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Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají
stavitelé. Nestřeží-li město
Hospodin, nadarmo bdí
strážný.
Žalmy 127,1
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ÚVODNÍK

Tabitě už je 10 let
Luba Šťastná
„Tak Tabitě už je 10 let, no to to letí…“
říkají si účastníci narozeninových oslav.
Ukusují z narozeninového dortu, občas
se leknou, když praskne nějaký balónek
z výzdoby, vyprávějí si příhody z raného
dětství oslavence. „No jo, nevypadala
nejdřív jako krasavice, ale vypadá to, že
holka snad poroste do krásy.“ Rozjímají,
jaká Tabita byla a jaká je teď, otvírají
stará alba, aby si prohlédli obrázky
z minula, popíjejí džus a mlsají chlebíčky…
Na narozeninovou párty Tabity, které je
právě 10 let, vás pozvat nemůžeme.
Balónky a konfety najdete na obrázcích,
na narozeninový dort vám můžeme
poslat jen recept. Ale stará alba vám
ukázat můžeme. V tomto čísle najdete
jak obrázky (příspěvky) z některých
starších čísel, tak i články z Tabity, která

původně vycházela v papírové podobě.
e-Tabita (aneb elektronická verze
Tabity) vznikla vlastně vzkříšením
Tabity, která zemřela a zase žije, tak jako
Tabita v Bibli, po které má časopis
jméno.
Ve Skutcích apoštolských (9, 36-41)
čteme, jak Tabita umřela a lidé prosili
Petra: "Přijď rychle k nám!", „Udělej
něco!“ Proč? Čím byla Tabita tak
významná? Čteme o ní, že konala
mnoho dobrých skutků a štědře
rozdávala almužny. A dál, že všechny
vdovy s pláčem ukazovaly sukně
a pláště, které jim Tabita šila, dokud
byla naživu. (Petra s pláčem obklopily
všechny vdovy a ukazovaly mu košile
a pláště, které jim Tabita šila, dokud
byla naživu. Kralická bible)
Možná vás napadne, že to není až tak
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významné. No prostě rozdávala a šila.
Vždyť tolik Božích lidí dělalo významné
dílo a tahle žena šila sukně vdovám
okolo sebe. Neumím posoudit, zda to
pro ty ženy byla jediná sukně, anebo to
byla sukně, kterou dostaly pro radost či
povzbuzení. Každopádně v Božích očích
byla tato zdánlivě malicherná služba
natolik důležitá, že Tabitu vzkřísil
z mrtvých.
Možná máte někdo z vás pocit, že
děláte jen „obyčejné věci“. Že vaše
služba není nijak zajímavá ani důležitá.
Věřte, Boží pohled je jiný.
A nakonec mé přání pro naši oslavenkyni Tabitu: Aby sloužila lidem tak, jak má.
Aby do vašich domovů přinášela jak
naplnění potřeb, tak obyčejnou radost
a povzbuzení.

O vytrvalosti
Dan Drápal
Tabita vychází již deset let – a to není
krátká doba. Tedy… není to krátká doba
dnes, kdy je život rychlejší a pomíjivější
a kdy mnohdy nestačíme sledovat, co
vzniklo a co zaniklo. Má-li si člověk
v dnešní době zachovat duchovní
nadhled, musí vynaložit značné úsilí.
John MacFarlane, pozoruhodný muž,
který kázal evangelium snad ve všech
slovanských národech, jednou vyslovil
zajímavou myšlenku: Existuje řada
křesťanských sborů, které mají jména
jako Agapé, Filadelfia, Victory (Vítězství), Víra, Průlom a podobně, ale ještě
prý neslyšel o sboru, který by se
jmenoval Trpělivost nebo Vytrvalost.
Vytrvalost ovšem potřebujeme. Zvláště
v dnešní době, kdy je tolik věcí tzv.
„instantních“. Instantní zralý křesťan je
ovšem nesmysl. Rovněž neexistuje
instantní plodný sbor.
Larry Crabb se kdysi v jedné knize
vyjádřil, že má-li vyrůst zralý křesťan,
o němž lze říci, že „svlékl starého člověka
a oblékl nového“, nebo že „se proměnil
obnovou své mysli“, je potřeba tří
faktorů. Jsou to milost, pravda a čas.
Bez Boží milosti bychom nemohli
nastoupit cestu nového života. A nový
život nemůže ani začít, pokud se
pravdivě nepodíváme sami na sebe.
A pokud v nás Boží život pokračuje, je to
díky tomu, že přijímáme Boží pravdy
a snažíme se podle nich žít. Čas je

nezbytný, aby v nás milost a pravda
zakořenily a vykonaly své dílo proměny.
Ono to vlastně platí o člověku i před
obrácením. Může se stát, že někomu
zvěstujete evangelium, ale jste rázně
odmítnuti. Můžete mít nepříjemný
pocit, že vaše povídání bylo zbytečné,
a dokonce si kladete otázku, zda jste
něco zásadním způsobem nepokazili.
Nevíte ovšem, co bude následovat. Ano,
připouštím, možná jste se skutečně
snažili zbytečně. Možná ale nastane
něco jiného: Člověk, který vás odmítl, se
během několika let může ocitnout ve
zcela nové situaci. Přijde o zaměstnání.
Jeho dítě postihne těžká choroba. Opustí
ho životní partner. A takový člověk začne
uvažovat jinak, zjistí, že to, co bylo dříve
prioritou, ztratilo veškerou lákavost,
a setká se s někým jiným, kdo mu řekne
evangelium podobně jako kdysi vy, ale
jeho reakce už je mnohem vstřícnější.
Neznamená to, že už je připraven
přijmout spásu v Ježíši Kristu. Možná
uběhnou další tři roky a někdo jiný ho
pozve na evangelizační akci, třeba na
A l f u n e b o M a n že l s ké v e č e r y.
A najednou to tomu člověku „docvakne“.
Důležité je, že je tu Boží milost, důležité
je, že jsme kázali pravdu, a konečně je tu
ten faktor času. Ano, potřebujeme
vytrvalost, a zejména tam, kde
nevidíme ovoce hned.
To se týká i těch, kdo jsou již určitou
dobu křesťany. Někdo si „zamiluje
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tento svět“ a opustí Ježíše i církev. Vás
to velice mrzí a začnete se modlit.
Nevíte, zda to dobře dopadne, a možná
se budete modlit celá léta. Zejména
pokud jde třeba o vaše dítě nebo o
vašeho životního partnera, případně
dobrého přítele či přítelkyni. Modlíte
se, protože víte o Boží milosti. Modlíte
s
e
a připomínáte si, že pravda je důležitá
a že pravdu Božího slova nemůžete
nějak „vožulit“, upravit si ji podle svých
potřeb a přání. A opět je zde faktor
času. A vy potřebujete trpělivost.
Jsem už starší člověk a sloužím Pánu
přes čtyřicet let. Mám v tom určitou
výhodu: Vím o spoustě lidí, jejichž
odchodu od Boha jsem hluboce litoval
a nad nimiž jsem se trápil. Ne, nevrátili
se zdaleka všichni, ale mnozí ano. První
narkoman, kterému jsem sloužil, se
vrátil k Pánu po jednadvaceti letech (já
jsem se to ovšem dozvěděl ještě o deset
let později). První člověk, kterého jsem
s těžkým srdcem vyloučil ze sboru, mi
po deseti letech zavolal: „Dane, vše, cos
mi tehdy říkal, bylo pravda.“ To
samozřejmě potěší a povzbudí, protože
o těch deset let dříve mi bylo hodně
ouvej.
Shrnuto: Vytrvalost je nesmírně
důležitá. Jsou věci, které bychom bez ní
prožít nemohli. Pokud ji ale projevíme,
zakusíme spoustu krásných věcí, které
by bez ní pro nás zůstaly nepřístupné.

Minulost nezměníme, teď měníme zítřek
Daniel Voldřich
Pokud se vám náhodou zdá nadpis
tohoto článku povědomý, náhoda to
není. Před několika lety použil tuto větu
jeden z telefonních operátorů pro
nabídku nových mobilních služeb.
Vznikl tak jeden z nejlepších reklamních
sloganů za poslední generaci. A to
proto, že jednoduše formuluje
skutečnost, která jasně rezonuje
v pocitech většinové populace. Těžko
teď vypátrat, zda byl autor sloganu
křesťanem, nicméně přesah do
duchovní oblasti je víc než zřejmý.
„O minulosti nepřemítejte, hle, činím
něco docela nového“, sděluje ve svém
poselství biblický prorok Izajáš
a nezbývá než souhlasit. Minulost
nezměníme. Motýl se zpátky do kukly

nenasouká, smažené vajíčko zpět do
skořápky také nedám. Nemá tedy smysl
utápět se v pocitech coby kdyby. Jediné,
co mohu udělat s minulostí, dávnou
i včerejší, je vzít si ponaučení z chyb,
nevracet se ke starým hříchům a snažit
se odpustit těm, kteří se na mně
provinili. Často to není vůbec snadné,
ale minulost skutečně sebevětším
úsilím nezměníme. Mnohá trápení
a lítostivost nad minulými chybami už
nic nevrátí. Jen to ubírá energii a pokoj,
které potřebujeme pro dnešek a pro
příležitosti, které jsou teď. Protože teď
měníme zítřek. Přítomnost je to, co
máme ve svých rukách. Dnešní
přítomnost předurčuje to, co bude
zítra. Když dnes zaseji, je hodně
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pravděpodobné, že zítra budu sklízet.
Když dnes nezaseji, stoprocentně zítra
úroda nebude. Příležitost dneška se
nemusí opakovat. Pozor také na minulé
špatné návyky a zakořeněnou rutinu.
Stejnými postupy a stejnými způsoby
zpravidla dnešní nové příležitosti
nezachytím. Měnit zítřek lze proto jen
tak, že se každý den měním i já
– v praktické i duchovní rovině. A to je
možné jen teď, v přítomnosti a za Boží
přítomnosti. Protože nechat se
proměňovat Boží přítomností znamená, že zasévám na jistotu. Boží přítomnost zkrátka znamená jistotu zítřka.

