objevovat krásy přírody vrátila.
Nejsem žádný velký vysokohorský
turista a nemohu říci, že jsem prolezla
Alpy. Ale mám ráda Beskydy, ke kterým
mám teď z Frýdku-Místku docela blízko.
No, a když jsem tak chodívala po kopcích
a výše – na Lysou Horu, na Smrk, na Velký
a Malý Travný, uvědomila jsem si, jak je
to pohodlné, když se mohu spoléhat na
turistické značení. Jsem člověk, který
docela rychle přechází od myšlenek
k činům, a tak jsem si řekla, že ty mé
vycházky přírodou by mohly být ještě
smysluplnější, a kontaktovala jsem
Český klub turistů. Seznámila jsem se
s Petrou Horeckou, sympatickou vedoucí
obvodu Frýdek-Místek, a pak už to šlo
téměř jako po másle. V terénu se mne
ujali skalní příznivci a dlouholetí
dobrovolní značkaři, objasnili mi tříletý
proces obnovy pěšího značení. Na
školení do mne nacpali ještě další
informace týkající se značení pro lyžaře,
cyklisty, včetně orientace v terénu
a v mapách a umísťování tabulek
a směrovek na turistických informačních
místech. Osobně se v lesích nepohybuji
s digitální navigací, ale mnohem raději
využívám klasických turistických map.
Ale pojďme už k tomu, jak to vlastně
probíhá. Při obnově konkrétní trasy
každý značkař obdrží značkařský příkaz,
prostřednictvím kterého se dozví, jak
dlouhou trasu a v jaké barvě je třeba
obnovit. Obnova probíhá v tříletém
procesu. Trasa začíná vždy u nějakého
turistického informačního místa. To je
směrovník, na kterém je plechová
tabulka s místním názvem a směrovky.
Pak se pokračuje po trase podle
předpisů, které stanovují, kde ty značky
mají být.
Hustota značek je daná náročností
terénu. Vždy je důležité, aby po křižovatce byla hned značka. První značka, která
je za křižovatkou, je naváděcí. Do deseti
metrů na dohled by pak měla být další
potvrzovací. Důvod je prostý, pokud by

lesáci některý strom skáceli, zůstane
alespoň jedna, podle které se může
turista zorientovat, zda pokračuje
správným směrem. Když jdete po krásné
rovné cestě, je pravidlo pro umísťování
pěších značek dáno do 250 metrů.
Těmto značkám se říká útěchové a dělají
se proto, aby turista věděl, že nezabloudil. Malování samotné značky probíhá
tak, že se již namalovaná značka očistí od
prachu, špíny, lišejníků. Kontroluje se
velikost značky, protože pěší značka má
přesnou míru, je to 10 x 10 centimetrů.
Jednotlivé pásy jsou široké tři centimetry
a mezi nimi je půlcentimetrová mezera.
Pokud je značka větší, zmenšuje se.
Zmenšování se provádí khaki barvou.
Pokud turista značkař trasu obnovuje,

V případě, že trasa vede mimo les,
například přes louku, namalují se na
počátku a na konci louky značky
o velikosti 30 x 30 centimetrů, těmto
značkám se říká volavky. V některých
případech se na louku umísťují kolíky
nebo na začátek trasy umístíme
směrovku s textem, např. 250 metrů po
louce k osamělému stromu a pak doleva.
Kromě barev nosí značkaři s sebou také
nářadí - štětečky, šablony, pilku,
škrabku, ocelový kartáč. Proč nářadí? Při
čištění je třeba strom upravit, oškrábnout šupinky a všechno, co se loupe.
Značkař však musí být opatrný, aby
neprorazil kůru až na lýko. To pak vytéká
ze stromu smůla a poškodí celou značku.

musí s sebou mít vždy minimálně
2 barvy. A to bílou a příslušnou barvu,
kterou je trasa vyznačena. Pěší značka
se totiž skládá ze dvou bílých pruhů, těm
říkáme upozorňovací, uprostřed je
umístěna červená, modrá, zelená nebo
žlutá. Barvě uprostřed pásu se říká
vedoucí barva.

Značení pěších tras se Klub českých
turistů věnuje od roku 1889. Aktuálně je
v České republice vyznačeno přibližně
třicet devět tisíc kilometrů pěších
a lyžařských tras a okolo dvaceti tisíc
kilometrů tras cyklistických. Síť pěších
tras je pro svou hustotu a kvalitu
hodnocena jako nejlepší v Evropě.

