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ÚVODNÍK

Luba Šťastná
Adventní kalendář je něco, co se u nás
velmi rozšířilo. 24 okének, která po
jednom otvíráme, dokáže dětem
zpříjemnit čekání a nám prodlouží
vánoční čas. Viděla jsem už kalendáře
všeho druhu. Vymačkávací čokolády,
kapsičky s drobnými hračkami, krabičky
s dobrůtkami nebo i 24 okének s úkoly
pro splnění.
Letos jsem ale narazila na adventní
kalendář naruby. Byla to výzva: Každý
"
den věnujte jednu věc někomu, kdo to
potřebuje." To se mi moc líbilo. Původní
myšlenka byla darovat nějakou z věcí,
kterou mám a nepotřebuji, někomu,
kdo ji potřebuje. Začala jsem usilovně
přemýšlet, co mám a druhý ne. Aby to
bylo něco, co by mu udělalo radost, a ne
věc, se kterou se bude tajně plížit do
sběrného dvora. Co vlastně mám?
Jsem čerstvý důchodce, a tak jsem si
uvědomila, že to, co já mám, a mnozí
okolo mě ne, je čas.
Nedávno jsem slyšela v p. Maminka
malých dě najde zvoneček. Když

zazvoní, objeví se skřítek a slibuje, že jí
splní přání. „Chtěla bych jednorožce,“
vyhrkne maminka. „To ale musí být
něco, co se dá realizovat,“ brání se
skřítek. „Tak dobře,“ slyší skřítek „chtěla
bych hodinu času, který bych měla jen
pro sebe. Kdy bych si mohla v klidu vypít
kávu, číst si knížku nebo jít sama na
procházku.“ „Hm, a jakou barvu má mít
ten jednorožec?“ :). Nebo spíš :(.
Při tomto v pu jsem si uvědomila, že já
tu vzácnou věc, tedy čas, mám a že ho
mohu nabídnout. A nejen čas, ale třeba
pozornost, že mám i některé schopnos, které druhý nemá, že mohu projevit
zájem, mohu potěšit drobnos …
A tak jsem kapsičky svého adventního
kalendáře naruby začala plnit m, co
mohu dát.
V mém případě jsem tam ukládala čas,
schopnos , pozornost. Mohu pohlídat
dě , vyloupat ořechy, upéct cukroví,
pozvat na kávu, někoho navš vit,
napsat dopis, mohu nabídnout, že
vyžehlím či spravím prádlo, mohu jít
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s někým na procházku…
Možná že to čteš a říkáš si, že čas je to,
co nemáš. Ale třeba ho najdeš tolik,
abys někomu jen tak zatelefonoval.
Obzvláště starší lidi to potěší.
Když teď přemýšlím, tak vlastně ani ty
věci, co mám, nemusí zůstat stranou.
Říkám si, někoho by potěšily moje
křížaly nebo sušené houby. Možná
i nějaká rozmnožená kytka z mého
parapetu. A ta krásná mýdla, která mám
jen v prádle, by mohla najít cestu do
něčí koupelny.
Doufám, že moje adventní okénka
nezůstanou zavřená. I kdybych je
otvírala po dlouhou dobu, myslím, že to
má cenu.
Vždyť máme i zaslíbení:
Tím vším jsem vám ukázal, že máme
takto pracovat, pomáhat slabým a mít
na pamě slova Pána Ježíše, který řekl:
Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo
bere. (Skutky apoštolské 20, 35)

O vzorech
David Novák

Asi všichni jsme četli příběh nebo
rozhovor s někým, kdo se narodil do
velmi těžkých podmínek a dokázal se
díky tvrdému úsilí vypracovat. Rozhovor
s mto člověkem je zhruba v tomto
duchu: „Jak jste to dokázal? Začínal jste
v tak svízelných podmínkách – bez otce,
s matkou na podpoře, na ulici, kde
vládly gangy a drogoví dealeři. A vy jste
to dotáhl na…“ a nyní si dosaďte, co
chcete. Odpověď zpravidla začne slovy:
„Našel se učitel či učitelka, setkal jsem
se s někým, kdo na mě zapůsobil a něco
důležitého mi předal…“
Možná málokdo z vás zná jméno
Fran šek Satora, každý ale zná jméno
T. G. Masaryk. Jak spolu tato dvě jména
souvisejí? Satora byl farářem v Čejkovicích, kam Masaryk v době dospívání
chodil do školy. V Masarykovi objevil
výrazný talent a podporoval jej
půjčováním knížek, které v čejkovické
tvrzi zbyly po jezuitech. Dále učil
Masaryka hře na housle a la nu.
Nakonec výrazně ovlivnil Tomášovo
rozhodnu studovat na gymnáziu.
Systema cky jej připravoval ke zkoušce
na piaris ckém gymnáziu ve Strážnici,
aby Tomáš mohl nastoupit po prázdninách roku 1865 do sekundy brněnského
gymnázia. Život Masaryka, který měl
být původně kovářem, díky Satorovi
nabral úplně jiný směr.
Kdyby do mého života před cca 35 lety
nevstoupil učitel češ ny, některým

lidem bych usnadnil život, protože bych
je nevytáčel svými články a svým
působením v církvi i mimo ni, jiné bych
(doufám) o něco ochudil. Původně jsem
neměl touhu být kazatelem ani
učitelem. Jako dospívající jsem za
kazatelnou nenacházel muže, kteří by
mě inspirovali, a školu jsem upřímně
nesnášel. Mnohem více mě inspiroval
můj táta a tak jsem šel v jeho stopách
a studoval jsem elektro s m, že budu
jako on elektrikář. Na průmyslovku,
kterou jsem studoval, se dostal jakýsi
učitel češ ny, který byl z poli ckých
důvodů na naši školu „uklizen“. Měl
přednášet na univerzitě, ale neměl
dobrý kádrový proﬁl. A tak dospívajícím
budoucím elektrikářům přednášel
o české a světové literatuře, nacházel
neuvěřitelné souvislos v různých
knihách a historických epochách atd.
Nemohl učit budoucí ﬁlozofy a učitele,
a tak to, co znal, předával nám. Bylo to
fascinující a ve mně to zanechalo
hlubokou stopu. Předal mi lásku ke
knihám, ale zároveň mi ukázal, že jedna
věc je něco přečíst, druhá pak hledat ke
knihám interpretační klíč… Později jsem
se setkal s několika věřícími osobnostmi, které zásadním způsobem formovaly mou další životní cestu a vzdělání
a nevědomky tak navázaly na zmiňovaného učitele. Jinými slovy tak jako
Masaryk měl svého Satoru, i já jsem měl
své… jména uvádět nechci. I díky této
zkušenos jsem si řekl, že bych rád byl

4

i já ve svém životě někomu pomyslným
„Satorou“ nebo „učitelem češ ny“.
Byl to známý psycholog E. Erikson, kdo
napsal, že lidé vstupující do poslední
fáze svého života musejí volit mezi
stagnací a genera vitou. Stagnaci
deﬁnuje jako stav, kdy myslíme jen na
sebe: Jak se dnes cí m? Co mě bolí? Kdo
mě chce a kdo mě ignoruje? Opro
tomu genera vita nás vyvádí ze sebe k
druhým. Dovolil bych si k Eriksonovi
d o d a t , že zá p a s m e z i s t a g n a c í
a genera vitou vedeme celý svůj ak vní
život a že se nemusí jednat jen
o stárnu , byť je úžasné, pokud nám do
života Bůh pošle stárnoucího
a moudrého člověka, který je ochoten
nám něco předat.
A ještě glosa na závěr. H. Kushner
v jedné ze svých knih popisuje tuto
zkušenost: „Jeden pozoruhodný mladý
muž komisi řekl, že jej přijali na Harvard
a že jeho hlavní zaměření bude
antropologie. Na otázku proč zrovna
antropologie odvě l, že na střední škole
absolvoval úžasný antropologický kurz,
a proto se rozhodl studovat antropologii.“ Kushner se ho zeptal: „Řekl jste
někdy svému učiteli, co pro vás tento
kurz znamenal?“ Dotyčný odpověděl:
„Ne, nikoli. Nejspíš jsem ale měl.“
Pokud víte o někom, kdo vás v životě
ovlivnil, sdělte mu to. Zároveň nerezignujte na to, v dobrém někoho ovlivnit.