MUŽI
NA HRANE
Život jako pouť
aneb co nás čeká na konci labyrintu?
Petr Plaňanský

Muži, kteří na svých bedrech, mnohdy
nevědomky či nechtěně, nesou břímě
světa své generace, se často vyznačují
novátorstvím, odvahou a pokorou.
Přesto se svým vrstevníkům jeví spíše
jako kulhaví a neúspěšní poutníci. Jejich
život, ideje i konání se nezřídka
pohybují na samé hraně tenké jako ostří
nože. Jen s notnou dávkou úsilí unikají
nástrahám života. A přijde-li nakonec
vniveč jejich nedokončené dílo, udělají
vše pro to, aby znovu povstalo k životu
tak, jako prý povstává bájný pták Fénix
ze svého vlastního popela. Jen málokdo
z jejich souputníků dohlédne za
horizont událostí až tam, kde po nich,
na rozdíl od jejich kritiků, ještě zůstává
patrná nesmazatelná stopa. Konečně
z jejich vytrvalého zápasu, mimořádné
moudrosti a inspirujících myšlenek
čerpáme až do dnešních dnů… Jedním
z takových věčně zápasících poutníků je
bezesporu Jan Ámos Komenský.
Ač je o životě našeho poutníka mnohými labyrinty světa známo poměrně
hodně skutečností, některé zdánlivé
banality se ztrácejí v mlze záhad
a nejasností. Tak třeba víme, kdy se Jan
Ámos narodil – 28. března 1592,
a jistotně víme, že je nejmladším z pěti
dětí Martina Szegese a Anny Chmelové.
Jenže nám není známo, kde přesně
spatřil světlo světa. Nárok si totiž činí
minimálně tři obce: Nivnice, Uherský
Brod a snad i Komňa, po níž nese

přízvisko. Pozoruhodné jsou i strkanice
kolem jeho národnostního původu,
které nejlépe vystihuje bonmot:
Největší učitel národů, kterého České
království darovalo světu, je ve
skutečnosti Moravan s uherskými
předky. Ostatně bylo by na tom něco
divného, když se narodil na pomezí
Moravy a Uher?
Na prahu jinošství – neb na roky
teenagerovské se v době Komenského
ještě „nehraje“ – přichází o oba rodiče.
Jeho mladý život je svěřen nejprve do
péče poručníků z řad příbuzných
(sestra, teta), později jsou jeho
poručníky lidé mimo rodinu. A opět:
netušíme proč. Stát se sirotkem pro
mnohé znamená počátek konce, ne tak
pro Jana Ámose. Ukáže se být mimořádně nadaným studentem. Inu,
někomu je dáno do vínku, aby určité
slabiny nakonec proměnil v nové
příležitosti. Díky tomu se ze sirotka Jana
Ámose nakonec vyklube nejuznávanějšího reformátor vzdělávání, myslitel,
filozof a mimořádně plodný spisovatel
své doby. Aby to nebylo málo, pak
většinu jeho života provází politický
aktivismus spojený s nadějí na nové
spravedlivé společenské a náboženské
uspořádání válkou rozvrácené domoviny. A co víc, i život zasvěcený službě
Bohu a jeho lidu v Jednotě bratrské.
Po studiích nejprve působí na bratrské
škole ve Strážnici a později v přerov6

ském bratrském gymnáziu, kde se
rozhodne pro pastýřskou službu. Je
vyslán za vzděláním a zkušenostmi na
zahraniční univerzity v Herbornu
a Heidelbergu. Na první studuje tři roky,
na druhé jeden semestr, který stačí pro
obhájení
teologické disputace. Komenského
cestu, stejně jako mnohých jiných
bratrských studentů doma i v zahraničí,
sponzoruje hlava Jednoty bratrské na
Moravě, dobrodinec mnohých, Karel
starší ze Žerotína.
Při návratu domů Komenský poprvé
a naposledy navštíví Prahu. Zde se
nezdrží, nýbrž spěchá na milovanou
Moravu, aby se v Přerově ujal vedení
bratrské školy. Tam také začíná jeho
usilovná práce na revoluční proměně
celého dosavadního vzdělávacího
systému. A je natolik převratná, že
mnohé jeho nápady později uplatňují
ve svém vzdělávacím systému i jezuité.
Jde patrně o Komenského nejšťastnější
životní období, do něhož lze zahrnout
i následnou ordinaci na kněze a službu
v bratrském sboru ve Fulneku, jakož
i ženitbu s Magdalenou Vizovickou
a narození prvního synka.
Šťastné dny promění v noční můru
nezdařené české stavovské povstání,
díky němuž je rozpoután celoevropský
konflikt, a to na dlouhých třicet let.
Prohraná bitva na Bílé hoře bere naději

na poklidný život všem protestantům
v Českém království. I Jan Ámos musí
prchat. Z Fulneku odváží znovu
těhotnou ženu i s malým synkem
a svěřuje je v Přerově do ochrany a péče
Karla staršího ze Žerotína a následně se
uchyluje do vnitřního exilu. Nejprve na
severní Moravě, později na žerotínském Brandýsko-orlickém panství.
Mimochodem, v ýchodní Čechy
nakonec procestuje křížem krážem.
V tomto období ho zasáhne další
bolestivá rána. Na mor, který řádí nejen
v Přerově, umírají jeho žena i oba
synové. Jako by útěk před pronásledováním a ve Fulneku uskutečněné
veřejné pálení Komenského knihovny
i prvotních spisků zabývajících se
pedagogikou nebylo samo o sobě dost
velkým trápením.
A k tomu další záhada: neznáme jména
jeho dvou synů. Jde o opomenutí, nebo
spíš touhu překonat trýznivou bolest ze
ztráty? Ve svých spisech dokonce
nezmiňuje ani to, kde přesně se
v počátcích exilu na severní Moravě
skrývá – snad v Oderských vrších či
v okolí Velkých Losin? Možná chtěl místa
utajit i pro své následovníky na útěku.
V době nejhlubší krize v sobě dokáže
v yburcovat patrně to nejlepší
a nejšlechetnější, co v něm upřímný
zápas o víru za roky nastřádal. Ve skrytu
vnitřního exilu píše Labyrint světa a ráj
srdce, kde se vysmívá mnohému
lidskému plahočení, usilování o moc,
přetvářce i bojům, falešným jistotám
a jalovým nadějím, aby na konci práce
vzdal hold jediné naději, zachránci
svého života, Ježíši Kristu.
Aniž to však tuší, jeho putování
mnohými labyrinty světa je vlastně
teprve na samém počátku.
Znovu se žení, patrně aby překonal
trýznivou bolest a samotu? S Marií
Dorotou Cyrillovou, s níž žije dalších
24 let, mají 4 děti.
V této době se dostává do čela Jednoty
bratrské, pro niž vykoná mnoho
zahraničních misí. Podílí se na zajištění
exilu pro utečence v Lešně, pomáhá do
Vratislavi potají převézt bratrskou
knihovnu z Náměště nad Oslavou
a bratrskou tiskárnu z Kralic.
Sám v pětatřiceti odchází do polského
Lešna, kde nachází jako mnozí jiní
bratrští utečenci nový domov. Z exilu se
již nikdy natrvalo do své milované

domoviny nenavrátí, i když tušíme, že
jeho mnohé cesty do Uher patrně přes
Moravu vedou. V Lešně natřikrát
prožije 19 let naplněných prací,
vyučováním, pastýřskou péčí, ale
i úsilím o získání mezinárodního
respektu pro české protestanty.
Hnán neklidnou dobou a potřebami
souvěrců se vrhá na práci, především
na pedagogiku, a také zahajuje práci na
dvou velkých projektech: jednak na
české encyklopedii, jednak na Obecné
poradě o nápravě věcí lidských, do níž
postupně vkládá nejen své těžce nabyté
vědomosti a životní zkušenosti, nýbrž
i naději na „lepší příští“. Krom toho jako
čelný představitel a později poslední
biskup staré Jednoty bratrské pečuje
o bratry v exilu a všude možně po
Evropě shání morální a finanční
podporu pro ty, kteří jsou mu svěřeni.
V roce 1648 ztrácí podepsáním
vestfálského míru naději na brzký
návrat do domoviny, navíc v tomto roce
umírá i jeho druhá manželka. Rok na to
se znovu žení s Janou Gajusovou, jde
spíše o „sňatek z rozumu“, neb jako
stárnoucí otec potřebuje pomoci
s početnou rodinou.
Píše si s významnými šlechtici
i panovníky Evropy. Cestuje do zahraničí
– ve službách Jednoty bratrské, ale i jako
politický či pedagogický agitátor. Nabízí
své pedagogické služby Švédům
i Angličanům. Přijímá nabídku uherského šlechtice Zikmunda Rákócziho
a rozjede svůj vzdělávací experiment na
Blatném potoce v Uhrách, kde zakládá
a vede vzorovou školu, pro kterou píše
i učebnice. Ale jako mnohé jiné podniky,
ani tento nedokončí.
A události divoce běží dál – nové naděje
i nová zklamání, život jak na horské
dráze – nahoru a dolů. Další švédské
tažení Polskem a proklamovaná
podpora Švédů z řad exulantů nakonec
způsobí vyhnání členů Jednoty bratrské
z Lešna. Komenský musí, jako mnozí
jiní, nakonec také utéci, aby zachránil
život a rodinu. A potká ho další rána
– s Lešnem hoří nejen jeho majetek,
nýbrž i jeho rozsáhlá knihovna a mnohé
rukopisy, které v sobě skrývají mnohaletou pilnou práci.
Posledních čtrnáct let života prožije
jako host rodiny válečného magnáta
Ludvíka De Geera v Amsterodamu, kde
vytvoří a dokončí většinu ze svých více
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jak 150 knih.
Ve své osobní závěti Jedno potřebné
dochází na sklonku života a u samého
konce svého životního labyrintu
k následujícímu poznání a vyznání:
Jestliže jsem se nějak připodobnil
pošetilému poutníkovi a dělal jen to,
co se týká pozemského života, maje
za skutečné dílo práce vedlejší,
upouštím od toho a chci být na konci
života jako onen dobrý obchodník,
který nehledá nic jiného než perly, a
když najde jednu velmi cennou, prodá
všechno, aby ji koupil. Ty sám, Pane
Ježíši, už budeš mou drahocennou
perlou, všechno mé dobro, všechno
mé JEDNO NEZBYTNÉ. Tebe jediného
hledám a koupím, když jsem rozprodal vše, co mám i nemám, a vše, co
svět považuje za bohatství, budu mít
za lejna proto, abych získal tebe, můj
Kriste.
Mým posledním zaměstnáním bude
učit se umírat tomuto životu a umět se
narodit budoucímu.
Putování Jana Ámose se uzavírá
15. 11. 1670, a nám zůstává nedořešená poslední, pro nás zahanbující otázka:
Proč jsme nejproslavenějšího exulanta
ani po 350 letech nenavrátili do
Fulneku, kde prožil svá nejšťastnější
léta života? Nenastal nejvyšší čas to
napravit?
Možná nejlapidárněji se dá celoživotní,
nekončící a z valné části nedokončené
úsilí poutníka Jana Ámose Komenského
vyjádřit jedním z bonmotů irského
dramatika Samuela Becketta:
„Zkusil jsi to, selhal jsi. To není důležité.
Zkus to znovu. Selži znovu, selži lépe.“
Mám za to, že si byl Komenský svých
neúspěchů a selhání vědom – však těch
různých škobrtnutí či rozpracovaných
a nedotažených věcí za ním zůstává
pěkná řádka. Aťsi! Máme-li být
spravedliví, musíme přiznat, že učinil
pro známost naší země a pro povznesení lidského pokolení víc než mnozí z nás.
Na druhou stranu spíše než selhání pro
něho byla důležitější naděje. Naděje,
kterou hýčkal ve svém srdci: že se jeho
bitému národu bude jednoho dne vést
lépe, že se lidé budou vzdělávat
v poznání i charakteru tak, aby byli
připraveni na setkání se svým
Stvořitelem a Zachráncem, že
z nynějšího utrpení Jednoty bratrské