Vedle pěších značek máme v terénu také
značky pro lyžaře a cyklisty. Lyžařské
pásové značky se neliší od pěších.
Odlišná je pouze barva krajních pásů,
která je oranžová. Je to z praktického
důvodu, protože v zimě bývá všude bílo,
stromy i keře jsou zasněžené, oranžová
na stromě je tedy velmi dobře viditelná.
Pro cyklisty je určena značka větších
rozměrů (14 x 14cm) a její orámování je
žluté. Žlutá je volena pro svou
pronikavost.

V případě, že vás tato činnost oslovila,
kontaktujte prostřednictvím stránek
Klubu českých turistů předsedu
konkrétní oblasti, ve které žijete. Činnost
je vhodná zejména pro dvojice –
partnerské, manželské páry. A k činnosti
můžete přizvat také své děti.
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Lenka Hájková, Frýdek-Místek
Zdroje: http://1url.cz/2Oha
http://1url.cz/GOhs
http://1url.cz/hOhT

TABITA DĚTEM
O ZNAČKÁCH A STROMECH
BONUS:

Zvukový záznam, který čte autor tohoto článku, můžete pustit zde

Milé děti,
někdy můžete potkat v našem městě
pozoruhodného dědečka. Na první
pohled vypadá jako pan malíř, na sobě
nosí montérky a v ruce bedýnku plnou
barviček a štětců. Nemaluje obrazy, ale
v okolí kreslí na stromy, kameny či zídky
plotů značky různých barev, orámované
svítivě bílou barvou. Jestlipak víte, proč
to dělá? To máte tak: na rozcestníku
v Kutné Hoře si třeba přečtete nápis
Sion 7 km a u něj je nakreslena červená
značka. Když budete pozorně hledat
jednu červenou značku za druhou,
dovedou vás bezpečně až do cíle.

Můžete si prohlédnout zříceninu hradu,
vyfotit se u dělové bašty nebo hledat
poklad. A pro změnu se po modré
značce vydat zase bezpečně domů.
Musíte jen dávat pozor, abyste je někde
nepřehlédly a neztratily se. Podobné je
to s Božím slovem. Ukazuje nám cestu
do Božího království. Boží sliby, rady
i příkazy nás bezpečně vedou do cíle.
Moc bych si přál, aby se vám nikdy
neztratily z očí.
A ještě jednu věc vám prozradím: někdy
spatřím hledanou značku už z dálky. To
proto, že ji nese veliký urostlý strom.
Občas mne ale od bloudění v lese
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zachrání značka na úplně malém
stromečku a někdy dokonce na
obyčejném pařezu. S námi je to také tak.
To co děláme, jak mluvíme a jednáme
s druhými lidmi, by mělo ukazovat na to,
že patříme Bohu. Je to jako značka, která
k němu ukazuje cestu.
A nezaleží na tom, zda se podobáme
urostlému smrku, malému stromku či
starému pařezu. Důležité je to, že na
sobě neseme Boží obraz.
Alexandr Štěpánovský,
pastor KS Kutná Hora
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JMENOVKY NA STŮL
VE TVARU LODIČEK

VÍČKA
NA NÁPOJE

Originální jmenovky pro námořnickou
hostinu děti určitě nadchnou.

Ochrání naše pití
před dotěrným hmyzem

Budeme potřebovat:
dřevěné prkénko silné 1 cm
(nebo silnější kartón)
modrou a bílou akrylovou barvu
pruhovaná a kostičkovaná plátna
špejle
nůžky nebo pilku
lepidlo na textil nebo tavicí pistoli
tužku

Budeme potřebovat:
zelený kartón
pravítko
dřevěné berušky
umělé kopretiny
nápojová brčka
nůžky, tužku
Jak postupovat:
1. Nejdříve si vyrobíme z papíru šablonu na čtyřlístky
– jako pomůcka nám může posloužit vykrajovátko
ve tvaru srdíčka, které klademe trochu těsněji
vedle sebe. Připravenou šablonu obkreslíme
na zelený kartón a vystřihneme.
2. Na vystřižených čtyřlístcích narýhujeme hrany,
aby se dobře ohýbaly. Potom čtyřlístky poskládáme
a slepíme ve švu.
3. Na hotové čtyřlístky nalepíme dřevěné berušky
a umělé kytičky jako ozdobu. Volným středovým
otvorem protáhneme barevná brčka na pití.
Hotovými víčky přiklopíme skleničky s nápoji.