O třech lidech, kteří viděli za horizont
Jiřina Gina Čunková

V životě mohou nastat situace, které
člověka přivádějí ke zničujícím myšlenkám, že nic nemá smysl, že se snažil
a nedokáže to, že začal dobře, ale
skončilo to hrozně. V tu chvíli by měli
dostat slovo přátelé. Takoví, kteří vám
nepřestali věřit, kteří vidí jaksi za
h o r i zo nt p ř í to m n o s , kte ř í vá s
jednoduše mají rádi. Mnohokrát mě
napadlo, jestli bych je měla, pokud bych
neuvěřila v Boha a nezačala věřit ve
společenství bratří a sester, jakkoliv mě
v životě někteří z nich mohli i ublížit
nebo naštvat. Mám obrovskou rodinu
a jsem vážně moc vděčná.
Já byla za svůj život několikrát v situaci,
která mě nemile zaskočila. Ta první je až
úsměvná, protože vážně o nic nešlo.
Psal se rok 1990, byla jsem čerstvě
věřící miminko, které teprve poznávalo
Boží lásku a které moc moc chtělo Pánu
Bohu sloužit. Nejlépe hudbou. Ve škole
mi vždycky říkali, že dobře zpívám. Můj
s b o r m i s t r p ě v e c ké h o s o u b o r u
Kohoutek mě chválil, kdykoliv byla
příležitost. Naučila jsem se tři akordy na
kytaru a ty jsem stále obměňovala.
Zpívala jsem všude. Na pískoviš , kde
maminky s dětmi odpočívaly, v parku,
kde jsem se seznámila s romskou
partou, a nakonec na skupince, protože
můj vedoucí mě v parku slyšel a řekl, že
by to bylo dobré. Akordy jsem musela
rozšířit, ale mojí mo vací byly pochvaly.
Církev, do které jsem chodila, byla
v rozkvětu. Rostla početně i nadšením,
a proto bylo třeba vytvořit hudební tým

a koupit aparaturu, aby nás bylo slyšet
v tělocvičně, kde to s akus kou
poněkud vázlo. Když nad m dnes
přemýšlím, zas tak nutné to nebylo, ale
říkejte to lidem s rockovým cítěním.
Šmrdlání na kytaru není ono. Je
potřeba se do toho opřít. Dostala jsem
do ruky mikrofon. Ne že bych ho
v životě nedržela v ruce. Na pěveckých
soutěžích jsem se s ním už seznámila.
Nicméně teď to bylo doopravdy. A tak
jsem se stala sólovou zpěvačkou. Na
kytaru jsem naštěs nehrála, protože to
by byla katastrofa dvojnásobná, jak
jsem posléze zjis la.
Jeden kluk mi to ž řekl pravdu. Hele, to
fakt nejde, zpíváš děsně. Urazila jsem
se. Cože? Co si o sobě myslí? Tak mi
přinesl nahrávku. Myslela jsem, že
omdlím. Tohle jsem já? Ten falešný tón
vydávám já? To není možné. Odešla
jsem a chtěla přestat chodit do církve,
kde nejspíš všichni museli kvůli mně
dos trpět, i kdyby hudební sluch
neměli. Strašně jsem se styděla.
Přemýšlela jsem, že začnu chodit do
jiné církve.
Omezila jsem svoje zpívání na veřejnosa zpívala pouze doma a na chodbách
gymnázia, když všichni odešli. Bydleli
jsme to ž ve škole, muž pracoval jako
školník. Zpívala jsem Bohu a ten mi
naslouchal. Nezdálo se, že by mu moje
tóny vadily. Před ním jsem se cí la
uvolněně a dobře. Když mě během
uklízení chodeb něco napadlo, rychle
jsem běžela domů, abych si to nahrála
na magneťák.
Na skupinku jsem chodila dál, ale kytary
jsem se nedotkla a zpívala jsem spíš
po chu.
Jednou nás navš vil Jiří Dohnal,
tehdejší pastor společenství a dnešní
misionář v Chorvatsku. Víte, jak to
chodí, když na skupinku přijde někdo
z tzv. vyšších míst. Na stole je víc jídla,
všichni se usmívají, všichni přijdou včas
a skupinka probíhá podle řádu. Jenže
skupinka se moc nepovedla. Před
5

Jirkovým příchodem došlo k jakési
hádce kvůli tomu, jestli je hřích, když si
odneseš například kancelářský papír ze
svého pracoviště. Už nevím, jak se to
vyřešilo, ale tu náladu, která panovala
n a s ku p i n c e , c í m d o d n e s . P ř i
modlitbách bylo napě , pomodlili se
možná jen dva lidé. Na samotném konci
se na mě otočil pastor a říká: Mám
dojem, že mám vyřídit slovo od Pána:
Tvoje písničky se budou zpívat ve všech
křesťanských církvích a budeš hodně
cestovat a koncertovat. Řekl toho víc
a je škoda, že jsem si to nezapamatovala. Po těchto dvou větách jsem se to ž
začala smát a plakat zároveň. Běželo mi
hlavou, jak se to asi tak stane, když už
před lidi nechci.
Jirkovo povzbuzení a jeho víra mi dala
sílu se vzchopit. On věří, že to dokážu?
A Bůh mi věří? Začala jsem znovu, už
s větší pokorou, občas jsem se omlouvala, že to není dokonalé, ale postupně
to šlo. Za čtyři roky jsem dostala
pozvání do USA a zpívala před 10 000
lidmi svoje dvě písničky, které přeložil
Karel Řežábek a Ted Whang.
Vím o svých nedostatcích. Jsou tóny,
které dnes už nezazpívám, ale když už,
tak to dělám ráda a naplno. Některé
písničky se skutečně zpívají v mnoha
církvích a vždycky mě to dojme.
Pokaždé si na Jirku vzpomenu.
Další situací, už mnohem vážnější, byl
můj rozvod, stěhování do Brna
a nesmírně namáhavá práce v OMV na
b r n ě n s ké d á l n i c i . Kro m ě d c e r y
a nejdůležitějších věcí, které se mi vešly
do auta, jsem si nic dalšího nepřivezla.
Nevěděla jsem, kde budu bydlet, kde
pracovat, jak to všechno zvládnu.
Pomohli mi lidé z libereckého i pražského Křesťanského společenství, pomohli
mi lidé z Nymburka, pomohli mi rodiče
i moje sestry, které v Brně bydlely. Na
zařízení malého pronajatého bytu a na
zaplacení tříměsíčního nájmu jsem díky
všem těmto úžasným lidem měla. Ale
co dál? Moc lidí jsem v Brně neznala.

Když jsem v prosinci po jedné 16hodinové směně a velmi těžké hádce s mým
za měst n avatelem, kter ý mi d a l
k výplatě o 6 000 méně, než slíbil,
usnula k ránu ve vaně, vytopila
sousedku a rozbila se mi pračka,
myslela jsem si, že už to déle nevydržím. Takto asi vypadá člověk, který se
zhrou . Řvala jsem, křičela k Bohu, ať si
mě vezme, že je mi všechno jedno. Po
dvou hodinách jsem lehla do postele
a koukala do stropu zcela otupělá.
Představa, že zítra půjdu zase do té
samé práce, mě už dopředu vyčerpávala.
Odpoledne mi zavolala Hana
Pinknerová. Se svým mužem mě pozvali
domů na čaj. Jakkoliv jsem se snažila,
neudržela jsem pláč. Pak mi Hana řekla
myšlenku, která se mě od té chvíle
nepus la. Zkus se zeptat v Trans World
Radiu, jestli by pro tebe neměli práci. Jsi
zpěvačka, možná bys jim byla užitečná,
třeba v práci s hudbou. Od srdce jsem
se zasmála. Od mateřské dovolené
jsem toho s hla dost. Prodávala jsem
v zelenině, uklízela chodby školy, po
rekvaliﬁkaci kadeřnického kurzu jsem
pár let stříhala a česala hlavy. Jo a ještě
mám zkoušky na topiče s uhlím. Teď
jsem na benzínce v bistru, pracuju do

vyčerpání a mám se jít zeptat na práci
v rádiu? Pobavilo mě to.
Hana i Ota však viděli za horizont mé
přítomnos a jejich víra v mé schopnosmi opět dala sílu se vzchopit.
S bušícím srdcem jsem další den
zazvonila na zvonek budovy TWR-CZ
a přišel mi otevřít ředitel. Přestože se
mnou v minulos nahrával rozhovor
a týden jsem s kapelou nahrávala naši
druhou desku právě v této budově,
nepoznal mě. Na moji otázku, jestli by
pro mě neměli práci, že budu dělat
cokoli, klidně i uklízet, mi odpověděl, že
nikoho nehledají a zavřel dveře.
Jsou hodní Pinknerovi, ale spletli se ve
mně. Odcházela jsem, když vtom na mě
ředitel opět zavolal. Jeho kolegyně
Kateřina Hodecová mu to ž řekla:
Cože? Tys ji nechal jít? Takže jsem
nastoupila do nového zaměstnání
a zůstala devět let. Dodnes spolupracuji
externě.
Posledním člověkem, o kterém dnes
chci napsat, který ve mě věřil a věří
dosud, je už zmíněná šéfredaktorka
TWR-CZ Kateřina Hodecová. Zařídila,
abych se naučila pracovat s počítačem
a následně i s archivem. Když už jsem to
jakžtakž ovládala (přiznám se, nechtěla
jsem se ztrapnit a být celé redakci na
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ob ž, tak jsem si po večerech studovala
v časopisech o počítačích), přišla do mé
kanceláře Katka a řekla mi: „Dnes
vyrobíš scénář k hudebnímu pořadu.“
Já? Ne, to fakt nedokážu. Budu sázet
muziku do archivu, budu hledat
za j í m avé i nte r p ret y a p ř i řa d í m
cédéčkům čísla, ale nic dalšího si
netroufám. Katka mi oponovala. Co
děláš? Máš příjemnou barvu hlasu,
muzika tě baví, tak co bys to aspoň
nezkusila?
Od té doby jsem vyrobila stovky
scénářů, moderovala za mikrofonem,
naučila se s technikou. I tady jsem si
vědoma svých nedokonalos , ale došla
jsem dál, než jsem byla. Byli tu to ž lidé,
kteří věřili, že dokážu víc. Dělali to
z hlubokého přesvědčení a víry v Boží
zásah. Nechtěli mě vidět na dně.
Záleželo jim na mně.
Je důležité vnímat chvíle, kdy jsou vám
přátelé nablízku. A ještě více důležité je
napodobovat. Zkuste to jako já dnes.
Vzpomeňte si na situace, kdy vám lidé
věřili. A zkuste přemýšlet o lidech, které
byste chtěli dnes anebo zítra povzbudit.
Vždyť se potřebujeme.