nakonec vzejde v budoucnu něco
dobrého, že se poklad Božího slova
nadobro nevytratí z lidských myslí, srdcí
a jednání.
Pokud tedy někdo selhává, pak jsme to
my, Komenského hrdí dědici. Ačkoli se
na něho rádi odvoláváme – ať už na poli
pedagogickém, či teologickém, zdaleka

Komenský se v Labyrintu a ráji srdce
v y s m í v á m n o h é m u l i d s ké m u
plahočení, usilování o moc, přetvářce
i bojům, falešným jistotám a jalovým
nadějím, aby na konci práce vzdal hold
jediné naději, zachránci svého života,
Ježíši Kristu:
„Vítej, vítej, můj synu a bratře milý!“
A když to řekl, přívětivě mě objal
a políbil. Z toho mne prostoupila jakási
přelíbezná vůně a byl jsem prodchnut
nevypravitelnou radostí, že mi až slzy
tekly z očí. Ani jsem nevěděl, co mám
říci na tak nenadálé přivítání, a tak
jsem si jen zhluboka povzdechl
a vzhlédl k němu pokornýma očima.
Když viděl, jak jsem samou radostí celý

jsme neprostudovali, nepochopili,
nepřijali a neuskutečnili mnohé
z pokladů, které nám tu před více než
třemi stoletími nastínil a jako svůj odkaz
zanechal.
Komenského zápas je pro mě příběhem
hluboce inspirujícím: přes mnohé
ústrky a pády, navzdory nepřízni

předěšený, promluvil ke mně takto
dále: „Kde jsi byl, synu můj? Kdes byl
tak dlouho? Kudys chodil? Co jsi hledal
ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl
hledat jinde, než v Bohu? A kde jinde
Boha než v jeho chrámu? A jaký je
chrám Boha živého? Cožpak to není
chrám živý, který si sám pro sebe
připravil, tvé vlastní srdce? Díval jsem
se, můj synu, jak jsi bloudil, ale už jsem
se na to nechtěl dívat dále, přivedl
jsem tě k sobě a uvedl do sebe sama.
Toto místo jsem si zvolil za palác, kde
budu přebývat, a chceš-li tu bydlet se
mnou, nalezneš zde, co jsi marně
hledal ve světě: pokoj, útěchu, slávu
a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj,
že nebudeš zklamán tak jako tam.“
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a nebezpečenství doby, tváří v tvář
pronásledování i zášti mocných tohoto
světa, skrze mnohé omyly a selhání
tento pokorný muž plný víry, naděje
a lásky znovu a znovu povstává. Proto,
aby se s neutuchajícím úsilím opět
pustil do rozdělaného, zdánlivě
nekonečného a zatím ještě nedokončeného díla.
Když jsem slyšel tu řeč a pochopil jsem,
že to je můj spasitel Ježíš Kristus,
o němž jsem už dříve ve světě něco
zběžně slyšel, s velkým potěšením
a naprostou důvěrou (ne jako ve světě,
s obavami a s pochybováním), jsem
sepjal ruce, vztáhl je k němu a řekl
jsem: „Zde jsem, Pane můj, Ježíši!
Vezmi si mne, chci být tvůj a zůstat tak
na věky. Mluv ke svému služebníku
a dej, ať poslouchám; řekni mi, co
chceš, a dej, ať v tom najdu zalíbení;
ulož mi, co se ti líbí, a dej, ať to unesu;
obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať na
to stačím; poruč, co chceš, a co
poroučíš, dej: ať se já stanu ničím,
abys ty sám byl vším.“

TABITA PŘEDSTAVUJE
KOMENSKÝ

2020

Porada o nápravě věcí lidských
Projekt k 350. výročí Jana Amose Komenského (1592–1670)
Připojme se ke Komenského nadčasové vizi a udělejme svět lepší!
Hana Martináková, zpracovala Milena Krumphanzlová
Jan Amos Komenský měl celoživotní
sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva.
Vycházel z předpokladu, že věci lidské
nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také
docela ztraceny. Celý život proto
pracoval na svém stěžejním díle Obecná
porada o nápravě věcí lidských, kde
představil vizi a cestu k proměně
společnosti.
K praktické obnově přitom dle
Komenského dochází prostřednictvím
moudrého porozumění a správy sedmi
klíčových oblastí: vzdělanost, rodina,
vláda, víra, média, umění a podnikavost.
Projekt Komenský 2020 vznikl při
příležitosti 350. let od úmrtí učitele
národů – Jana Amose Komenského
(1592 – 1670). Cílem projektu, který se
zaměřuje jak na studenty škol, tak na
širokou veřejnost, je oslovit českou
společnost s Komenského poselstvím,
předat jeho nadčasový odkaz současné
mladé generaci, a přizvat tak národ
k navázání a dokončení Komenského
porady o nápravě.
PROMO VIDEO SMARKEM EBENEM

Vzdělávací programy a interaktivní
dílny
V rámci projektu byly vyškoleny desítky
lektorů z celé ČR, kteří prostřednictvím
vzdělávacích programů pro základní
a střední školy – tzv. lektorských

interaktivních dílen, seznamují žáky
a studenty zábavnou formou s životem
a ústředními myšlenkami Komenského.
Žáci, třídy a skupiny mládeže se mohou
zapojit rovněž do navazujícího soutěžního „Projektu Proměny“ (tzv.
PROPRO), jehož cílem je dle inspirace
Komenského učinit a zdokumentovat
konkrétní dobrou věc ve svém bezprostředním okolí a komunitě.
Veřejná čtení a výstava
Školy, církve, vedení měst, knihovny,
veřejné instituce, spolky, organizace
i angažovaní jednotlivci jsou zváni
k tomu, aby uspořádali veřejné čtení To
nejlepší z Komenského včetně výstavy
Komenského Timeline či doprovodného programu Příběhy lidskosti a přispěli
tak k propojení a aktivizaci místní
komunity. Veškeré materiály k pořádání
čtení jsou k dispozici zdarma na
webových stránkách projektu.
On-line video-série a knižní monografie
Vedle materiálů pro školy a mládež
vznikla v rámci projektu také unikátní
autorská monografie Jana Hábla
a Davida Louly To nejlepší
z Komenského Porady o nápravě věcí
lidských, shrnující klíčové citáty a statě
z Komenského díla, a webová a mobilní
aplikace: Interaktivní kniha
Komenského porady, která přibližuje
zábavnou formou jeho ústřední
myšlenky mladé generaci.
Na YouTube kanále Komenský 2020
jsou k dispozici videa a příběhy
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současníků inspirované Komenského
myšlenkami; byla spuštěna osmidílná
YouTube video-série youtubera
a lektora Petra Kadlece Svět, který má
budoucnost a rovněž premiérová
stejnojmenná populárně naučná série
krátkých promluv komeniologa
a autora projektu Jana Hábla, kterou
svým úvodním slovem zahájil oblíbený
dramatik Komenského díla Alfréd
Strejček. Veřejnost současně oslovuje
kampaň na sociálních médiích
Facebooku a Instagramu. či řada
webinářů Živě s J. A. Komenským.
Komenský - muž víry a naděje
V projektu Komenský 2020 je představen a popularizován Komenského
odkaz nejen z hlediska jeho pedagogické činnosti. Jako poslední biskup
Jednoty bratrské odevzdal Komenský
českému národu poklad po generace
střežené moudrosti a duchovního
dědictví.
Kontakt
info@komensky2020.cz,
Web www.komensky2020.cz
Pořadatel
Hlavním pořadatelem projektu Komenský 2020
je Křesťanská akademie mladých, z. s.
Partneři
Projekt Komenský 2020 se uskutečňuje ve
spolupráci s partnery:
České studny, z.s., Hope4kids, z.s.,
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta,
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Komenského
Institut Praha, Muzeum Komenského v
Uherském Brodě, Královéhradecký kraj, Český
rozhlas

Jaký je počátek tohoto projektu, co je
jeho hlavním poselstvím a jaké jsou
dosavadní ohlasy ze strany veřejnosti?
Na otázky odpovídá Hana
Martináková, která se stará
o komunikaci s veřejností v rámci Školy
pro Život v Křesťanské akademii
mladých.
Kdo přišel s nápadem tohoto projektu?
S nápadem na projekt Komenský 2020
přišel Jan Kuklínek, garant oddělení
Školy pro život z Křesťanské akademie
mladých. Chtěl věnovat pozornost
Komenskému v sérii programů