Jak postupovat:
1. Nakreslíme si tvar lodičky na šablonu z papíru,
vystřihneme, obkreslíme na karton nebo na dřevo.
Hotovou lodičku natřeme modrou barvou.
Když nátěr zaschne, nakreslíme kotvu a kulatá okýnka.
2. Ze zbytků plátýnek vystřihneme podle šablony
dvě velikosti na plachty. Vhodným lepidlem plachty
připevníme ke špejli, kterou zapíchneme do lodičky.
Na plachtu nalepíme bílý obdélníček, na který napíšeme
jméno stolovníka. Lze využít třeba při oslavě
nebo narozeninách, kdy si děti můžou na závěr svoji
lodičku odnést jako drobný dáreček na památku.
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DŘEVĚNÝ
ZÁVODNÍK

PROSTÍRÁNÍ
S TŘEŠNĚMI

Z dřevěného polínka lze vytvořit
třeba autíčko.

Čas třešní se může objevit
i na našem stole.

Budeme potřebovat:
silnější polínko dlouhé asi 15 cm
4 větší dřevěná kolečka
1 menší dřevěné kolečko
4 menší hnědé korálky
2 menší žluté korálky
kousek zeleného papíru
silnější špejle
kousek hnědé česané vlny
kousek červené plsti
tavicí pistoli

Budeme potřebovat:
bílé lněné prostěradlo
barvy na textil a na porcelán
bílou keramiku
štětec, nůžky
červenou stužku nebo vlnovku
Jak postupovat:
1. Z bílého lněného prostěradla si oddělíme požadovaný
rozměr ubrusu. Ze zbylé části si nastříháme několik
čtverců na prostírání. Všechny kusy obroubíme.
Kolem dokola ubrusu malujeme motivy třešní.
Nakonec domalujeme stonek a lístek.
2. Stejným motivem třešní ozdobíme také bílý porcelán.
Můžeme ozdobit talířky, hrníčky nebo celou soupravu.
Po obvodu talířku vytvoříme puntíky střídavě
zelené a červené.
3. K dokončení ubrusu i prostírek použijeme libovolnou
červenou stužku nebo vlnovku, kterou našijeme
po obvodu. Prostírání stylově sladěné s porcelánem
krásně vynikne například při zahradní slavnosti.

Jak postupovat:
1. Nejprve upravíme pilkou nebo nožem silnější polínko
tvořící tělo auta. Shora uděláme výřez tvořící sedátko
pro závodníka.
2. Tavicí pistolí připevníme k tělu auta ze stran kolečka
a nahoře do výřezu usadíme kolečko pro závodníka.
3. Ze špejle a zeleného papírového trojúhelníčku vytvoříme
praporek. Hlavičku závodníka dokončíme přilepením
stočeného kousku česané vlny a fixem dokreslíme obličej
(já použila hlavičku s předtištěnými detaily).
4. Hotovou hlavičku přilepíme ke kolečku a uvážeme kolem
krku šálu z červené plsti.
5. Vzadu připevníme špejli s praporkem a do středů kol
dolepíme hnědé korálky. Rovněž vepředu nalepíme
žluté korálky jako světlomety.

Jitka Pavlíková, Strakonice
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Moje zkušenost
se symptotermální metodou,
alternativou k hormonální antikoncepci

Milé čtenářky,
je mi 34 let, ale teprve na sklonku
minulého roku jsem se obeznámila se
symptotermální metodou pro sledování
plodných a neplodných dní. Kompletní
informace jsem získala od paní doktorky
Marie Fridrichové z Centra pro rodinu
a sociální péči v Ostravě prostřednictvím dvou víkendových setkání.
Informace o této metodě mi přišly velmi
vhod, jelikož jsem v té době hledala
vhodnou alternativu k hormonální
antikoncepci. Antikoncepci jsem
přestala intuitivně využívat před deseti
lety. Přestala jsem mít jednoduše chuť
uměle ovlivňovat cyklus a zásobovat své
tělo syntetickými hormony. Dovolte,
abych vám v následujících řádcích pár
informací o této metodě sdělila.
Co to je?

Symptotermální metoda jednoduše

slouží ke stanovení plodných a neplodných dní. Je založena na sebepozorování.
Světová zdravotnická organizace o ní
hovoří jako o metodě přirozeného
plánování rodičovství. Tato metoda může
být pro dívky a ženy prostředkem, jak