MUŽI
NA HRANE

Jak se projevuje velkorysost
Petr Plaňanský

Mít společníka na cestách může být
příjemné. Obzvlášť tehdy, když je cesta
dlouhá a vy si s druhým dobře rozumíte.
Co si však počít se společníkem, s nímž
začínají po že? Ač se to zdá podivné, je
to možná ten nejlepší okamžik, kdy se
můžete učit zodpovědné velkorysos .
Abychom porozuměli kulisám dnešního
příběhu, musíme se vrá t o krok zpět
k momentu, kdy Terach, otec Abrama,
vezme svého syna a jeho manželku
Sáraj, ale také vnuka Lota, jemuž zemřel
otec, a vychází s nimi z rodného města

vstříc dobrodružství. Za mco část
rodiny zůstává v Uru Kaldejském, naši
poutníci se usazují v Cháran. Po smr
hlavy rodinného klanu Teracha se Lota
ujímá strýc Abram, který ho s sebou
bere na další cestu. Na životní pouť, na
niž ho pozval hlas Hospodinův.
Společně putují do země, kterou
neznají.
Nevíme, co si Lot myslel. Ale podle
všeho nejspíš svému strýci důvěřoval
a podřizoval se tehdejším zvyklostem –
následovat novou hlavu rodinného
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klanu. Vypla lo se, neboť i Lot se stal po
boku svého strýce zámožným mužem.
Společné putování přináší nejen
sblížení, nýbrž i roztržky každodenního
života. A jak sami dobře víme, ty
nejpitomější roztržky se obvykle
odehrávají mezi příbuznými. Prožijí si je
i Abram s Lotem. Ti dva, zdá se, spolu
stále dobře vycházejí, mezi pastýři
jejich stád je to hašteření ovšem
poněkud horší. Hlava rodinného klanu
se rozhodne situaci vyřešit:

Tu řekl Abram Lotovi: „Ať nejsou
rozepře mezi mnou a tebou a mezi
pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži
bratři. Zdalipak není před tebou celá
země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li
se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se
ty napravo, já se dám nalevo.“
Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek
Jordánu směrem k Sóaru, že je celý
zavlažován, že je jako zahrada
Hospodinova, jako země egyptská. To
bylo před m, než Hospodin zničil
Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral
celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ.
Tak se od sebe oddělili. (Genesis 13,811)
Lot místo toho, aby pokorně ustoupil
a nechal volbu na svém strýci, se chopí
příležitos a nechá rozhodnout své oči.
Tehdejší krajina kolem Jordánského
údolí byla nádherná a na pastvu
nesmírně bohatá. Vidina snadné obživy
je tedy lákavá. Co se Lotovi honí
hlavou? Nevíme, o tom náš příběh mlčí.
Jen z nepatrných náznaků můžeme
zachy t, že se u něho projeví sirotčí
mentalita. Po smr otce se o mě
doposud vždycky někdo postaral: děda,
strýc. A teď, když se mám osamostatnit,
sázím na kartu prosperity a snadného
života. Hojnost krajiny určitě znamená
méně staros a větší stabilitu.

mu setkání Abrama s Malkísedekem,
králem Šálemu (tedy pokoje), o němž se
téměř nic neví. Mužem, který i pro
rabíny a moudré vykladače zůstává
záhadnou postavou patriarchální doby.
Malkísedek požehná Abramovi, přivítá
ho chlebem a vínem. A my vnímáme, že
uprostřed válečného tažení a vítězného
návratu na nás tato scéna působí
doslova jako obrázek z jiného světa.
Možná v požehnání, chlebu a vínu i my
ucí me závan něčeho nadzemského.
Abram, aniž by byl jakkoliv vyzván,
Malkísedekovi daruje dese nu všeho.
Na otázku čeho všeho opět nemáme
odpověď. Šlo pouze o válečnou kořist,
kterou sebral poražené koalici severních králů? Šlo snad o Abramův
majetek? Šlo o něco jiného? Musíme se
tedy opět spokojit s pouhými otázkami.
Na závěr této nečekané záchranné mise
se projeví velkorysý charakter Abrama.
Teprve teď pochopíme, že někdejší
nabídka synovci nebyla pouhým
rozmarem bohatého muže. Abram se

Díky nevšedním rozhodnu m Abrama:
velkorysá nabídka Lotovi, okamžitá
re a kc e n a sy n ovcovo o h rože n í ,
odmítnu podílu na kořis a pokorná
nabídka desátku Malkísedekovi, trochu
nahlédneme do Abramova charakteru
a srdce. Zahlédneme muže vizionáře,
pro něhož každodenní nesnáze života,
válečné tažení, vlastní selhání i selhání
druhých jsou jen lepšími či horšími
epizodami na dobrodružné cestě za
Božím hlasem. Něco, co je zapotřebí
vyřešit, překonat a nechat za sebou,
aby už nic nestálo na cestě následování.
A učí nás ještě jedné věci – ten, s nímž
se jedná velkoryse, se sám velkorysým
vůči druhým může stát. U Abrama to
jistě pla . Jak je tomu u nás?

Zdroj: h ps://cz.pinterest.com/pin/573223858795452247/

Na velkorysého Abrama kenaanská
krajina takříkajíc zbude. Ale, a to je
pozoruhodné, s ní přichází tentokrát
pro Abrama velkorysá nabídka od
Hospodina: „… projdi tuto zemi křížem
krážem, protože ji dám tvému potomstvu až na věky.“ To není výzva k založení
rukou a užívání si pohody a jistoty.
Naopak, je to pozvání k další pou ,
námaze, ak vitě, zájmu a správcovství.

to ž odříká veškeré odměny, na kterou
měl podle tehdejších zvyklos jako
vítěz nad uchva teli nárok. Požádá
pouze o odměnu pro své společníky
v boji, ale sobě nežádá ničeho než
náklady na stravu pro svou družinu.

I uběhne nějaký čas a do údolí, kde sídlí
Lot, vtrhne koalice severních králů, aby
nádherné a prosperující místo vyplenila. K Abramovi se dostane uprchlík
a svěd ek o n ěc h u d á lo s , kter ý
patriarchovi sdělí, že byl zajat i jeho
synovec. Abram si může alibis cky říci:
„Ale co, byla to přece Lotova svobodná
volba. Nebudu si kvůli němu pálit
prsty.“ A kdo by mu to mohl vyčítat, že?
Abram však nelení, vezme své muže
a po horách nadběhne uchva telům,
kteří s kořis a otroky táhnou údolím,
jis si svým bezpečím. Abram pak
útočníky pobije a s lidmi a kořis se
navrací zpět. Tehdy dojde k památné-
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Z Čech do Kanady a zpět
Ptala se a rozhovor zpracovala Milena Krumphanzlová
Hana a Pavel Deutschovi jako mladí manželé emigrovali v polovině osmdesátých let přes Jugoslávii
do Rakouska a poté do Toronta v Kanadě, kde prožili celých 35 let. Před rokem se rozhodli vrátit zpět
do České republiky a opět žít naplno ve své rodné zemi. Mají dospělou dceru a syna, kteří žijí v zahraničí.

Za slunného podzimního dne vcházíme
do útulného rodinného domku v Kutné
H o ře s o č e kává n í m , že s e n á m
v rozhovoru s Hanou a Pavlem podaří
poodhalit životní osudy tohoto
dlouholetého manželského páru, který
tzv. „na stará kolena“ opouš svůj
zavedený život v Kanadě, aby vstoupil
do další životní fáze – tentokrát opět ve
své domovině.

nejdříve ve škole, poté i v práci,
například na členství v SSM i v KSČ. Cí la
jsem celkovou beznaděj a nechtěla
jsem v těchto podmínkách vychovávat
svoje dě . Náš několikaměsíční pobyt
v Rakousku nebyl jednoduchý, přivydělávali jsme si, jak se v daném místě dalo.
Například Pavel chodil pomáhat na
pole, do skleníků apod. Požádali jsme
o azyl v Kanadě a čekali jsme na vyřízení
své žádos .