D u c h o v n í d ě d i c t v í j a ko j e d n é
z významných osobností předchozí
generace, která nám chtěla zanechat
své morální, etické a duchovní hodnoty.
Pak to byl doc. Jan Hábl, komeniolog
z Univerzity Hradec Králové, který
Komenskému věnuje celý svůj profesní
život. V nominaci na Největšího Čecha
se Komenský umístil na předních
místech, což naznačuje, že jeho odkaz je
dobré v naší společnosti připomínat.
V neposlední řadě to byl David Loula ze
spolku České studny, kterému dlouhodobě leží na srdci obnova českého
n á r o d a s k r z e n á v r a t
k hodnotám reformace.
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Jaké je poselství projektu a co si lidé
mohou z J. A. Komenského vzít do
svých životů?
Cílem projektu, který se zaměřuje jak na
studenty škol, tak na širokou veřejnost,
j e o s l o v i t č e s ko u s p o l e č n o s t
s Komenského poselstvím, předat jeho
nadčasový odkaz současné mladé
generaci, a přizvat tak národ k navázání
a dokončení Komenského porady
o nápravě. Když si přečteme noviny
nebo si poslechneme zprávy v televizi
a rozhlédneme se kolem sebe, vidíme,
že je něco s námi v nepořádku.
Sáhněme si každý z nás do svědomí, do
svého života, projděme sedm oblastí,

které považoval Komenský za klíčové
(vzdělanost, rodina, vláda, spiritualita,
méd ia, u měn í a p o d n ikavo st),
a přiznejme si, že je tam co napravovat.
Začněme u sebe, ve své rodině, ve svém
okolí, třídě, společenství lidí, které je
nám blízké, pojmenujme, co je
v nepořádku, navrhněme kroky, jak to
zlepšit a pak ... se pusťme do nápravy.
Jak říká herec Marek Eben v našem
úvodním videu: "Ať už to dopadne
jakkoliv, stojí za to se o nápravu
pokusit". Nebuďme jen kritiky toho, co
se nám nelíbí, ale změňme alespoň to,
co je v naší moci.
Komenský může být pro nás vzorem
v trpělivosti, houževnatosti, odhodlání,
nezlomnosti. Když mu shořely knihy,
celé jeho dosavadní dílo, opět začal
dávat dohromady střípky své čtyřicetileté práce, aby ji dokončil. Navzdory
těžkým okolnostem, vyhnanství,
pronásledování, úmrtí manželky a dětí
nezahořkl a zůstal věrný Bohu. To je jen
zlomek z výčtu toho, v čem je hoden
následování.
Jak na tento projekt reagují města
a školy?
V rámci projektu bylo proškoleno již 70
lektorů a 16 poradců, bylo realizováno

80 programů Komenský 2020 na 34
školách a studenti vytvořili také 34
Projektů proměny, bylo registrováno i 8
veřejných čtení.
Česká televize v Křesťanském magazínu
odvysílala Projekt proměny žáků ze ZŠ
Dobřany, kteří proměnili autobusovou
zastávku v útulné místo, a to nejen pro
cestující.
Koronavirová pandemie naše další
naplánované aktivity přerušila.
Přizpůsobili jsme se situaci a zaměřili se
na online vysílání. Vytvořili jsme na
YouTube sedmidílnou sérii pro mládež
na téma Svět, který má budoucnost.
S doc. Janem Háblem jsme natočili
devítidílnou sérii Živě s Komenským.
Pro veřejnost jsme dvakrát zorganizovali ZOOM přednášku doc. J. Hábla
s možností položit „live“ otázky
samotnému Komenskému.
V současné době pracujeme na tom,
aby se do projektu zapojila města
a využila 350. výročí úmrtí Komenského
k připomenutí jeho nadčasového
odkazu čtením Komenského myšlenek
na veřejnosti nebo zorganizováním
výstavy Komenského Timeline. Veškeré
materiály máme připraveny. Stačí najít
jen vhodné angažované jednotlivce.
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Lze v projektu nalézt nějakou spojitost
s projektem Husovy stopy?
Ano, je tam úzká spojitost. V roce 2015
při připomenutí 600. výročí upálení
Jana Husa spolek České studny
společně s KAM, z.s. a dalšími partnery
zahájil projekt Husovy stopy, jenž měl
velký úspěch – zapojilo se do něj na 600
škol. V roce 2018 následoval projekt
Staleté kořeny s více než 700 programy
na školách po celé ČR. Rádi bychom na
úspěch těchto dvou programů projektem Komenský 2020 navázali.
V rámci série Duchovní dědictví
nabízíme školám i další programy: Jan
Hus, Bible a člověk 21. století, Poselství
Velikonoc, Poselství Vánoc, Staleté
kořeny. Ústava České republiky nás
v preambuli zavazuje „ … společně
střežit a rozvíjet zděděné přírodní
a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, …“. Právě toto je naším hlavním
záměrem - podpořit výuku a povědomí
o českých národních osobnostech
atraktivní interaktivní formou a pomoci
tak školám při zavádění moderních
prvků výuky do vzdělávání, a to jak
v oblasti historicko-dějepisné, tak
i etické. Jistě by v programech
Duchovního dědictví neměl chybět ani
J. A. Komenský.

Co řekl o chválách Jan Ámos Komenský

O vzdělavatelném užívání svatých zpěvů
Jan Amos Komenský
Z předmluvy k amsterodamskému kancionálu 1659

Předem je potřeba si uvědomiti, že Pánu Bohu mají ke
cti zpívati všichni lidé, staří i mladí, muži i ženy,
vrchnosti a poddaní, protože se jedná o Boží věci
a proto jsou všichni povinni oslavovati Boha duchem
i tělem…
… také je záhodné, aby dobré křesťanské dítky si prostě
zvykly, aby se naučily zpívati: "Hosana", poněvadž Pán
dokonává chválu z úst nemluvňat (Mat. 21, 14).

Ale však zapotřebí i při tom pokory, abychom se
nedomnívali, že tím před Bohem získáváme nějakou
zásluhu, ale tak činíme pro vlastní potěšení v Bohu.
Co pak by přidalo naše chválení Tomu, který převyšuje všelikou chválu?

Obzvláště pak má podle příkazu Davida býti pěstován
svatý zpěv v chrámech, a to jak před kázáním Božího
slova, tak i po kázání, protože se tím rozněcují dary
Ducha svatého.

Kdo nemá v oslavování Hospodinových skutků libost,
je podle Žalmu 92, 7 člověkem hovadným. Ale tam,
kde je srdce podobné Davidovu - podle Božího srdce tam není za těžko volati k Bohu večer, ráno
i o poledni. (Žalm 55, 18)
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Co je snadné, to je správné?
… anebo je tomu naopak?
Tomáš Jeřábek
přišel úplně náhodou, když jsem
jednoho večera otevřel článek na
serveru isport.cz.

Gino Bartali byl velice slavný a známý
cyklista z období těsně před a následně
i po druhé světové válce. Ale hned se
přiznám, že ač se považuji za poměrně
velkého fanouška cyklistiky i aktivního
cyklistu, tohle jméno mě až donedávna
úplně unikalo. Vlastně jsem na něj

Člověk, který se zajímá o historii
cyklistiky, možná ví, že Gino Bartali byl
jeden z nejúspěšnějších vrchařů všech
dob. V kopcích nebyl známý pouze tím,
že jako první začal využívat přehazovačku, ale také je jediným cyklistou,
kterému se povedlo vyhrát tři po sobě
jdoucí královské horské etapy na Tour
de France, což se dodnes nikomu
j i n é m u p ř e ko n a t n e p o d a ř i l o .
Z cyklistické historie bychom se také
dočetli, že Gino Bartali se stal dvojnásobným vítězem Tour de France
a trojnásobným šampionem Giro
d´Italia. A jelikož to byl cyklista s jednou
z nejdelších profesionálních kariér
vůbec, mohl bych docela snadno
pokračovat dále a vyplnit článek jeho
cyklistickými úspěchy. To by ovšem byla
velká škoda, protože dle mého názoru
to nejzajímavější na jeho životě se
událo v době, kdy se žádné závody
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nejezdily, protože v Evropě vypukla
2. světová válka.
„Zbožný Gino“, jak Bartalimu přezdívali
jeho soupeři pro jeho silnou víru v Boha
a jeho chování, se však přesto dennodenně proháněl po silnicích v okolí
Florencie při absolvování mnohakilometrových tréninkových vyjížděk. Tak
se to alespoň mohlo jevit lidem, kteří
ho na kole spatřili. Ve skutečnosti se
však zdaleka nejednalo jen o pouhý
trénink. Během vyjížděk provinciemi
Tuscany, Umbria či Marche totiž s sebou
nevozil jen svačinu, ale také fotky a
dokumenty. Slavný cyklista se totiž
spojil s podzemní organizací DELASEM,
která se mimo jiné snažila paděláním
dokumentů zachránit co nejvíce lidí
židovského původu, jimž bezprostředně hrozila deportace do koncentračního tábora. Bartali využil svého postavení slavného a známého cyklisty k tomu,
aby pomohl těm, kdo to nejvíce
potřebovali. Jeho „tréninková” jízda tak
zajišťovala

shromažďování fotografií ukrývaných
židů, převoz těchto fotografií do ústředí
tajné organizace a dopravu falšovaných
dokladů zpět. Tímto způsobem Bartali
pomohl zachránit víc než osm stovek
lidí, kteří by jinak velmi pravděpodobně
skončili v jednom z koncentračních
táborů. I přesto, že díky popularitě
a slávě býval Bartali kontrolován
vojenskými hlídkami často jen naoko,
byl ke konci války zatčen a dva dny
vyslýchán.
Mimo tyto vyjížďky během války více
jak rok ukrýval ve svém domě svého
židovského přítele Giacoma
Goldenbergra s celou jeho rodinou.
Veřejnost se o těchto hrdinský činech
dozvěděla až dlouhá léta po válce díky
svědectví jeho syna a lidí, kterým
během války pomohl. Sám Bartali se
těmito činy nijak nechlubil. Když se ho
jeho syn Andreo zeptal, zda mu není
líto, že za tuto činnost nedostal žádné
vyznamenání, tichým hlasem mu
odpověděl:
„Některé medaile nemusí viset na
hrudi. Stačí, když visí na duši. I během