rozpoznat známky plodnosti,

určit plodné a neplodné období,

spolehlivě se vyhnout těhotenství,


vědomě usilovat o početí při touze

po dítěti,

potvrdit těhotenství do třech týdnů

od početí.
Symptotermální metoda je tedy
metodou, která nezasahuje do přirozeného menstruačního cyklu ženy, jako je
tomu u hormonální antikoncepce. Vede
však dívky a ženy k hlubšímu porozumění
pochodům a změnám v těle ženy, ke
spolehlivému vyhnutí se těhotenství
a vědomému rozhodování, zda počít či
nikoliv.
Jak to funguje?
Symptotermální metoda je založena na
principu dvojí kontroly. Ke stanovení
plodného a neplodného období využívá
dvou ukazatelů. Prvním je sledování
bazální tělesné teploty a druhým je
sledování změn některého z příznaků,
symptomů. Ze sledovaných příznaků jde
o změny hlenu děložního krčku a změny
na děložním čípku. Tato dvojí kontrola
zaručuje vysokou spolehlivost.
Jak pracovat s výsledky sledování?
Veškerá měsíční sledování žena či
partneři zapisují do záznamových
tabulek. Ty napomáhají přehlednému
a pohodlnému vymezení hranic neplod-
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ných a plodných dnů. První záznam
provádíme prvním dnem pravého
menstruačního krvácení. Pravidelné
záznamy umožňují ženám větší přehled
o délce cyklů, o jednotlivých fázích cyklu,
dávají prostor pro zapisování okolností
ovlivňujících měření tělesné teploty,
prostor pro zapisování subjektivních
pocitů a vzhledu hlenu.
Milé ženy, já sama vyhodnocuji teprve
druhý cyklus a metodu si postupně
zkouším. Z mých dosavadních zkušeností
vidím, že to chce disciplínu a osvojení
pravidelné ranní rutiny měření
a záznamů. Není to tak pohodlné jako
každý den ráno spolknout antikoncepční
pilulku. Ale mám radost z toho, že vidím,
jak mé ženské tělo pracuje a reaguje.
Zájemkyně o další informace směruji na
paní doktorku Marii Fridrichovou, která
organizuje vzdělávací setkání pro
jednotlivce a páry zpravidla dvakrát
ročně, a to na jaře a na podzim. Setkání
probíhají v klubovně střediska Rodina,
Syllabova 19, v Ostravě-Zábřehu.
Lenka Hájková, uživatelka STM
(začátečnice)
Zdroj: Přirozené plánování rodičovství,
MUDr. L. Lázničková a CENAP,
Brno 2012

Šalvěj
lékařská
Dnes vám povím o jedné opravdu úžasné
bylince s mnohostranným využitím,
kterou ale já nerada. To bylo tak. Ještě
v dobách mého studia na VŠ jsem byla
v létě na praxi v jednom zemědělském
družstvu, které se specializovalo na
pěstování rostlin pro semena. Mimo jiné
pěstovali i druhy broskvoní, jejichž
semena se používala pro vypěstování
podnoží pro roubování. Zkoušeli tenkrát
najít i užití jejich „planých“ plodů a sušili
je v sušárně. No a já se těch teplých,
napůl usušených planých broskví
přejedla a bylo mně opravdu moc
nedobře. Léčili a vyléčili mě tinkturou ze
šalvěje, jelikož má desinfekční vlastnosti.
Ale od té doby, když cítím vůni šalvěje,
vzpomenu si na tinkturu a teplé broskve
a ony neblahé pocity jsou zpět, jako by to
bylo včera. Brr.
To ale nic nemění na faktu, že šalvěj je,
řekla bych, nedoceněná bylinka. Posuďte
sami.
Původ a pěstování:
Šalvěj lékařská pochází ze Středomoří. Je
známé, že byla používána již v antice, ve
středověku ji pěstovali v tzv. klášterních
zahradách. Má ráda teplé a sušší místo
a výživnou vápencovou půdu. Může se
pěstovat i v květináči. Je to vytrvalý
polokeř. Používá se list, sušený i čerstvý,
v kuchyni jako koření, vhodná i při léčení.
Účinné látky:
Obsahuje spoustu látek: silice s thujonem, cineolem, kafrem, borneolem, dále
třísloviny, pseudotřísloviny, pryskyřice,
triterpeny, hořčinu carnosol, diterpenové hořčiny abietanového typu, lakton
salvin, saponiny, vitamíny skupiny B
a látky podobné ženskému hormonu
estrogenu.