Co bylo hlavním impulsem, že jste se s
roční dcerou rozhodli nelegálně odejít
z Československa?

Co vaši rodiče, kteří zůstali v Československu?

Hana: Vyrůstala jsem v křesťanské
rodině, a tak jsem již od mládí vnímala
tlaky ze strany komunis ckého režimu,

Hana: Až za mnoho let jsme si uvědomil i , c o v š e c h n o to to roz h o d n u
znamenalo pro naše maminky (v době
9

naší emigrace už žily pouze ony). To, že
zestárnou a my je třeba už nikdy
neuvidíme. Ale byli jsme velmi mladí
a toto nám docházelo až mnohem
později. Naštěs už po třech letech
jsme je mohli opět vídat – většinou za
námi babičky jezdily do Kanady, a to
často až na půl roku.
Jaké byly vaše začátky v Kanadě?
Pavel: V Kanadě jsme se setkali s velmi
milým a vstřícným přije m starousedlíků, ochotných pomoci, když jsme se
potýkali s anglič nou i s nedostatkem
peněz.
Hana: I úřady nám pomáhaly – poskytly

nám půjčku na letenku do Kanady, po
dobu jednoho roku nám pla ly kurzy
anglič ny, přispívaly na bydlení. A my se
za m intenzivně učili jazyk a hledali
práci. Vřele nás přijali také věřící
z bap s cké církve, podpořili nás
i psychicky při asimilaci a přijímání
odlišné kultury. Zpočátku nám chyběla
česká kultura, divadla, koncerty.
I prostor pro koníčky :).
V té době jste již byli věřící?
Hana: Já ano.
Pavel: Ne, nebyl jsem ještě věřící. Do
kostela jsem chodíval, protože Hanka
byla křesťanka, ale nijak jsem o těchto
věcech dále nepřemýšlel. Na druhou
stranu vím, že lidé ve sborech, kam jsem
s Hankou šel, byli příjemní a dobří lidé.
Jak jste tedy uvěřil?
Pavel: Do Československého bap s ckého sboru v Torontu jsem chodil jako
do krajanského střediska. Pořádali tam
různé akce se společnými obědy, výlety,
hrál jsem s nimi hokej atd. Sedával jsem
s Hankou v lavici, a přestože jsem se ani
nesnažil chápat, o co vlastně jde,
myslím, že Duch svatý na mně již
pracoval. Nedovedl jsem si ale v těch
letech nijak představit, jak by bylo
možné, abych nějak 'přepnul' svůj
mozek a najednou začal věřit v existenci
Boha.

‚najednou' do mě transplantováno. Vše
to je jen z Boží lásky a milos , že jsem na
cestě k té nejhezčí budoucnos , která je
pro nás lidičky možná. Tak to byly moje
první kroky coby křesťana.
Jak vypadal v Kanadě váš profesní
život?
Hana: Zpočátku jsem se hlavně starala
o dvě malé dě , narodil se nám tam
ještě syn. Chemická průmyslovka
stavebních hmot, kterou jsem studovala v Československu, tam byla nepoužitelná :). Vždy jsem ale hla ke kvě nám,
tak jsem začala chodit pomáhat do
kvě nářství, zpočátku zadarmo, abych
se něco naučila – a pak už mi i trochu
pla li :). A už jsem u toho i zůstala
a skoro dvacet let jsem dělala vazby,
aranžování kvě n a nějakou dobu jsem
měla i svůj obchod. Pak jsem ze
zdravotních důvodů musela skončit
a nějakou dobu jsem pomáhala
manželovi s administra vou. Zároveň
jsem si dodělala zdravotnickou školu
a Pán mi pomohl najít místo v nemocnici, kde jsem pracovala až do našeho
odchodu z Kanady.
Pavel: Založil jsem si v Kanadě malou
ﬁrmu na renovaci domů, kanceláří,
kuchyní, koupelen apod. Začal jsem
skromně od jednodušších zakázek, po
řemeslnících byla poptávka :).
Jak jste se zapojili do služby v Kanadě?

O nějakých pár let později jsem ale začal
být 'konfrontován' s velice příjemným
a laskavým hlasem, který jsem jakoby
'slyšel'. Hlas mi říkal, že je někdo, kdo
mě má rád a stojí o to, abych mu uvěřil.
Také mě přesvědčoval o tom, že si jen
myslím, že je se mnou všecko v pořádku.
Byl to laskavý a vybízivý hlas, který jsem
slýchával skoro každý den po cestě
autem do práce a z práce, ale i jindy. Ani
nevím, proč jsem si v té době nemyslel,
že jsem se zbláznil – slyšet hlasy! Ale
naopak, po delší době jsem doma potají
kleknul a řekl něco v tom stylu, že „jestli
jsi to ty, Bože, kdo ke mně mluvíš, a jestli
opravdu jsi takový, jakého tě slýchávám,
tak se dávám".

Pavel: Takovou prak ckou pomoc jako
údržbu a malování kostela jsem dělal od
začátku našeho pobytu v Torontu. Sbor
tam byl 'zaběhlý' a nijak moc dalšího se
ode mne neočekávalo, ale přesto jsem
po čase začal dělat pokladníka ve sboru.
Moje zapojení se do křesťanského
života se spíše odehrávalo mimo sbor,
tam jsem se cí l lépe. Hanka zvala často
návštěvy na obědy a v Torontu žilo v té
době hodně svobodných mladých
m u ž ů , k t e ř í rá d i z a š l i p o s e d ě t
a popovídat si v té obrovské anonymitě
velkoměsta. Zde i jinde jsme rádi
vyprávěli o Kristu, který nám věnoval
nový život.

S mto vyznáním do mě vstoupila touha
číst Bibli, rozumět tomu, kdo je Kristus,
pochopit jak dějinně, tak kulturně
význam toho, že jsme stvoření a padlí,
ale stále milovaní lidičky. Touha číst
Písmo, být tam, kde se křesťané modlí,
kde chválí svého Boha, to vše bylo

Měli jsme hezkou skupinku, kde se
neustále plánovalo, co bychom mohli
dělat, a tak naše (Hanky a moje)
pravidelné návštěvy v domově důchodců v neděli odpoledne byly pokračováním služby na skupince. Připravovali
jsme pořady se zpěvem
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„kancionálovek“ i starých duchovních
písní Elvise Presleyho, se čtením básní,
hádanek a v pů pro skupinu někdy až
třice lidí, kteří strávili životy někde
v církvích a teď se již nemohli dostat do
shromáždění. To jsme provozovali
s Hankou snad víc než 15 let a požehnání
jsme brali stejně jako naše 'publikum'.
Moje hra na kytaru a chvály na naší
sborové skupince mě také zavedly do
Sco misie v Torontu. Tam jsem se cí l
velice dobře. Dvě sobotní dopoledne
v měsíci jsem tam vláčel svou kytaru
a v tomto středisku pro sociálně slabší
a pro bezdomovce jsem měl možnost
zvát další lidičky k cestě životem
s Ježíšem Kristem. Přes deset let jsem se
snažil asi stovce návštěvníků čekajících
dvě hodiny na vydávání obědů ukázat,
jak marný je život bez Boha, bez naděje
na lepší budoucnost. Modlili jsme se
spolu za prak cké věci. Někteří z nich
byli hudebníci, a tak jsme i k potěšení
ostatních jamovali příležitostně spolu.
Potkal jsem se tam s mnoha dobrými
a zajímavými lidmi.
Hana: Další věcí je on-line poradenství.
Taková celosvětová křesťanská linka
důvěry, kam píšou často lidé bez naděje,
hledající pomoc a povzbuzení, hlavně
přes různé sociální sítě a portály.
Nejčastějšími tématy jsou vztahy,
manželství, komunikace, ale i smysl
života a e cké problémy. Této službě se
věnujeme také určitě přes patnáct let,
a to i odsud z Kutné Hory.
Víme o vaší službě seniorům i zde
v České republice. Jaká je ve srovnání
s Kanadou?
Hana: V Kutné Hoře navštěvujeme
oddělení LDN v místní nemocnici
a jezdíme, hlavně Pavel, též do nedalekého Alzheimercentra. Vnímáme zde
také větší svobodu k osobnímu
svědectví, modlitbě za lidi i kázání slova.
V Ka n a d ě j s o u m ož n é p o d o b n é
návštěvy pouze pod hlavičkou církve,
vždy je nutná ak vní žádost, např.
o modlitbu. Celkově se dá říci, že
kanadské úřady uzavírají možnos
evangelizace a svoboda šířit zvěst
o Kristu je značně omezená.
Kanadš důchodci jsou také vzhledem
k poměrně slabé intervenci státní
sociální pomoci odkázáni na svoje
úspory. Rovněž kontakt s dětmi je
poměrně složitý, protože dě většinou
žijí velmi daleko od svých rodičů

na postelích bez možnos pohybu – to
je smutná bilance Covidu. Jsou desítky
sborů, kterým byly vydány pokuty za to,
že otevřely dveře a poskytly jídlo anebo
náhradní oblečení těm potřebným.
Covid a strach o sebe velice zatvrdil
lidská srdce.