války jsem ostatně dělal jen to, v čem
jsem byl opravdu dobrý. Jezdil jsem na
kole…“
Tento příběh mě mimo jiné přivedl
k zamyšlení nad veršem ze sedmé
kapitoly Matoušova evangelia:
„Vejděte těsnou branou, protože široká
je brána a prostorná cesta, která vede
do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí
vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená
cesta, která vede do života, a málo je
těch, kdo ji nalézají!“
Stejně jako Gino dennodenně děláme
ve své práci či volném čase „jen“ to,
v čem jsme dobří. Jde však o to, jestli
máme postoj v srdci, jaký měl Gino.
Protože na kole mohu jezdit proto,
abych byl JÁ silnější, JÁ lepší, JÁ vyhrál…
Nebo proto, abych mohl zachránit
lidský život. Co je snazší? Jet pro slávu
a osobní úspěch a riskovat maximálně
odřené koleno ve chvíli, kdy projedu
zatáčkou příliš rychle, nebo převážet
fotografie, které mohou někomu
zachránit život, ale riskovat u toho život
svůj i svých blízkých, což si Gino před
každou vyjížďkou bezpochyby uvědo-
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moval. Je to úplně stejná jízda, ale
přitom je to tak rozdílné…
A co je to správné? Jaké motivy volím ve
svých každodenních aktivitách? Kráčím
po široké prostorné cestě, anebo
patřím mezi ty, co nalezli těsnou bránu
a prodírají se úzkou stezkou?
Zdroj: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatnicyklistika/378859/jezdil-na-kole-a-zachranovallidi-proc-tento-pribeh-nemel-nikdo-znat.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Gino_Bartali

Být „jen máma“ je v pořádku
Rozhovor s Lucií Vlasákovou, ptala se Kateřina Coufalová
Možná jste tuhle milou mladou ženu už někde viděli. V minulých letech totiž pracovala jako redaktorka
časopisu Život víry a Nakladatelství KMS. Během svého působení v Křesťanské misijní společnosti také
rozběhla fungování webového magazínu Svět víry, který je určený především pro mladší generaci. Letos
v létě však vstoupila do nové životní role – maminky na plný úvazek. Ještě předtím jsme jí položili pár
otázek…

Jaká vlastně byla tvoje cesta k práci
novinářky a redaktorky? Je to něco, co
sis vždycky přála dělat, nebo jsi k tomu
došla postupně?
Rozhodně to nebyl můj sen. Podobně
jako většina studentů, kterým se blíží
konec školy, jsem nevěděla, na kterou
školu a obor se přihlásit. Na střední mě
bavila čeština a angličtina, také jsem
tehdy psala blog, a tak se moje úvahy
stáčely mimo jiné i směrem k žurnalistice. Nakonec jsem nastoupila na Vyšší
odbornou školu publicistiky. V průběhu
studia jsem sice zjistila, že klasická
novinařina pro mě asi nebude to pravé
ořechové, že na to nemám dostatečně
„ostré lokty“, ale přesto studia nelituji.
Naučila jsem se mnoho praktických
dovedností.

A jak ses dostala k práci v Životě víry?
Když jsem se ve třetím ročníku rozmýšlela, kam půjdu na další
z povinných praxí, napadlo mě porozhlédnout se po křesťanských médiích
a knižních vydavatelstvích, která jsem
do té doby moc nesledovala. Jedna
sestra ve sboru mi dala kontakt na KMS
a Život víry, a tak to vlastně celé vzniklo.
Z dvoutýdenní praxe se stala občasná
dobrovolnická výpomoc a z té potom
částečný úvazek během dalšího studia
bohemistiky. A nakonec si mě v KMS
nechali na celý úvazek a umožnili mi
pracovat jak na časopisu, tak na
knížkách v Nakladatelství KMS. Pro mě
ideální kombinace. Když se ohlížím
zpět, jsem přesvědčená o tom, že celé
té mé cestě šéfoval Pán Bůh. Vedl mě
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a připravoval si mě, aniž bych si to
uvědomovala.
Když si vzpomeneš na začátky své
novinářské práce, bylo něco, co tě
překvapilo a na co tě studium nepřipravilo?
Studium vás asi nikdy na práci úplně
nepřipraví. Nejpřínosnější pro mě byly
p ra k t i c k y za m ě ře n é p ře d m ě t y
a povinné praxe.
V práci pro Život víry mě asi nejvíc
překvapovalo křesťanské prostředí.
Vyrůstala jsem sice v církvi, ale byl to
malý sboreček v malém jihočeském
městečku, a o tom, jak to funguje
v jiných církvích a jaké jsou mezi nimi
rozdíly, jsem vlastně neměla potuchu.

Až po příchodu do Prahy jsem se
postupně začínala orientovat.
Snažit se tvořit mezidenominační
časopis – navíc pro všechny věkové
kategorie, muže i ženy, znamená
neustále balancovat na hraně, snažit se
o vyváženost. A přitom neztratit
slanost, nebát se ani obtížných
a kontroverzních témat.
V čem vidíš hlavní úkol „křesťanské“
žurnalistiky?
Informovat o dění v „křesťanském
světě“, přinášet povzbuzení ve víře a do
jisté míry i vzdělávat. Pomáhat čtenáři
růst ve vztahu s Bohem a propojovat ho
s ostatními křesťany. Aby neměl tak
zúžený a omezený pohled na církev,
jako jsem měla já (úsměv).
Čím tě oslovil právě Život víry?

velkých rozhovorů, dělala jsem ho pro
Život víry ještě jako dobrovolnice. Paul
Colman je opravdu celebrita, ale moje
dosavadní zkušenost je taková, že ty
největší „hvězdy“ jsou ti nejpokornější
a nejvstřícnější lidé. Paul Colman mi
tehdy věnoval asi hodinu svého času,
ačkoli zrovna přijel a musel být po cestě
unavený. A byl velice otevřený
a upřímný. Asi uprostřed rozhovoru mi
sdělil, že je čerstvě rozvedený – což
jsem ani přes pečlivou přípravu
nevěděla – a povídal mi o tom, jak „mu
Pán Bůh zbořil dům“, jak se celý jeho
život sesypal a pomalu ho znovu a lépe
s Ježíšovou pomocí skládá zase
dohromady…
V létě 2019 začal fungovat web Svět
víry, který jsi měla na starosti. Můžeš
nám přiblížit, o co se vlastně jedná?
Jak tato myšlenka vznikla?

Hlavní pro mě je, že jde o časopis
mezidenominační. Napomáhat
vzájemnému propojení a obohacení
jednotlivých křesťanů a církví mi dává
smysl. Věřím, že Pánu Bohu se líbí, když
spolupracujeme. Na Životě víry také
oceňuji snahu dělat věci profesionálně.
Alespoň tak, jak to za daných okolností
jde.

Svět víry je web, kde najdete textový,
video i audio obsah pro „internetové
křesťany“, tedy pro ty, kteří raději čtou
na internetu než z papíru. Web navíc
umožňuje psát o aktuálních věcech, což
v měsíčníku vždycky nejde. Je to zkrátka
takový internetový bratránek Života
víry.

Podílet se na přípravě časopisu je
poměrně pestrá práce: Zahrnuje
natáčení rozhovorů, reportáží, psaní
článků, zpracovávání zpráv, ale také
například tvorbu reklam, propagaci,
péči o sociální sítě… Která z těchto
činností byla tvému srdci nejbližší?

V čem se vlastně liší tvorba klasického
papírového měsíčníku a internetového magazínu?

Nejtěžší a zároveň nejzábavnější
a nejpřínosnější pro mě asi vždy bylo
natáčení a zpracovávání rozhovorů.
Jako introvertka se setkání s neznámým
člověkem vždy obávám. Ale v drtivé
většině případů je to příjemný
a obohacující zážitek.
Vzpomeneš si na nějakou zajímavou
osobnost, se kterou jsi natáčela
rozhovor a která pro tebe byla
inspirující?
Silným zážitkem pro mě bylo setkání se
zpěvákem Paulem Colmanem. Asi
i proto, že to byl jeden z mých prvních

Internetové médium vnímám jako
nenasytnou tlamu, která žádá stále
nový a atraktivní obsah. Je to neustálý
boj o čtenářovu pozornost. Nestačí
napsat dobrý článek, ale musíte mu dát
opravdu chytlavý titulek, přidat skvělou
fotku a vymyslet výbornou upoutávku –
a s tím vším prorazit na sociálních sítích,
zazářit mezi tunami jiného obsahu.
Internetové příspěvky by také měly být
kratší, pokud možno nějak interaktivní
a multimediální. Slova nestačí.
A rozhodně při této práci nemáte
pomalejší, pravidelný cyklus úkolů
a uzávěrek jako v měsíčníku.
Jak prožíváš životní mezník, kterým
narození prvního miminka bezpochyby bude? Co převládá? Obavy, těšení?
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Myslím, že se to stále mění. Většinou se
ale těším. Je to naprosté neznámo,
tuším obrovský zlom, který nevím, jak
budu přesně prožívat. Naprosto
netuším, jak bude můj život vypadat,
jak se budu cítit. Už několik měsíců se
postupně snažím dodělávat různé
resty, uklidit a utřídit si věci
z „předmaminkovského života“, doladit
nejrůznější drobnosti v domácnosti.
Dokonce jsem si konečně prošla
všechny věci, které zůstaly v mém
dětském pokoji u rodičů. Po malých
krůčcích uzavírám jednu kapitolu života
a připravuji se na tu novou. Jarní
koronavirová karanténa mi v tom
trochu pomohla. Teď mi zbývá už jen
několik málo dnů či týdnů do porodu
a začínám plašit, že stále ještě nemám
hotovo. Jsem trochu perfekcionistka,
ale snažím se to krotit (úsměv).
Jaký typ matky jsi? Sbíráš rady
zkušenějších, studuješ informace
v literatuře či na internetu, nebo jsi
spíše typ, který nechává věci volně
plynout?
Zjišťuji si věci dopředu. Být mámou je
tak velká zodpovědnost, že se přece
musím připravit! Je to v mé povaze,
občas trochu závidím ženám, které to
dokážou tolik neřešit. Myslím si, že to
ale nepřeháním. Například se snažím
vyhýbat diskusím na internetu, protože
ty na klidu a vyrovnanosti rozhodně
nepřidají. Vlastně jsem po těch
měsících maminkovského studia
dospěla k názoru, že „vím, že nic
nevím“, že i tahle příprava má své limity.
Porod a dítě, které přijde na svět, jsou
tak nepředvídatelné, že se spíš jen
snažím orientovat v tom, co všechno
existuje a co možná někdy budu
potřebovat. Teprve až bude dítě na
světě, zjistím, jaké má potřeby, a budu
se učit je naplňovat. Je to pro mě těžké,
mám ráda věci připravené a pod
kontrolou. Stejně jako v jiných oblastech se to tedy snažím vydávat Bohu
s důvěrou, že mě povede a naučí být
mámou, že se o nás ve všech maličkostech a detailech postará.
Na co se s vyhlídkou na nastávající
mateřskou „dovolenou“ nejvíc těšíš?