Účinky:
Šalvěj má protizánětlivé, antivirotické
a antibakteriální účinky, zabraňuje
průjmům. Omezuje pocení, zejména je-li
nervového původu, jako např. při nočním
pocení v klimaktériu nebo v pubertě.
Pomáhá při žaludečních, střevních
a žlučníkových potížích a nadýmání.
Droga je i osvědčenou přísadou do
čajových směsí při léčbě různých druhů
rakovin. V kosmetice se využívá pro své
desinfekční a stahující účinky.
Vnější použití:
Kloktání nálevu ze šalvěje pomáhá při
krvácení dásní a začínající parodontóze.
Dokonce už v 16. století šalvějové listy
sloužily jako zubní kartáček a používaly
se k čištění zubů. Pití i kloktání odvaru
nebo zředěné tinktury ze šalvěje se
doporučuje při zánětech mandlí, zánětu
hrtanu a ústní dutiny. Rychle hojí
například afty.
Rozmačkaný nebo rozdrcený list šalvěje
nám poskytne první pomoc při bodnutí
hmyzem a drobném poranění. Šalvěj
obsahuje velké množství silic a kafru,
hojivý účinek má na problematickou pleť
s akné. Stačí pravidelně oplachovat
odvarem ze šalvěje nebo přikládat
obklady a výsledek může být účinnější
než používání čisticí pleťové vody.
Sedací šalvějovou koupel mohou
využívat ženy ke zmírnění různých
gynekologických problémů a zánětů.
Pravidelnou koupelí v šalvějovém odvaru
se lze částečně zbavit nadměrného
a nepříjemného pocení nohou, navíc
působí dobře proti plísním a kožním
ekzémům. Přidávat ji tedy můžeme do
koupele nejen nohou, ale celého těla.
Příprava sedací koupele: 4 hrstky listů
šalvěje namočíme přes noc do studené
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vody. Druhý den vodu i s listy přivedeme
k bodu varu, ale nevaříme. Výluh
přecedíme do koupele.
Vnitřní použití:
Šalvějový čaj nás zbavuje nadýmání
a poruch trávení, léčí záněty střev
a žaludku a povzbuzuje chuť k jídlu. Také
kladně působí na nemocná játra.
Pročišťuje krev, zlepšuje krevní oběh
a působí při nadměrném nočním pocení.
Má uklidňující účinky na náš nervový
systém a ženám je pomocníkem při
nepravidelném menstruačním cyklu
a v klimakteriu. Šalvějový čaj se doporučuje pít při onemocnění horních cest
dýchacích, rozpouští hleny a usnadňuje
odkašlávání.
Pití šalvějového čaje má blahodárný
účinek na náš organismus, ale s touto
bylinkou musíme zacházet opatrně.
Šalvěj obsahuje silici thujon, která by
nám ve větším množství mohla způsobit
potíže. Ve velkých dávkách působí totiž
omamně, při delším špatném dávkování
by naše zdraví i vážně poškodila. Při pití
šalvějového čaje by měly být opatrné
hlavně těhotné a kojící matky.
Doporučené množství jsou pouze 2 šálky
čaje denně, který pijeme horký
a po doušcích, ale nikoli dlouhodobě.
Ing. Olga Koláčková
Bibliografie:
Šalvěj lékařská 2. díl [online]. 2008
[cit.2015-20-5]. Dostupné z: http://1url.cz/OOhU
Wikipedie: otevřená encyklopedie
[online]. 2015 [cit.2015-20-5]. Dostupné
z:http://1url.cz/hOhC
Léčivá příroda [online]. 2015 [cit.201520-5]. Dostupné z: http://1url.cz/tOhZ

Vaříme s šalvějí
Šalvěj v županu
Suroviny:
větší lístky šalvěje, hladká mouka, pivo nebo sycená
minerálka, bílek, mletý pepř, sůl, olivový olej
Postup přípravy:
Lístky šalvěje omyjeme a osušíme. Smícháme mouku s pivem,
osolíme, opepříme a vmícháme našlehaný bílek. Lístky
obalujeme v těstíčku a smažíme v oleji. Ihned podáváme.

Kuličky z vinné klobásy v šalvějové omáčce
Suroviny:
500 g vinné klobásy, 50 g hladké mouky, 1 hrneček slunečnicového oleje
Omáčka: 30 g másla, 250 ml mléka, 30 g hladké mouky, 1 lžíce
šalvěje, 50 ml smetany, špetka soli, špetka bílého pepře

http://1url.cz/cXmA

Šalvějový margarín nebo máslo
Suroviny:
100 g margarínu nebo másla, 2 stroužky česneku, 1 lžíce
šalvěje, troška soli

Postup přípravy:
Nejprve si připravíme kuličky. Obsah vinné klobásy vymačkáme
ze střívka do mísy, vytvoříme z něj menší kuličky a obalíme je
v 50 gramech hladké mouky.
Na pánvi si rozpálíme olej a kuličky v ní dozlatova osmažíme.
Necháme na papírové utěrce okapat.
Během sušení kuliček si uvaříme omáčku. Do kastrůlku se
silným dnem si rozpustíme máslo a pomalu přiléváme studené
mléko. Když se mléko začíná vařit, pomalu přisypáváme
prosátou mouku a během přisypávání mícháme metličkou, aby
se nám v mléce neutvořily hrudky. Poté přidáme šalvěj
a necháme na mírném ohni 10 minut povařit.
Na závěr přilijeme smetanu. Masové kuličky vložíme do
omáčky a podáváme s těstovinami.
http://1url.cz/3Xm8

Postup přípravy:
Margarín vymícháme s prolisovaným česnekem a najemno
posekanou šalvějí. Dochutíme solí. Používáme ke
grilovanému masu či zelenině.