Pavel: Mám za to, že službu seniorům
‚odstartovalo' úmr mé i Hančiny
maminky. Obě odešly v rozmezí
jednoho roku, kdy jsme najednou cí li,
že bychom měli ten čas, který jsme jim
věnovali, dát podobným způsobem
i někomu jinému.
Asi největší rozdíl vidím v tom, že
v Kanadě jsme poskytovali starým lidem
jakousi duchovní náhradu bohoslužeb
v kostelech, kde to lidé prožili svá
ak vní léta, ale kam se již ve svém věku
n e d o s t a l i . Z a m c o v e zd e j š í c h
domovech pro seniory jsou povětšinou
lidé nevěřící, kteří Krista neznají
a nemají ani vizi té nádherné budoucnos , kterou vyhlížíme my věřící. Jinak
jsou ale kanadš senioři stejní jako
v Čechách, bez rozdílu barvy ple , touží
po úsměvu a fyzickém dotyku :).
Pořád je podle mého názoru více
křesťanů v Kanadě než zde, a to
i u mladší generace. Zase ten tlak na
umlčení křesťanů je, řekl bych, o dost
větší tam než tady.
V Kanadě jste žili plným a ak vním
životem, vybudovali si přátelství, váš
profesní život byl úspěšný. Proč jste se
tedy vrá li zpět do Čech?
Hana: Začali jsme si uvědomovat, že
nám bude ubývat energie a že potřebujeme zvolnit životní tempo. Náš životní
styl znamenal asi 60 hodin týdně

pracovat, jeden až dva týdny dovolené
ročně, pracovní telefonáty i o víkendu –
vyhlídka na další roky v tomto „fofru“
nevypadala lákavě. Prošli jsme si zde
různými zdravotními a ﬁnančními
problémy, ze kterých nás Bůh vždy
vysvobodil a učil nás, jak vykročit na
další cestu.
Pavel: Prvních třicet let života v Kanadě
jsem o návratu do Čech neuvažoval. Náš
život, můj byznys, Hančina práce, dě ,
ka m a rá d i , s b o r a n a š e a k v i t a
v sociálním dobrovolnictví – to vše bylo
v Torontu. Tam jsme byli doma a tam se
nám líbilo žít. Sám jsem byl překvapen,
že mě myšlenky na návrat začaly stále
více přitahovat. Ale už jsme nechtěli
zvládat pracovní nasazení a ještě
dobrovolnické ak vity, kterých jsme se
nechtěli vzdát.
Váš návrat do Čech zkomplikovala
koronavirová pandemie. Jaký je postoj
lidí ke Covidu v Kanadě?
Pavel: Covid tam prak cky zastavil
všechny naše ak vity. Jak Sco misie,
tak domovy seniorů i nemocnice se
úplně uzavřely a bezdomovci a sociálně
slabí se nemají kam utéct. Staří lidé
v domovech důchodců jsou zavřeni na
pokojích bez návštěv a vlastně umírají

Hana: Lidé v Kanadě mají obecně větší
respekt k systému a systémovým
opatřením, která přísně dodržují,
protože jejich nedodržování je též velmi
přísně pos hováno vysokými pokutami.
Co vám chybělo v Kanadě a co naopak
postrádáte u nás?
Hana: Jeden z prvních šoků, které jsem
v Kanadě zažila, byli švábi a stonožky
v našem prvním bytě :). Musela jsem si
zvyknout na jiné suroviny na vaření. Co
nám také chybělo, byl český chléb.
Nejvíc mi tady samozřejmě chybí blízký
kontakt s dětmi a vztahy s přáteli, které
jsme si tam vytvořili. Navíc postrádám
tu kanadskou přátelskost a otevřenost,
která nic nestojí a může vám zpříjemnit
den.
Zdroj: thejakartapost.com

a nemohou jim zajišťovat každodenní
péči. Je tedy zcela běžné, že staří lidé
tráví poslední roky svého života
v domovech pro seniory.

Pavel: U mě je největší změnou ten
přechod z uspěchaného života pracujícího člověka s mnoha ak vitami do
života bez zaměstnání. To je pro mě
velká změna, na kterou si stále zvykám.
Ale já vždy říkám: Komu se nelíbí
v Čechách, tomu se nebude líbit ani
v Kanadě a obráceně.
Vždy jsme se pouštěli do věcí, které nám
Pán poslal do cesty, a věříme, že tak to
bude i v Čechách.

VÝZVA:
Manželé Deutschovi vedou v
Kutné Hoře anglickou skupinku
pro lidi hovořící anglicky, kteří
mají zájem zamýšlet se nad Biblí a
diskutovat o biblických tématech.
Pokud máte zájem, můžete se též
zúčastnit (případně i online). V
p ř í p a d ě zá j m u ko nta k t u j te
redakci Tabity.
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Fejeton o těšení se
Hana Pinknerová

Na mimořádných událostech a svátcích
mě vždycky zaráželo, jak krátce trvají.
Těšívala jsem se celé dlouhé týdny,
nemohla jsem se dočkat, malovala jsem
si čárky, pak jsem je pořád pečlivě
přepočítávala a pěkně jednu po druhé
umazávala, abych zřetelně viděla, jak se
ten vytoužený den už blíží. A pak
najednou frrr! Slavný den byl pryč, ani
jsem nevěděla, kam se poděl.
Protože se mi to stalo skoro pokaždé,
když jsem se na něco tak moc těšila,
a nezáleželo na tom, jednalo-li se
o narozeniny, Vánoce, večírek, divadelní představení nebo výlet, usoudila
jsem, že na vině nebude ta událost
sama. Možná na vině nejsem ani já a ani
nikdo jiný. Nejspíš je potřeba na to jít
jinak. Chytře.
Co trvá nejdéle? Těšení se. Čeho je tedy
třeba si nejvíce užít? Těšení se! Řešení
bylo jasné: vymyslet nějaké metody, jak
z těšení se vytěžit maximum. Poc vým
výzkumem jsem zjis la, že metody tu

jsou, dokonce se hojně používají, ale
my ani vlastně nevíme, že si jimi
užíváme těšení. Za pár dní tu máme
Vánoce, zaměřím se tedy na těšení se
předvánoční.
Adventní kalendář není nic jiného než
zhmotnělé těšení. Každý den jednu
malou lahůdku, malou sladkůstku,
nebo to nemusí být sladké, může to být
denně kolečko salámu či štamprlička
něčeho dezinfekčního. Tajemství je
v tom: každý den jednu malou věc. Je to
záloha na Vánoce.
Když jsem psala svou první knížku
čtyřice krátkých úvah na jedno téma,
vymyslela jsem si pomůcku. Postavila
jsem si na psací stůl dvě sklenice od
marmelády. Jedna byla prázdná, do
druhé jsem nasypala čtyřicet skleněných kuliček, které mi laskavě zapůjčila
naše Adélka ze své sbírky. Za každou
jednu úvahu jsem přemís la jednu
kuličku do původně prázdné sklenice.
Hezky jsem viděla, jak mi to odsejpá.
12

S jakou rados jsem přendávala kuličku
poslední, která hlásala splnění úkolu, to
si jistě umíte představit!
Těšení se jsou i přípravy. Nakupování
vás bude jinak bavit, když budete vědět,
že každým nakoupeným dárkem jste
blíž tomu dni. A tudíž i té rados , kterou
váš dárek způsobí. Každou vyleštěnou
klikou, slepeným lineckým kolečkem,
rozvěšenou ozdobou nebo rozsvícenou
svíčkou jsme blíž tomu dni. Už nyní
ochutnáváme jen malý kousek té slas ,
která se pak rozvoní naplno. Já tedy
zkouším neleš t kliky, neslepovat
linecká kolečka a nepsat vánoční
gratulace, abych to už měla za sebou,
ale protože tohle jsou úkony, které mě
přibližují Vánocům. Raduju se už teď,
aby mi radost déle vydržela. Vím, že pak
to možná bude frrr…
Z knihy Dvě minuty cha

Lockdown
Covidová pandemie a s ní související lockdown velmi citelně ovlivnily sborový život českých křesťanů.
Nedostatek osobního kontaktu, život v osamocení či ve virtuálním světě inspiroval i Janu Peřtovou,
kazatelku a pastorační pracovnici ČCE ve Stříteži nad Bečvou,
k vyjádření pocitů mnoha křesťanů formou písně (poslech viz odkaz na YouTube).
Píseň PROSBA
Farní sbor ČCE ve Stříteži nad Bečvou
Hudba, text a zpěv: Jana Peřtová
Klavír: Jakub Zajíc
Podívej se, Pane, na zemi,
je jako pole, klasy už zrají.
Přispěchej se svojí nadějí,
když po tvém díle lidé se ptají:
schouleni ve svém pokoji,
schovaní ve městě, zamčeni v kraji.
Nocí i dnem k tobě volají,
ve jménu Ježíš vyznávají:
jsme unavení.
Kolik týdnů i dní svlékáme šat,
znovu nauč nás z hříchů se kát.
Ty přišel jsi zachránit svět,
ale nám slábne víra,
že v pravdě Tvých slov a vět je naše síla.
Bez Tebe nezmůžem nic, své dílo chráníš,
ve znamení zřítelnic duha je schovaná,
sliby tvé připomíná.