Těším se – a zároveň se toho obávám –
že se naučím spoustu nových věcí, že na
ně konečně budu mít čas. Dneska jsem
například upekla svůj první chleba
(úsměv). Taky jsem zvědavá, jak
mateřství promění můj vztah s Bohem,
jestli třeba víc pochopím a prožiju jeho
otcovsko-mateřskou lásku k nám.
A úplně nejvíc jsem zvědavá na své dítě
– jaké bude, jak se v něm s manželem
budeme zrcadlit a co všechno nás to
naučí.
Ovlivňuje tě nějakým způsobem tvoje
víra v rozhodování, jaký díl svého
života věnovat práci a jaký rodičovství?
Pro ženu 21. století je poměrně obtížné
srovnat se s představou, že bude „jen
máma“. I pro křesťanky. Nikdy jsem
nesnila o kariéře, vždycky jsem chtěla
rodinu, a přesto pro mě asi nebude
snadné řešit celé dny jen plínky. Vidím
to i u svých kamarádek. Rozhodnutí stát
se mámou na plný úvazek a opustit svůj
dosavadní život (a také např. obětovat
svůj dosavadní vzhled těla) je pro ně
opravdu náročné a zlomové. Myslím, že
potřebujeme v církvi i ve společnosti
více mluvit o tom, že být „jen máma“ je
v pořádku, že to je požehnání, soustředit se na to dobré. Možná se to někomu
zdá samozřejmé, pro dnešní mladé
křesťanky to ale zdaleka tak samozřejmé není. Mnohem spíš si vyprávíme
o tom, co budeme muset obětovat,
o kolik ztloustneme, jak moc porod bolí
a kolik nocí se nevyspíme. Potřebujeme
více mluvit o tom, jak matky vidí Bůh
a jak jedinečná role to je. A také o tom,
že matka nemusí být otrok, který si
nestíhá ani umýt vlasy. O tom, jak si péči
o děti užít.

Budeš i během doby trávené s dítětem
chtít zůstat „v obraze“ a sledovat dění
kolem Života víry a Světa víry či se na
nich nějak podílet?
Tuhle otázku nechávám záměrně
otevřenou. I pro sebe. Chtěla bych
zůstat aspoň trochu aktivní, abych se
z těch plínek nezbláznila, a zároveň se
nechci předem do ničeho nutit a tlačit.
Nic nikomu neslibuji, protože naprosto
nejsem schopná posoudit, co budu
moct splnit. Sama jsem na to dobrodružství zvědavá. Zatímco teď utíkám
od počítače, jak jen můžu, třeba začnu
naopak utíkat k počítači a psát články
jako divá (úsměv).
Obecně platí, že chci být tam, kde mě
Pán Bůh chce mít. Uvidíme, jak a kam
mě povede. Třeba se otevřou i úplné
nové možnosti, jak mu sloužit. Bydlíme

Víra v Boha mě provází odmalička
a myslím, že v mém životě ovlivňuje
úplně všechno. Těžko říct, jak bych
jednala, kdybych křesťankou nebyla.
Teď aktuálně mě víra ovlivnila asi hlavně
v tom, že věřím, že se o nás Pán Bůh ve
všem praktickém postará, ačkoli
nemáme našetřené tisíce na výbavičku.
Nečekáme s dítětem do pětatřiceti či
čtyřiceti, až budeme bezpečně finančně
zajištěni. Stejně tak mě Pán Bůh určitě
povede i v rozhodnutí, kdy se vrátit do
práce.
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tři čtvrtě roku na novém místě, chodíme
do nového společenství. Všechno je pro
mě otevřené. Jak je asi z rozhovoru
patrné, bojím se neznáma, a tak mi
nezbývá než se modlit a stále znovu
vyznávat: „Když cestu nevidím, jdu
s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí
do moře, jdu s důvěrou…“
Bc. Lucie Vlasáková, DiS., (roz.
Švábová) vystudovala VOŠ
publicistiky v Praze a českou filologii
na FF UK. V letech 2016–2020 byla
redaktorkou časopisu Život víry,
2019–2020 také vedla internetový
magazín Svět víry. Je vdaná,
s manželem Petrem jsou členy sboru
ECM ve Slaném. V červenci se jim
narodil syn Timothy.

Bláto
Eva Roubalová

Je příjemný večer, začínám večerní
modlitbu. Nejdřív děkuji za celý den,
potom Bohu odevzdávám své blízké
a všechno, co mě trápí. Svěřuji mu
nejen manžela, syna a širší rodinu, ale i
něco, na co se už delší dobu soustředíme, a tím něčím je stavba domu.
Postavit dům svépomocí není jen tak,
stojí to spoustu peněz, času a dřiny.
Jsou to hodiny, dny a víkendy strávené
těžkou prací, osamělé soboty, táta
vracející se unavený pozdě večer
a nekonečné snění o tom, až už „to“
skončí. A máme docela štěstí, po dvou
letech výstavby je už zřejmé, že se za
pár měsíců budeme stěhovat.

když prší, mění se to okolí našeho domu
s novou světlou fasádou v příšerné
bláto, ve kterém se téměř nedá chodit
a ve kterém se rozhodně nedá jezdit
s kočárkem. A já vím, že budu z našeho
budoucího domu jezdit několikrát
denně s kočárkem, a to strašné bláto si
tudíž budeme nosit do našeho
krásného nového domečku. To abych
několikrát denně buď vytírala, nebo
měla uvnitř odporné hnědé ťápoty. Ach
jo, Bože. Já vím, že to nebude napořád,
manžel mi přece slíbil, že to do budoucna okolo domu vydláždí, ale jak moc do
budoucna bude to budoucno, to už
neřekl.

Dobře, Bože, uvnitř si to už nějak pěkně
zařídíme a bude to jistě krásné, jenže
okolí domu zůstane ještě nějakou dobu
v žalostném stavu. A ten žalostný stav,
ta vysoká tráva, kousky montážní pěny
a polystyrenu, to je to, co mě strašně
štve. Já vím, že je to prkotina. Ale, Bože,

Prosila jsem a fňukala, ať to udělá co
nejdřív, že se nechci stěhovat do bláta
a že mi je jedno, jestli to tak mají
ostatní, já chci mít všude čisto
a nádhernou zahrádku. A nechci čekat.
Pak jsem nemohla spát, tak jsem se
začala znovu modlit, Bože, a svěřovala
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jsem ti své blízké. A potom jsem si na to
vzpomněla: BLÁTO. Bože, co mám dělat
s tím blátem? Mám ti ho taky svěřit? No
tak dobře, tady je. Jsem zvědavá, jestli
se s tím dá něco dělat. Vlastně, věřím,
že mě posloucháš, tak mi řekni, co bys
udělal s blátem ty.
„Otevřel bych s ním oči,“ zaslechnu
najednou zvláštní vnitřní hlas.
Překvapením užasnu a pak se zamyslím.
Bože, tak tím blátem otevři moje oči.
Ukaž mi to, co je důležité. Ukaž mi lásku
mého muže, který buduje náš domov.
Ukaž mi, že je třeba být trpělivá. Ukaž
mi, že můžu věřit tobě i manželovi, že se
o mě postaráte a že ani v tom největším
blátě nezůstanu sama. Je to zvláštní.
Cítím najednou vnitřní klid. No tak jo,
tak nějakou dobu budeme bydlet
v blátě. Tohle bláto totiž není ledajaké
bláto, ale může otevřít mé oči. Díky,
Bože. Už se těším na nový domov. Už se
těším na to bláto.

CESTOMÁNIE

Kostel sv. Jakuba

Železné hory a jejich podhůří
Petr Plaňanský

– oblast lemují města Čáslav, Golčův
J en íkov, C h o těb o ř, Žd írec n a d
D o u b ravo u , Tr h o vá Ka m e n i c e ,
N a s a v r k y, S l a t i ň a n y, C h r u d i m
a Heřmanův Městec. Severní podhůří
Železných hor spadá do Středočeského
kraje, zatímco Železné hory leží dílem
na území Vysočiny a kraje
Pardubického.

patří ke kulturním památkám. Severně,
pár kilometrů od Čáslavi asi tak na
poloviční cestě ke Kutné Hoře, stojí za
návštěvu obec Jakub s nádherným
b o h a t ě zd o b e ný m ro m á n s k ý m
kostelem sv. Jakuba, jehož vysvěcení se
osobně účastnil král Vladislav II.
s manželkou Juditou. Pokud se
posunete ještě kousek severovýchod-

i prohlídku hospodářského zázemí. To,
že nedaleko Čáslavi leží u Chotusic naše
hlavní vojenská základna, z níž startují
Grippeny české Tygří letky, není asi
nutno dodávat.