Kuře na šalvěji
Suroviny:
4 kuřecí řízky, olej, šalvěj, 1 lžička citrónové kůry, šťáva
z 1/2 citrónu, 1 lžička pepře, 1 feferonka, sůl
Postup přípravy:
Každý řízek podélně rozřízneme a vložíme do misky. Olej
smícháme s nasekanou šalvějí, citrónovou kůrou, šťávou,
pepřem, solí a feferonkou. Maso ve směsi několik hodin
marinujeme a poté grilujeme.
http://1url.cz/3Xmx

Dýňové rizoto se šalvějí
Suroviny:
1 lžíce másla, 1 cibule, 1 kg dýně, 1 kelímek zakysané
smetany, 300 g rýže, 2 lžičky šalvěje, špetka soli a pepře,
1,5 l drůbežího vývaru, 100 g strouhaného parmazánu,
250 ml bílého vína

Vepřové řízky na šalvěji
Suroviny:
4 řízky bez kostí, 2 lžíce mouky, 1 lžíce nasekané čerstvé šalvěje
nebo lžička sušené, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce másla,
2 červené cibule pokrájené na kolečka, 1 lžíce citrónové šťávy,
2 lžičky moučkového cukru, 4 rajčata rozkrájená na čtvrtky, sůl,
pepř

Postup přípravy:
Cibuli nakrájíme nadrobno. Rýži si opláchneme v sítu
a necháme okapat. Poté rozpustíme máslo a zpěníme na něm
cibuli. Přisypeme dýni a asi 10 minut opékáme a často
promícháváme. Pak přisypeme okapanou rýži a zalijeme
vínem. Vaříme tak dlouho, dokud se víno nevyvaří. Poté po
částech přiléváme vývar tak, že jej vždy necháme z poloviny
vyvařit. Vývar přidáváme, dokud nám rýže nezměkne. Jakmile
je rýže i dýně měkká, necháme vyvařit tekutinu úplně. Osolíme,
opepříme a přidáme šalvěj, ještě asi 2 minuty povaříme
a vypneme. Do horkého rizota vmícháme strouhaný parmazán
a zakysanou smetanu. Můžeme podávat.

Postup přípravy:
Na talíři smícháme mouku, šalvěj, sůl a pepř. Touto moukou
poprášíme řízky po obou stranách. V pánvi rozehřejeme máslo
a olej a dáme smažit řízky. Maso vyjmeme a usmažíme cibuli,
rajčata spolu s cukrem.
http://1url.cz/hXmm
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Cyklostezka

Přibyslav – Sázava

Kdo někdy jezdil v okolí Žďárska, pochopil, že název
Vysočina dostal tento kraj právem. Nevím, jestli i vám,
ale mně se při jízdě na kole zdá, že těch kilometrů do
kopce je vždy nějak víc než těch, co vedou z kopce.
A vítr jde samozřejmě vždy proti nám a slunce a pak
další kopce …
Jako balzám pro duši, ale hlavně pro znavené tělo pak
působí krásná asfaltová cyklostezka Přibyslav – Sázava.
Cyklostezka začíná v Přibyslavi u vlakového nádraží
a končí na okraji obce Sázava na křižovatce se silnicí
352. Pokud se nechcete vracet stejnou cestou zpět,
můžete v Sázavě pokračovat vedlejšími ulicemi obce
k vlakovému nádraží (stanice Sázava u Žďáru) a zpět do
Přibyslavi se vrátit vlakem.
Stezka je součástí Posázavské cyklotrasy č. 19 a vede po
zrušené železniční trati. Celkové převýšení je asi 56
metrů. Pokud nechcete stoupat, zvolte opačný směr
jízdy a začněte výlet v Sázavě. Trasa vede v blízkosti
řeky Sázavy, většina této cyklostezky vede lesem
a využívá náspu zrušené železniční trati spojující město
Přibyslav s obcí Sázava. Poslední vlak po více než sto let
staré železniční trati projel v dubnu roku 2006 a
samotná Cyklostezka Přibyslav - Sázava byla otevřena v
září roku 2011.
Jedná se zřejmě o jednu z nejkrásnějších cyklostezek
nejen na Vysočině.
Pokud neholdujete jízdě na kole, můžete se vydat na inlinech nebo pěšky. Díky perfektnímu asfaltovému
povrchu je tato stezka vhodná i pro vozíčkáře. V zimě
slouží běžkařům.
Odpočívadla, informační tabule a nenáročnost terénu
dělají z této cesty ideální prostředí pro výlet s malými
dětmi.
Pokud se letos v létě ocitnete na Vysočině, neváhejte a
navštivte tento krásný kout a užijte si pohodový výlet.
Luba Šťastná
Použité zdroje: http://1url.cz/oOBQ
http://1url.cz/zOBW