Prosíme, Pane, na zemi,
jaro se blíží, ledy už tají.
Přispěchej se svojí nadějí,
když po tvé vůli Češi se ptají:
schouleni ve svém pokoji, zamčeni
v kraji.
Nocí i dnem k tobě volají, ve jménu
Ježíš vyznávají.

Ty přišel jsi zachránit svět,
vyznává, kdo věří,
že pravdou tvých slov a vět se láska
měří.
Bez tebe nezmůžem nic,
bez darů tvého Ducha,
zlého se chceme zříct, ať nejsou srdce k
spáse hluchá.

Ty přišel jsi zachránit svět,
kdo tvé jméno volá,
pravdou všech Božích vět hřích
i nemoc zdolá.
V pokojích nemocnic buď, Ježíši,
Pánem,
ať ze znavených plic zazní zvučné
AMEN.

Ty přišel jsi zachránit svět,
ty přišel jsi zachránit svět,
ty přišel jsi zachránit svět,
Ale nám slábne víra, že v pravdě tvých
slov a vět je naše síla.
Bez Tebe nezmůžem nic,
své dílo chráníš,
ve znamení zřítelnic duha je schovaná,
tvé sliby připomíná.

13

TABITA PŘEDSTAVUJE

Maminky, které zacelují trhliny
Janka Nogová
„Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny.“ (Ez 22,30)

Přivádíme na svět dě , které jsou pro
nás darem od Boha. Sledujeme je, jak
rostou, jejich první úsměvy, krůčky,
slova, jsme jejich průvodci na cestě
hledání i objevování… Ale jsme taky
svědky jejich prvních pádů, zklamání,
proher, smutku a boles … Jak moc
bychom si přály to „odžít“ za ně, s naší
sílou, zkušenostmi a nadhledem. Ale
takhle to nefunguje. I ony si musí projít
svou cestu, vylézt na své hory a sejít do
svých údolí, aby vyrostly a nabraly sílu,
zmoudřely a naučily se, co je v životě
důležité. Ale nesmíme je v tom nechat
samotné.
A právě z tohoto poznání se zrodila
služba Maminek, které zacelují trhliny.
Služba modliteb za skoro dospělé

a dospělé dě , které jsou většinou už
mimo dosah našeho přímého působení, nicméně možná právě proto více než
kdy dříve potřebují naše přímluvné
modlitby. Scházíme se v malé skupince,
abychom sdílely své staros a rados ,
ale především proto, abychom nesly na
modlitbách před našeho Boha to
nejcennější, co nám Bůh svěřil – své
dě . Jejich životy jsou někdy – jak to
jednou krásně řekla jedna z nás – jako
vody, které se vylily z břehů, tečou
chao cky a přes místa, kde je často
nečeká nic dobrého. Ale přesto
můžeme svými modlitbami spřádat
provázky, po kterých může od našeho
Boha plynout do životů našich dě jeho
přízeň, požehnání, milost a moudrost.
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A dříve nebo později si řeky jejich života
zase najdou své koryto, poplynou ve
shodě s Boží vůlí a stanou se pramenem
živé vody pro všechny, kdo se ocitnou
v jejich blízkos .
Buďme maminkami víry, které zacelují
trhliny, vášnivě bojují za své dě
a spojují se v modlitbě, aby jim
pomáhaly vybojovat ta nejdůležitější
vítězství v jejich životě. Nesuďme je
a nedovolme, abychom nega vními
slovy srážely své syny a dcery, naopak
prosme Otce, aby nám ukázal, jak je vidí
on, a vyznávejme nad nimi Boží vizi,
protože naše slova mají velkou moc
a mohou přinést průlom do životů těch,
kteří se narodili, protože Bůh si to tak
přál.

O třídění
Lucie Zídková

„Jedna moje známá zjis la, že má doma
strašně moc věcí. A tak si řekla, že každý
den tři věci vyhodí,“ prohlásila Gizela,
jako by vyhazování věcí byla ta nejběžnější věc pod sluncem. Musela jsem se
tvářit poněkud zaskočeně, protože
vzápě přidala vysvětlení: „No to
nemusí být velké věci, stačí třeba
nepíšící propiska …“ „No, a jak dlouho
to dělala?“ ptám se se zájmem. „To
nevím, ale říkala, že byla sama překvapená, kolika různými krámy, co
nepotřebuje, si zaskládala byt.“
Výzva přijata. Do Vánoc zbývá ještě 33
dní. Zvládnu najít stovku věcí, bez
kterých se obejdu? Netradiční čekání
na oslavu narozenin Ježíše Krista může
začít.
První dny to šlo téměř samo. Nejprve
mířily do koše věci s prošlou dobou
trvanlivos . Léky, koření, vyschlé krémy

na boty, ale také staré a nepotřebné
záruční listy. V druhém kole přišly na
řadu věci poškozené či nefunkční.
Vyhodit nebo nechat opravit? Dala
jsem si jasný termín – buď danou věc do
14 dnů zanesu k opravě, nebo le do
koše. Obuvník ze mě měl radost – díky
jeho péči se mi podařilo resuscitovat
troje boty a jednu kabelku.
Díky této zvláštní očistě jsem objevila
spoustu zajímavých věcí…
… řadu projektů zaměřených na
recyklaci. Namátkou kontejnery na
tex l Diakonie Broumov (sběrná místa
jsou po celé České republice), projekt
Ekocheese (sběr vybitých baterií),
Knihotoč (posílání knížek do oběhu) či
webové portály Nev yhazujto.cz
a vsezaodvoz.cz.
… potěšení z dokončení činnos – ty
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kalhoty s oblíbeným tričkem čekaly na
obarvení na dně koše několik let.
Konečně se dočkaly (aneb přece je
nevyhodím!)
… radost z nalezení věcí, o nichž jsem
neměla ani potuchy. Zatoulaná
sícovka v obálce s loňským vyúčtováním plynu mi vyloženě přišla vhod.
… kouzlo třídění nehmotných věcí.
Promazání několika stovek balastních
e-mailů přinese zvláštní úlevu.
Víte, co je mým největším objevem? Že
třídění věcí, mailů či souborů je sice
fajn, ale – jak by řekl Malý princ – co je
doopravdy důležité, je očím neviditelné. Proto i my … odhoďme všecku přítěž
i hřích, který se nás tak snadno přichy
… a dál to znáte. Veselé Vánoce!

10 míst, kde můžeme začít třídit hned teď
Lucie Zídková
Možná i vy tak nějak cí te, že máte
doma příliš mnoho věcí, ale nevíte,
z které strany se pus t do třídění.
Máme tady pro vás deset míst, kterými
můžete začít.
1. Oblečení
Pokud máte malé dě , pak víte, že jejich
šatník je potřeba projít několikrát
ročně. Občas se nestačím divit, jak
rychle syn z věcí vyroste. Ale i když
s vámi vaši potomci nesdílí domácnost,
určitě je fajn se mrknout, jestli vaše
šatní skříně neobsahují něco, co je příliš
roztrhané, seprané nebo jinak zničené.
Pokud i vy máte zaběhnuté heslo „to je
na doma dobr ý “, zkuste použít
jednoduchý ﬁltr: „Budu se cí t
v pohodě, když zazvoní neočekávaná
návštěva?“ Aplikujte to i na věci „které
nikdo nevidí“, jako jsou trenýrky,
kalhotky či podprsenky – jak byste se
cí li, kdybyste právě teď měli nějaký
úraz a odvezli vás na pohotovost, kde
byste se museli svléknout do spodního
prádla?

2. Léky
Je fajn mít doma zásobu základních léků
„kdyby něco“. Ale ruku na srdce, kdy
j ste n a p o s l e d y p ro c h á ze l i svo u
lékárnu? Zvláště dětské sirupy na
nachlazení či teplotu mají poměrně
krátkou dobu expirace. Pokud najdete
něco prošlého, je na čase to odnést zpět
do lékárny.

do oběhu ty, kterým vaše dítka
o d ro st l a . O p ravd u p o t ře b u j e te
skladovat jednoduché puzzle o šes
dílcích, když doma s přehledem
skládáte „dvoustovky“? Drobné
postavičky z Kinder vajíček můžete
odnést do ordinace pediatra či zubaře –
sestřičky je rády nabídnou jiným
statečným pacientům.