Každé ze zmíněných měst má opět svou
bohatou historii, nezaměnitelnou
atmosféru a samozřejmě muzea, která
dokumentují historii i přírodu dané
lokality.
Čáslav je spjata především s pohnutými
dobami husitských bouří. Ve zdejším
kostele byly po řadu let pohřbeny
ostatky Jana Žižky z Trocnova. Zdejší
muzeum vlastní unikátní sbírku
vycpaných kolibříků (netušil jsem, že se
něco tak malinkatého dá vycpat).
V sousedství muzea se nachází
nepřehlédnutelná synagoga, která

Východně od Čáslavi leží jeden
z nejpůvabnějších zámků Žleby,
schovaný mezi meandry řeky Doubravy.
ně, narazíte na nádherný empírový
zámek Kačina, který vedle reprezentativních zámeckých prostor nabízí
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Posuneme-li se jižně do Golčova
Jeníkova, objevíme v městě pozůstatky
židovského ghetta a zachovalou

Přes Ždírec nad Doubravou se dostaneme do Trhové Kamenice, od níž
jihovýchodně leží rozsáhlý skanzen
Svobodné Hamry - Veselý Kopec

synagogu. Ve městě leží střed České
republiky. Nutno dodat, že žijeme
v zemi Járy Cimrmana, tudíž ten druhý
střed naší republiky leží asi 13 kilometrů jihozápadním směrem v Číhošti,
působišti umučeného faráře Toufara.
Posuňme se do Chotěboře, kde jsou
dvě nepřehlédnutelné stavby – na
s e v e r n í m o k ra j i m ě sta zá m e k
a v samotném centru pak Stará radnice.
Z Chotěboře se můžeme vypravit do
údolí Doubravy, které nabídne až

nachází expozice Po stopách Keltů.
Dozvíte se tam podrobnosti
i o nedalekém oppidu České Lhotice,
které se nalézá nad meandry řeky
Chrudimky – což bylo útočiště na cestě
spojující „české“ a „moravské“ Kelty.
Hned za Nasavrky lze nalézt volně
přístupnou rozhlednu Boiku.
Východně od Nasavrk leží památník
obce Ležáky, která byla vypálena za
druhé světové války. Místo stojí za
návštěvu i připomínku toho, jak
stateční lidé zde žili.
Sjedeme-li dolů do Slatiňan, můžeme

a přilehlá obec Dřevíkov. Pokud se
budete chtít projít celým skanzenem,
vyhraďte si na to skutečně celý den.
Samotná Trhová Kamenice nabízí
připomínku obětí II. světové války a na
Zuberském kopci rozhlednu - pouze pro
odvážné.
Jižně od Trhové Kamenice leží Dlouhý
(Slavíkov), kde najdete křesťanské
ubytovací centrum Immanuel – které
se může mimochodem stát vaší
základnou pro prozkoumání celé
oblasti. V rámci areálu se dá plavat či
plavit na místním rybníce, případně si
zarybařit, ale především se zde dají
pozorovat u vody žijící ptáci.
Posuneme-li se na sever, dostáváme se
do Nasavrk, kde se v místním zámku

neuvěřitelnou divočinu uprostřed
Čech. Cesta chvílemi prochází krásnými
lesy či lemuje meandry říčky. Narazíte
tu na skalní monolity s krkolomně
dostupnými vyhlídkami či na vodopád.
Cesta, která nás dovede až do obce
Bílek k nádraží, se dá s nadsázkou díky
několika úsekům nazvat „ferratou pro
děti“.

navštívit kromě zdejšího zámku, kde je
poměrně velkolepě pojaté muzeum
chovu koní, i nedaleký výběh hřebčína
spojený s proslavenými
Starokladrubáky a koňmi Převalského.
Byla by škoda toto místo při našich
toulkách vynechat.
V lesích západně od Slatiňan je
nádherný dětský lanový park a také
známý Kočičí hrádek.
Řeka Chrudimka nás dovede spolehlivě
do Chrudimi, jejíž ve svahu stojící
historické náměstí působí téměř
pohádkově. Zde stojí za to nejenom si
prohlédnout dochované zbytky
fortifikačního systému města, ale
navštívit i ojedinělé muzeum loutkářských kultur.

Přesuneme-li se na západ od Chrudimi,
dostaneme se do Heřmanova Městce,
který má velmi zachovalé městské
centrum s barokními památkami,
synagogou a hodnotným zámeckým
parkem v anglickém stylu.
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Od Heřmanova Městce se přesuneme
do okolí Seče, samotného srdce
Železných hor. Zde leží stejnojmenná
přehradní nádrž, kde je možné se
koupat, a nad ní a nedaleko ní i několik
zřícenin hradů. Dvě jsou přímo nad
přehradou – nepřístupná zřícenina
Vildštejna a naopak přístupná zřícenina
Ohebu. Nad Sečí jsou kouzelné
meandry Chrudimky a v kopcích nad
nimi několik zámků – Hoješín, Klokočov,
Lipka.
Návštěvu Železných hor, které toho
nabízejí mnohem víc, než jsem vypsal,
zakončíme návštěvou skvostu nad
Třemošnicí - zříceniny hradu Lichnice,
která je zdaleka nepřehlédnutelná –
možná i pro to, že připomíná na kopci
sedící obrovský rozeklaný zub. Samotná
Třemošnice pak nabízí muzeum
vápenictví v Železných horách, které
našlo své sídlo v bývalé Berlově
vápence.
Oblast Železných hor nabízí řadu toulek
po pamětihodnostech, přírodě, vyžití
na kole či lodi, ubytování v penzionech
a solidní stravování v zájezdních
restauracích či místních hospodách.

Doporučuji si dopředu na www.mapy.cz nastudovat, kam chcete jet, a zjistit si co nejvíce podrobností o dané lokalitě, aby Vám
neunikly některé místní unikáty. Fotografům doporučuji prohlédnout si na zmíněné aplikaci i fotografie pro případnou
inspiraci, z kterého místa nebo za jakého světla je vhodné dané objekty fotografovat.
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Za volantem
Alena Šelongová

Zajímavé letošní léto končí. Covid 19
nám zamíchal kartami ohledně
dovolených, výletů a vůbec cestování.
Státní semafor, celkem zajímavá věc,
která měla lidem radit, nějak fungoval
i nefungoval, ale doufám, že tento
semafor se vzpamatoval a že bude
sloužit tím, k čemu byl stvořen a k čemu
má být používán.
Zelená karta
S cestami do zahraničí máme spojenu
tzv. zelenou kartu, bez níž není radno
jezdit. Ale pozor, přichází změna! Od
července totiž platí nová pravidla, na
kterých se dohodly evropské státy.
Dokument prokazující existenci pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla i nadále
bude existovat, jenom se může změnit
jeho barva. Typická zelená karta může
být klidně i bílá. Jedním z důvodů, proč
se barva zelené karty změnila, byl také
fakt, že většina pojišťoven dnes
umožňuje sjednání povinného ručení
online. Dokument prokazující jeho
existenci je řidiči zpravidla doručen
v emailu a ten si ho sám vytiskne. Obě
barevné varianty jsou tedy po celé
Evropě platné.
Kruhový objezd
V silničním provozu je důležité sledovat
dopravní značky. Každý má zafixováno,
že když vjíždí na kruhový objezd, dává

přednost. Ale ne vždy je to pravidlem,
jsou situace, kdy je to přesně naopak.
Dnes bereme kruhový objezd jako
naprostou samozřejmost a naše města
jimi oplývají, až si někdy říkám, „není jich
nějak moc?“
Při vjezdu na kruhový objezd musíme
dávat pozor, není-li „osazen“ dopravními
značkami: ty totiž jasně upravují
přednosti na kruhovém objezdu. Před
většinou kruhových objezdů je značka
pro označení kruhového objezdu
doplněná značkou Dej přednost v jízdě
nebo Stůj, dej přednost v jízdě. Právě
tam platí to, na co jsme zvyklí, totiž že
dáváme přednost vozidlům jedoucím po
kruhovém objezdu.
Pokud na příjezdových komunikacích do
kruhového objezdu nejsou tyto značky
osazeny, platí přednost zprava. Jízda
křižovatkou §22 zákona č. 361/2000Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Řidič při vjezdu na kruhový objezd
nedává znamení o změně směru jízdy,
avšak při přejíždění z jednoho jízdního
pruhu do druhého jízdního pruhu na
kruhovém objezdu znamení o změně
směru dává a řídí se jízdou v jízdních
pruzích § 21 a § 30 zákona o jízdě na
pozemních komunikacích. Při výjezdu
z kruhového objezdu řidič dává znamení
o změně směru jízdy.
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Chci vás také upozornit, že na některých
kruhových objezdech jsou umístěny
světelné semafory, a to nejen při vjíždění
do kruhového objezdu, ale také přímo
v kruhovém objezdu nad jízdními pruhy
tak, že každý jízdní pruh v daném směru
má svůj semafor. Buďte opatrní při jízdě
takovýmto kruhovým objezdem. Pokud
je to možné, je dobré si ho projet
předem, když není na komunikaci velký
provoz. V Havířově je ukázka takovéhoto
komplikovaného kruhového objezdu. Až
si na něj zvyknete, bude vám vyhovovat.
Podzim
Proměnlivé léto je za námi, před námi
plískanice podzimu. Jezděte proto
odpočatí, protože brzdné dráhy se
prodlužují a jízda za šera a v noci je velmi
unavující.
Pamatujte, že je tu někdo, kdo nad vámi
bdí, a modlete se, ať pošle své anděly,
kteří vám připraví cestu.
Přeji vám klidné cesty. A jezděte
opatrně!