Mapa cyklostezky je značená oranžověhttp://1url.cz/a5oP
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Konference Aglow
24.-25. 4. 2015, Nymburk
COP Nymburk, V Kolonii 1804

Boží
otcovské srdce
...tak Bůuh miloval svěet... (Jan 3,16)

Ohlédnutí za konferencí
Téma letošní Národní konference
Aglow. Hned poté, co jsme toto téma
pro konferenci přijaly, mi bylo jasné, že
pro mne to půjde „ na dřeň“.
Otec – táta - tatínek, každý má nějakého
a každý si pod tímto pojmem něco
představuje. Někdo má pocity pozitivní,
jiný negativní, někdo nijaké. V každém
případě vypořádat se s pojmem OTEC je
stěžejní pro každého z nás a ovlivňuje to
celý náš život.
Já mám v rodném listu napsáno
v kolonce otec – neuveden. Je to složitá
rodinná historie. Maminka se rozhodla
nedělat tátovi problémy, když se mu
v šedesátém osmém naskytla možnost
opustit republiku. Odstěhoval se i se

svou rodinou a na mě při tom nějak
zapomněl. A možná to bylo i trochu
nějak jinak, ale to už asi nezjistím.

A když pak Bible říká, že Bůh je Otec, je
těžké si pod tím představit ten správný
pojem.

Nedovedete si představit ten trapas při
každé návštěvě doktora nebo úřadu,
kdy jsem musela vyslovit – nemám
uvedeného otce. Ale časem jsem si
zvykla a možná jsem raději na to byla
i hrdá. Jenže on tam někde vzadu (v
srdci) pořád chyběl. Nikdy nebyl, aby
pohladil, pofoukal bebí, zastal se,
dupnul si… Nikdy nebyl, aby ukázal, jak
to má správně být, fungovat…

Už dlouho vím, že si tyhle otazníky
v sobě potřebuji vyřešit. A tak mi asi
naproti přišel Pán Bůh i s touto konferencí. Možná můj životní příběh není tak
dramatický jako příběh Jima nebo
Huldy Bennettových, ale čas k odpuštění rodičům i přijetí pravdy o tom, jak mě
Bůh miluje jako otec, je právě teď. Tak
jdu do toho! Možná to zabolí, ale věřím,
že mě Bůh přivede do svobody a dá mi
prožít, jak moc miluje tatínek svou
dceru.

Prostě to chybí. A když už máte svou
rodinu a Váš manžel je zároveň otec
Vašich dětí a …

Jana Follerová

Účastnicím konference Aglow jsme položili tyto otázky
1. Co pro tebe znamenala konference Aglow?
2. Má cenu jezdit na podobné akce? Pokud ano, tak proč?

1. Konference pro mě byla obohacením v tom, co jsem slyšela, ale
zejména hlubším obecenstvím se
sestrami.
2. Na podobné akce má smysl jezdit
právě proto, že se můžeme potkat
s lidmi, které jsme už delší dobu
neviděli, podělit se o nové zkušenosti
- a je to takový čas oddělený
a zvláštní. Je zde možnost i přijmout
hlubší požehnání pro svůj osobní
život.

1. Jeden a půl dne úžasně stráveného
času, zastavení se, vybočení ze
stereotypů pobytu doma, ztišení se ve srovnání s ruchem běžného jiného
víkendu, mnoha milých znovushledání a především - pobytu v koncentrované Boží přítomnosti.

1. Konference Aglow pro mě vždy
znamenala velmi, velmi moc - setkání
s milými lidmi, odpočinutí od rodiny
(i když máme hezké vztahy) a všech
běžných povinností - takový čas pro
sebe, čas chval a modliteb, uspořádání priorit - prostě vydechnutí
a načerpání nových sil.

2. Má, protože - je to zajímavé vždycky je to lepší, než je mé očekávání! :-)

2. Proč si jednou za rok nedopřát
takový výlet do nebe :-)?

Daniela Č.

Marta Š.

Hanka Horská
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1. Aglow pro mě znamená odpočinutí, načerpání mnohého duchovního,
hlavně setkání s Pánem. Nové věci
s Pánem a hlavně posilnění skrze
vyučování.
2. Na tuto akci má cenu jezdit,
protože je to možnost setkání
různých žen z koutů naší republiky.
Monika A.