3. Potraviny

5. Papírový chaos

I tady je potřeba mrknout na datum
spotřeby. Jak jsou na tom vaše zásoby
koření? A co mrazák – víte, co a hlavně
jak staré zde najdete? Pokud vás
prarodiče pravidelně zásobují přísunem kompotů a váš sklep přetéká
kompoty staršího data, zkuste je místo
vyhození nabídnout za odvoz těm, kteří
pálí domácí slivovici, jistě jejich obsah
rádi přihodí do soudku s kvasem.

Pokud zrovna nedokladujete své výdaje
kvůli vedení účetnictví či příloze k úvěru
ze stavebního spoření, veškeré účtenky
po vypršení doby záruky spotřebiče
můžete s klidem vyhodit. Taktéž není
nutné skladovat všechny návody
k použi v papírové podobě, většina
z nich se dá dohledat na internetu v
elektronické podobě (např. na h p s : / / w w w. n av o d - k- o b s l u ze . c z / ,
h ps://www.navody-online.cz/ apod.)

4. Hračky
Bez pardonu by měly vaši domácnost
opus t všechny hračky, které jsou
rozbité či neúplné. Je prima také poslat
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6. Knížky
U nás doma vždycky pla lo pravidlo
„knížky se nevyhazují“. Jenže co naplat,
i když máme opravdu velkou knihovnu,

ani ta není nafukovací. Takže buď
musíme zavést embargo na přísun
knížek, nebo se musíme nějakých
knížek zbavit. Já „překročila svůj s n“,
když jsem po státnicích nabídla
k prodeji svá skripta z matema ky.
(Musím říct, že do dnešního dne jsem je
nepostrádala.) Zkuste projít knihovnu
a poc vě si říct, zda se k dané knize
hodláte vracet. Pokud je vaše odpověď
záporná, můžete ji dát jako dárek
někomu z přátel, příp. hodnotnější
publikace zkusit prodat (např. přes
www.trhknih.cz). Hodně rozšířené jsou
také knihobudky.

klíčové „spotřebujte do“ často není
a bývá nahrazeno symbolem otevřeného kelímku s číslicí, která uvádí počet
měsíců, který máme na vypotřebování.
Pokud nemůžete informaci o doporučeném datu spotřeby na obalu najít
nebo není čitelné, je čas se zaměřit na
varovné signály, které k vám začne vaše
kosme ka vysílat: prošlé krémy často
změní svou konzistenci, barvu či vůni,
prošlé řasenky a s ny poznáte podle
toho, že se budou drolit, u rtěnek
a make-upů dochází často k hrudkovatění. Je-li vám vaše zdraví milé, mrkněte
do skříně s drogérií a vyházejte všechny
prošlé opalovací či jiné krémy, gely,
šampony, vzorky z obchodů nejasného
stáří či nepoužívané vody po holení.
9. Elektronika

S knížkami jdou ruku v ruce časopisy.
Pokud máte starší hodnotné časopisy,
které je vám líto vyhodit, ale u kterých
tušíte, že se k nim nejspíš vracet
nebudete, můžete je odnést třeba do
čekárny k lékaři – určitě m někomu
uděláte radost.

Tady kážu sama sobě. I my máme doma
spoustu DVDček s ﬁlmy, které už
nemáme na čem přehrát, o starých
vyřazených mobilech ani nemluvím.
Neválí se u vás nějaké nefunkční
spotřebiče, kterým by bylo mnohem

7. Věci, které máme zbytečně několikrát
Typickým místem, kde mají věci
tendenci se nekontrolovaně množit, je
kuchyň. Například – máte doma
lívanečník, který je skoro dobrý, ale
vlastně vám už tak úplně nevyhovuje,
protože se vám na něm lívance často
připečou. Koupíte si tedy nový, ale ten
starý nevyhodíte, protože by se „ještě
mohl hodit“. A tak vám doma leží
a zavazí.
Nechápejte mě špatně, netvrdím, že
každý člen domácnos musí mít nutně
jenom jeden hrníček, jednu lžičku
a jeden talířek. Klidně mějte svých pět
oblíbených hrníčků, pokud je všechny
opravdu používáte. Ale nemusíte
skladovat 50 hrnků, pokud si stejně
děláte kafe a čaj pořád do těch samých.
8. Drogérie
Za mco u potravin nám obvykle nedělá
p o ž e h l í d a t d a t u m s p o t ř e b y,
u drogérie už v tom tak pečliví nejsme –
h l av n ě p ro t o, že n a ko s m e c e
s trvanlivos delší než 30 měsíců ono

17

lépe někde ve sběrném dvoře?
10. Nevhodné dárky
Ať se nám to líbí nebo ne, čas od času se
stane, že se vkus dárce a obdarovaného
značně liší. Možná i vy doma u ráte
prach ze všech těch svícínků, váziček
a sošek nejrůznějších barev a stylů
a říkáte si, že to přece nemůžete
vyhodit, když jste to dostali od …
(doplňte sami), co by si o nás (dárci)
mysleli.
Prozradím vám jedno tajemství
– v momentě, kdy dárek doputoval
z rukou dárce k vám, staly se ty věci
vašimi věcmi. Ještě jednou, abyste to
nepřehlídli – jsou to VAŠE VĚCI a VY
rozhodujete o tom, jestli budou VE
VAŠEM ŽIVOTĚ, nebo ne. Nemáte
žádnou povinnost překládat z místa na
místo domácí pekárnu, zmrzlinovač či
jiný úžasný přístroj, který stále leží
zabalený v krabici, jenom proto, že jste
jej dostali darem.
Tak co, už víte, kde s tříděním začnete?

CESTOMÁNIE I

Trocha zimní romantiky
Zveme vás na Javorový vrch
Sylva Niemiecová
Jihozápadně od města Třince se nachází
oblíbený kopec Javorový vrch vysoký
1031 m. n. m. Tento vrch je výchozím
místem vrcholových túr a také je
součás extrémní sportovní akce B7.
Středisko Javorový se nachází v horách,
kam není možný dojezd autem (pouze
s povolením). Ti, kteří přeci jen nechtějí
celý kopec vylézt pěšky, mohou využít
sedačkovou lanovku. Směr Třinec
a v obci Oldřichovice u Třince vás
navedou k lanovce šipky a billboard.
Pod kopcem se nachází hlídané
parkoviště. Na Javorový vrch vede více
tras, turista si může vybrat. V sedle pod
vrškem Javorového vrchu směrem od
hřebene se nachází rozcestník Javorový,
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turis cká chata (946 m). Od něj se
odpoutávají tři barvy značek. Modrá se
klika 5 km do třinecké městské čás
Guty, žlutá po opačné straně hory
2,5 km do městské čás Tyra a zelená
7,5 km do obce Řeka či 3,5 km do
městské čás Oldřichovice.
Javorový vrch je známý m, že je zde
centrum paraglidingu a závěsného
létání a samozřejmě nesmíme zapomenout na možnost lyžování. U turis cké
chaty se nachází stanice horské služby.
Tento vrch je velmi frekventovaný. Je
možné ho doporučit jak začátečníkům,
tak i těm, kteří chodí po horách pravidelně. A pokud nejste pěší turisté, je možno
využít cyklotrasu.

CESTOMÁNIE II

Krkonošské hřebeny nalevo od Bukovce

Něco pro milovníky bílé stopy
aneb kolečko kolem Bukovce
Petr Plaňanský

Paní zima zaklepala na dveře a jistě se
i vás ptá, co jste dělali v létě. Někdo si
připravoval dřevo na topení, jiný se
vyvaloval někde u vody. Ten, kdo se
snažil udržet si trochu kondici a překontroloval stav svých běžek a zimního
vybavení, se nemusí bát vyrazit na malý
okruh do Jizerek. Tentokrát jsem zvolil
vysloveně pohodovou cestu, kde se
o svá kolena nemusí strachovat ani starší
běžkař mého věku. A nebojte, mám i
několik doporučení pro zdatnější hltače
kilometrů.
Jizerky jsou známé především díky
vyhlášené „Padesátce“, zimnímu
lyžařskému běžeckému závodu, jehož

první ročník proběhl jako zimní příprava
českých horolezců. V roce 1970 se ho
naposledy účastnilo i všech 15 našich
borců, kteří v květnu téhož roku tragicky
zahynuli na své výpravě pod
Peruánským Huascaránem. Od roku
1971, tedy svého čtvrtého ročníku, nese
Jizerská padesátka přízvisko „Memoriál
expedice Peru 1970“ jako připomínku
oné tragické událos .
Zájemci o historii zmíněného zimního
závodu, případně , kteří si chtějí zajet
velký či menší okruh (25 či 10 km),
odkazuji na stránky www.jiz50.cz, kde si
mohou dohledat podrobnos a přihlásit
se na vyhlášený závod, který probíhá
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(podle sněhové situace) obvykle někdy
v první polovině února.
My se však této hlavní tra dnes
vysloveně vyhneme. Naším cílem je
doslovné obkroužení Bukovce, což je
výrazná samostatná hora (1005 m. n.
m.), vyčnívající mezi Jizerskou loukou
a Jizerským údolím, a je skutečně
nepřehlédnutelná z mnoha stran.
Začínáme v Mar nském údolí u hřiště
skiareálu Mý ny. Zde se i v zimě brzo
ráno dá bez problémů bezplatně
zaparkovat. Po silnici směrem na
Harrachov je to prudká levá odbočka
v dolní čás Kořenova. Případně se dá
dojet na nádraží do Kořenova a seběh-