Žalm 143,10: „Nauč mě dělat to, co
je ti milé, vždyť jsi můj Bůh! Tvůj
dobrý Duch nechť mě vede po rovné
zemi

RECEPTÁRIUM

Vaříme neobvykle:
i dorty mohou vypadat jinak
Mechový dort je netradiční, a že je výborný, jsme vyzkoušeli.
Je vhodný i pro bezlepkovou dietu.
Michaela Šťastná

Korpus:
150g mandlové mouky
60g kokosové mouky
(není nutné kupovat mandlovou a kokosovou mouku,
ale lze si je udělat doma v robotu)
6 vajec
650g špenátového protlaku
1 lžíce citronové šťávy
3 lžíce cukru
1 prášek do pečiva s vinným kmenem
pár kapek vanilkového aroma

Krém:
1 balení mascarpone
1 tučný tvaroh
1 pomazánkové máslo
2 lžíce datlového sirupu
(místo mascarpone se dají použít 2 Lučiny nebo další
pomazánkové máslo)
Na ozdobu:
maliny /borůvky/lesní jahody/květy bylinek (na fotce je
květ oregana)

Postup:
Troubu předehřejeme na 170° C. Vyšleháme bílky s cukrem a citronovou šťávou. Žloutky vyšleháme do pěny a přidáme
špenát zbavený přebytečné vody. Přidáme mouku s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmícháme sníh z bílků.
Těsto vlijeme do dortové formy. Pečeme hodinu.
Když dort vychladne, ořežeme kraje a rozdrobíme je. Dort rozkrojíme. Případně můžeme dort místo rozkrojení vydlabat
(jako na obrázku).
Ze všech ingrediencí na náplň vyšleháme krém a dort jím naplníme. Krém dáme i na povrch dortu a nakonec posypeme
připravenou „drobenkou“. Ozdobíme ovocem a kvítky.
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10 let
…to je doba, kdy stojí za to se ohlédnout.
Tak jako se člověk skládá z ducha, duše a těla, tak chceme, aby i Tabita přinášela články duchovní,
duševní i tělesné.
Proto v každém čísle můžete najít od každého trochu:
Něco z toho, co se týká našeho ducha – našeho vztahu s Bohem a životem s Ním…
Něco z toho, co se týká naší duše – našich vztahů, našeho prožívání…
Něco z toho, co se týká našeho těla – našeho praktického života. Našeho hospodaření, výchovy dětí,
fyzických potřeb…
Samozřejmě, že se tyto oblasti, stejně jako v našem životě, navzájem prolínají. Proto by i Tabita chtěla
být mozaikou složenou ze všech těchto částí.
Podívejme se spolu do „alba“ Tabity a připomeňme si některé články z minulosti:

Návštěva

Na čem záleží

Marie Faldynová
Tabita 3/1995.

Alena Šelongová
Tabita 4/1995.

Přistihl nás v nejlepším. V jedné ruce koláč, v druhé hrnek
čaje, hlavu plnou zavařování.
Obrátil se ke své ženě: „Je třeba sklidit na zahradě zeleninu.
Nevím, na co čekáš, začínají ranní mrazíky. Tady sestra ať tě
nezdržuje, nebo ať ti pomůže,“ a odešel.
Ta sestra jsem byla já. Přímočarost manžela mé sestry v Kristu
mě pobavila. Konec konců má pravdu. Zahradu mají dost
velkou, abychom se tam vešly obě, a povídat si na zdravém
vzduchu nám prospěje víc než sedět za kamny. Natáhla jsem
na sebe půjčené tepláky a šlo se. Úroda na zahradě byla
bohatá, ale za dvě hodiny už bylo všechno pod střechou.
Sestra prohlásila, že tolik zeleniny ani nespotřebují a nabídla
mi výslužku. Seznámila jsem ji s maloobchodními cenami
zeleniny a zeptala se, jestli se jí to vyplatí. Ukázala mi, že i ona
se vyzná v tržním hospodářství – pracovní síla je dnes
nákladná záležitost.
A tak jsme byli spokojeni všichni. Původní výtka nakonec
všem prospěla, protože jsme ji dokázaly přijmout. A na té
zahradě se mi vlastně líbilo.

Nezáleží na množství hříchu, nezáleží na tom, jak dalece jsi
na dně, jak dalece zoufáš a pláčeš…
Nezáleží na tom, jestli jsi bohatý, nebo jestli máš poslední
peníz,
nezáleží na tom, kde jsi, jestli jsi bezmocný, nebo mocný,
záleží jen na tom, abys prosil o odpuštění a to pak přijal,
odpuštění, které ti nabídl Pán Ježíš.
Záleží na tom, aby se On ve tvém životě stal Láskou,
Rádcem a Utěšitelem.
Jestli to přijmeš, jistě se staneš radostným a svobodným
v Kristu.
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Přibližně po desetileté pauze začala vycházet
eTabita, elektronická verze časopisu Tabita.
Nabízíme Vám několik vzpomínek na
těch deset „elektronických“ let:
Každé nově vyšlé číslo otevíralo
duchovní zamyšlení.
Toto je z Tabity 3/2017

Dar lásky
Petr Rýgl
Jistá žena si dala za cíl, že ztloustne tak,
až nebude moci chodit. Upozorňuji, že
se nejedná o vtip. Řekla, že chce
dosáhnout takové obezity, aby byla
imobilní. Její manžel byl akorát. Ani
tlustý, ani hubený. Připravoval své ženě,
která seděla na gauči v obýváku, nějaký
koktejl. V tu chvíli vážila asi 180 kg. Ale
podle toho, co říkala, byla pouze na
začátku své cesty za štěstím.
Celý článek
Od Tabity 2/2014 vycházela netradiční
série biblických zamyšlení Petra
Plaňanského Dámy v nesnázích, která
poté (poprvé v Tabitě 4/2019) přešla do
nového cyklu Muži na hraně.
Mnohé články se týkaly i tělesného či
duševního zdraví.
Připomeňme si sérii článků MUDr.
Dariny Sedláčkové o depresi.

Deprese I - Osobní zkušenost
lékařky
MUDr. Darina Sedláčková
V době, kdy píšu svůj osobní příběh,
jsem již z deprese úplně uzdravena
a vysvobozena i od strachu z ní. Snad
právě proto bych chtěla svoji zkušenost
sdílet se čtenářkami Tabity, abych
podrobněji popsala nemoc, která se
nevyhýbá ani znovuzrozeným křesťanům, což byl i můj případ.
Již od dětství jsem chtěla být lékařkou
a můj sen se opravdu splnil. Lékařskou
fakultu jsem absolvovala s červeným
diplomem a jako internistka a praktická
lékařka jsem pracovala více než 20 let.

V té době byla mojí modlou věda, věřila
jsme tomu, čemu nás učili na fakultě,
a také tomu, že lékaři díky vědeckému
pokroku budou již brzy vědět, jak
„poručit větru a dešti“. Celý článek
V Tabitě jste četli i mnoho osobních
příběhů.
Pod názvem Babička Ludmila vypráví
najdete příběh života Ludmily
Hallerové. Vycházel od jarního čísla
r. 2011 do podzimního čísla r. 2013.
Další silný životní příběh najdete
v Tabitě 4/2012, kde jsme psali o polské
sociální pracovnici, katoličce Ireně
Sendlerowé, která za 2. světové války
zachránila s nasazením vlastního života
2 500 židovských dětí. Celý článek
Před blížícími volbami je dobré si
připomenout, jak rozpoznat fake news.
(Tabita 1/19)

Pozor svítí červená
Milena Krumphanzlová
Pár tipů, kdy je třeba mít se na pozoru
a nepodlehnout falešným zprávám (tzv.
fake news)… Celý článek
V rubrice Tabita dětem jste našli jak
nápady, co s dětmi dělat, tak různá
slovíčka nebo pohádky pro děti.

Čtvrtá proměna
Marie Macková
Začalo to tím, čím jiné pohádky obvykle
končívají. Svatbou. Veselou, bohatou
a krásnou svatbou. Po světě bylo
všechno tak, jak bývá. Princ se stal
králem a usedl na trůn, princezna se
stala královnou a povila syna.
Nejvíce se z narození nového člena
rodiny radovala královská babička.
Myslela si, že už ji nic pěkného nečeká,
a hleďme, ta radost ze spokojeného
vrkání, které se ozývalo z kolébky. Zdálo
by se, že štěstí bohatého rodu nemůže
nic ohrozit.
Po nějakém čase se však stala událost,
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která se v pohádkách obvykle nestává.
Král s královnou se přestali mít rádi.
Jednoho dne rozdělili své království, své
hrady a vesnice, lesy, pole a louky na
dvě poloviny a rozešli se. Toho dne
vyschly všechny řeky, na zemi dolehlo
veliké sucho.
Jediné, co rozdělit nemohli, byl jejich
syn. Dali mu tedy pohodlný kočár
a rychlé koně. Chlapec přejížděl z jedné
poloviny království na druhou a vlastně
ani nevěděl, kde je doma.
eště jednu věc nebylo možno rozdělit.
Královskou babičku. Ale na tu se jaksi ve
všech starostech zapomnělo… Celý
článek
Při procházení „alba plného starých
obrázků“ v jednotlivých číslech eTabity
bylo v našich silách přinést jen malou
ochutnávku. Na mnohé další hodnotné
články se už bohužel nedostalo. Ale
nevadí! Všechna dosud vyšlá čísla
eTabity najdete ve formátu PDf na
webových stránkách www.etabita.cz.
Zároveň jsou zde i samostatné články
rozdělené podle tematických sekcí.
Děkujeme všem, kdo jste nás za těch 10
let jakkoliv podpořili. Děkujeme za
články, náměty, finanční příspěvky.
Děkujeme čtenářům za jakoukoliv
odezvu, které si vždy velmi vážíme.
Děkujeme všem, kdo se za nás modlí.
Popřejme v tuto chvíli eTabitě, aby
rostla do krásy a moudrosti. Kéž jako
biblická Tabita přináší lidem pomoc
a radost. Kéž je pro mnohé
požehnáním!
Za redakci e-Tabita
Luba Šťastná
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PŘÍTELKYNI
Eva Stejskalová
S LÁSKOU vstávej a také uléhej.
S LÁSKOU se lidí dotýkej.
S LÁSKOU se směj anebo plač.
S LÁSKOU děkuj, stále je zač.
S LÁSKOU pracuj i odpočívej.
S LÁSKOU mluv, skrz ni se dívej.
S LÁSKOU tanči, cvič a poskakuj.
S LÁSKOU také nakupuj.
S LÁSKOU hraj a zpívej píseň.
S LÁSKOU věř, i když je tíseň.
S LÁSKOU dávej a rovněž přijímej.
LÁSKOU buď
a z LÁSKY nenech si nic,
pro LÁSKU život dej.