1. Konference Aglow pro mě
znamenala veliké obohacení, mohla
jsem si znovu uvědomit, jakou
velikou sílu má odpuštění a jak je
potřeba odpouštět, znovu jsem
mohla prožít Boží lásku, která miluje
bez podmínky úplně každého.

1. Konference pro mě znamená
setkání žen z různých koutů
a denominací celé ČR. Svědectví
o živém Božím jednání v životech žen.
Chvála a uctívání v jednotě Ducha
svatého. Navázání nových přátelství.
Letošní svědectví manželů
Bennettových bylo obzvláště silné
a hovořilo i do mého života - co vše je
schopen Bůh uzdravit. Boží otcovské
srdce je nádherné a já ho toužím stále
více poznávat.

1. Na konferenci Aglow jsem byla
letos poprvé, vůbec jsem nevěděla,
jaké to tu bude. Ale byla jsem mile
potěšena. Tedy Aglow pro mne
znamená Bohu milé společenství lidí
(žen), které ho touží chválit. Cítila
jsem se tu jako v jedné velké rodině.
Pro mne osobně velice příjemný čas.

2. Na konferenci jezdím ráda, protože
ke mě Bůh mluví různými způsoby.

2. Určitě to cenu má. Je dobré změnit
prostředí, kde se pohybujeme, a také
se můžeme seznámit s lidmi plnými
radosti. Věřící člověk zde dostane
třeba i odpovědi na své dotazy a skrze
to může sloužit.

Monika

Anna

2. Určitě to cenu má. Už třeba jen
proto, že potkám někoho, kdo se
mnou promluví, porozumí mi,
obejme mě. Někdy je člověk doma
zavřený, v hlavě má spoustu otázek,
bolesti, kolem sebe tmu... a pak
přijede na nějaké takové setkání
a najednou má pocit, že temnota se
protrhává, že v tom, co prožívá, není
sám. Mnohdy si odvezu odpovědi na
své otázky a odjíždím jiná, než jsem
přijela.

1. Pán Bůh byl s námi důvěrně
v lásce, s jednotlivými srdci, osobně
každého človíčka podělil, jak každý
potřeboval.

ZVUKOVÉ ZÁZNAMY
Z KONFERENCE AGLOW
najdete na

2. Smysl těchto křesťanských
konferencí vidím hlavně:

společně chválit, uctívat a děkovat;

povzbudit se navzájem k víře,
naději a lásce;

poznat, že ostatní sourozenci
v Kristu, naši bližní, to také nemají ve
všem jednoduché a nejsou "na
lopatkách".

http://www.aglow.cz/download.html

Lucka

Jitka B.

Děkujeme Vám všem, kdo jste se zapojili do výroby čtverců pro děti v Jihoafrické republice.
V nejbližší době čtverce zabalíme a odešleme na místo určení.
Do příštího čísla Tabity chystáme fotoreportáž z této akce.
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Vyprávění dlažební kostky
Můj život je takový zvláštní. Jako dlažební kostka jsem toho již hodně zažila.
Neustále mám na paměti den, kdy mě sem položili.
Na začátku jsem si říkala, že nikam nepasuji, ale tady jsem našla kamarády, kteří
jsou vedle mě a vždy pomůžou. Jsem tady jako jedna z mnoha, ale když jsme vedle
sebe, skvěle k sobě zapadáme a doplňujeme se.
Ze začátku se mi zdálo strašně ponižující, jak po mně všichni šlapou… Připadala
jsem si bezvýznamná a neviditelná. Nechápala jsem, proč to mým kamarádkám
nevadí. Zeptala jsem se jich: „Jak to, že oni po nás šlapou, nevšímají si nás a my s tím
nic neděláme? Myslím, že jsme úplně zbytečné, tak proč tady vlastně jsme?“ Jedna
kostka mi odpověděla: „Ale my tu nejsme z důvodu, abychom lidem něco
dokazovaly. Jsme tu, abychom jim pomáhaly. Vždyť ani oni po nás nešlapou jen
proto, že nás nemají rádi, a to, že si nás nevšímají, je dáno tím, že neustále nad
něčím přemýšlejí a pak se často zapomínají dívat kolem sebe. Já myslím, že je
skvělé vědět, že můžeš být pro někoho užitečná.“
Její vysvětlení mi pomohlo si uvědomit, že jsem často jako ti lidé. Myslím na sebe
a zapomínám na to, že tu jsou kolem i ostatní, kteří potřebují mou pomoc.
Od té doby jsem ráda za to, že tu můžu být se svými kamarádkami kostkami pro
ostatní.
Martina Bailešová (17 let)
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