Jizerská cesta

nízko nad obzorem nalevo od Bukovce.
K vidění jsou konkrétně Srenica, Labský
š t a Violík. Nad muzeem, po překonání
mostku přes Jizerku, uhneme po Jizerské
magistrále prudce doprava (tedy
Bukovec budeme mít tentokrát po své
pravé ruce mírně před sebou), abychom
podél Jizerky sjeli krásným (dvoukilometrovým a dobře udržovaným) sjezdem
k jejímu soutoku s Jizerou na českopolské hranici.
Klasický mostek zde již léta nestojí. Zato
kousek nad ním najdeme dřevěnou
lávku, a pokud není namrzlá, stojí za to si
odskočit k sousedům vyzkoušet, jaký
vzduch se dýchá v Polsku. Ujišťuji vás, že

v údolí řeky Jizery je na obou březích
v zimě vzduch vždycky dost ledový
a jiskřivý.
Od lávky se vrá me kus zpět k snadno
přehlédnutelné odbočce zelené barvy,
která šplhá prudce vzhůru pod Bukovec
(při návratu od lávky ji budeme mít nyní
po levé straně). Nezbývá, než si na
chvilku hodit lyže na ramena a absolvovat asi půlkilometrový strmější výstup na
rozces pod Bukovcem. Pozor, ať si
nenaberete sníh do běžeckých bot!
Z rozces se posléze vydáme krásným
šes kilometrovým sjezdem, který jsme
si na začátku výletu vyšlapali, zpět na
naše východiště.

Moji odvážní svěřenci

Pod Bukovcem

nout kousek po silnici ke hřiš , kde si
konečně nazujeme běžky.
Na místním hřiš je krásně ve sněhu
vyjeto mašinkou několik běžeckých stop,
tak se můžeme na okruhu rozehřát
a rozjezdit, abychom pak v pohodě
nastoupili na Jizerskou cestu, která nás
nad údolím řeky Jizery dovede po
7 kilometrech pod Bukovec na JizerkuMořinu. Na Jizerce jsem v dávných
letech v zimě nikdy neopomenul
zaskočit ke Kakrdovi na vyhlášené
borůvkové knedlíky a grog. Ale nejsem si
jist, jak se stravovací tradice na Jizerce
během let proměnily… vracím se sem
teprve druhým rokem po jednom a půl
dese le , kdy jsem do Jizerek nejezdil.

Jizerská magistrála pod severním úbočí Bukovce

Naše cesta zpočátku stoupá spíše mírně,
a je-li dost sněhu, mráz a modrá obloha,
je to skutečně až mys cký zážitek.
Teprve až pod Bukovcem budeme muset
trochu zabrat, protože se sklon cesty
značně změní. Zato nás pak čeká krásný
kilometrový sjezd k muzeu Jizerských
hor. Je-li dobré počasí, pak můžeme
zahlédnout Krkonoše, které se rýsují
Sjezd k Jizeře
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Lávka přes Jizeru, směrem z Polské strany

Údolí řeky Jizery

Údolí Jizerky pod Bukovcem

hned dva).

Lávka přes Jizerku

Celá cesta měří asi 17 kilometrů,
nastoupáte a zase sjedete nějakých 360
výškových metrů. Náš výlet zvládnou již
bez po ží i běžkaři začátečníci (ve své
únorové výpravě s mládežníky jsem měl

Těm, kdo by se cí li na delší okruh,
doporučuji z Jizerky výlet až na
Smědavu. Vybrat si mohou ze tří cest
(a volba by se měla nejspíš odvíjet od
sněhové nadílky) – severní Jizerskou
silnici-Jizerskou magistrálu (7,3 km),
střední Promenádní cestu-Jizerskou
magistrálu (7 km) či jižní cestu pod
Černým vrchem-Jizerskou magistrálu
(7,9 km). Ideální je zkombinovat dvě
cesty, naplánovat pauzu na posilnění
v restauraci na Smědavě, a m si výlet
prodloužit o dalších 15 km.
Pokud je v mapách uvedeno označení

„ J i ze rs ká m a g i st rá l a“, j e d n á s e
o udržované a strojově vyjeté koleje pro
běžkaře. Snažte se koleje moc nerozrýt –
usnadňují jízdu všem nadšencům bílé
stopy.
Pokud byste potřebovali pomoc v nouzi,
tak nejbližší stanice horské služby v této
oblas je právě na Jizerce, okolo které se
pohybuje náš dnešní kratší i delší
běžkařský výlet.
Nevím, zda mladí lyžníci znají ještě
severské zvolání „SKOL“, tak jen pro
jistotu doplňuji, že je to pozdrav
severských lyžařů, nikoli příkaz někoho
sestřelit z běžecké stopy.

Sjezd na Mý ny
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TVOŘÍME S DĚTMI A PRO DĚTI
Jitka Pavlíková
Také vám doma záhadně mizí ponožky a zůstává tak jen
jedna z páru? Z lichých ponožek se dá ledacos vyrábět.
Dnešní námět je námět zimní - vyrobte si sněhuláka.

Mnohé holčičky si rády hrají ve své kuchyňce. Doplňme její
vybavení tradičními vánočními cukrovinkami, které
vypadají jako opravdové.

Sněhulák z ponožky

Vánoční cukroví z plsti

Budeme potřebovat:

Budeme potřebovat:

Liché ponožky
Kousky barevné plsti
Knoflíky
Materiál na vyplnění
Tavnou pistoli
Nit, nůžky

Různobarevnou plsť
Plnicí materiál - vata nebo rouno
Jehlu, nitě, nůžky
Papír na střih
Jak postupovat:

Jak postupovat:

Připravíme si papírové předlohy, podle kterých vystřihneme
dvojmo jednotlivé tvary vánočního cukroví.

1. Bílou ponožku vyplníme po celé délce výplní (vata,
mikrovlákno apod.). Vyplněnou ponožku převážeme
v polovině i na konci.

Dvě strany sešijeme k sobě rubovou stranou.
Obrátíme nalíc a vyplníme výplňovým materiálem. Zbylý
otvor zašijeme.
Dolepíme textilním lepidlem nebo našijeme drobné zdobicí
detaily na vrchní stranu jednotlivých kousků.

2. Z jiné ponožky s barevným vzorem ustřihneme horní část,
kterou kousek od konce pevně utáhneme. Konec
nastříháme, aby nám vznikl střapec. Takto upravenou čepici
na okraji srolujeme a nasadíme sněhulákovi na hlavu.
Z modré plsti ustřihneme proužek, který na koncích
nastříháme. Uvážeme jej sněhuláčkovi jako šálu.

Hotové cukroví posadíme do bílých papírových košíčků.

Z černé plsti nastříháme kostičky, ze kterých vytvoříme oči
a zuby. Z oranžového trojúhelníčku plsti uděláme
sněhulákovi nos. Na vyrábění ponožkového kamaráda se
s chutí určitě zapojí i děti, po sněhových hrátkách venku se
jim s ním bude hezky usínat.
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RECEPTÁRIUM
Zdravé pokrmy na odlehčení
Hana Deutschová
Vánoce se hlásí s množstvím kalorických dobrot. Přinášíme několik zdravých pokrmů na odlehčení.
Protože mají původ v Kanadě, můžete si procvičit i angličtinu,

Čokoládový chlebíček s cuketou

Chocolate zucchini bread

1 1/2 hrnku hladké mouky
1/2 hrnku kakaa
2 kávové lžičky prášku do pečiva
špetka soli
1 hrnek cukru krupice
1/2 hrnku másla
2 vejce
3/4 hrnku mléka
1 malá cuketa

1 1/2 cup of all-purpose flour
1/2 cup of cocoa powder
2 tsp of baking powder
pinch of salt
1 cup of granulated sugar
1/2 cup of butter
2 eggs
3/4 cup of milk
1 small zucchini

Cuketu nastrouháme nahrubo a pomocí cedníku
vymačkáme co možná nejvíc vody.

Grate zucchini, using the larger holes on the grater and
squeeze out as much liquid as possible.

Smícháme první 4 ingredience a dáme stranou. Změklé
máslo ušleháme s cukrem a s vejci.

Stir together first 4 ingredients and set aside. Beat butter
with sugar until creamy. Beat in eggs until smooth.

Postupně přidáváme mouku s kakaem a práškem do
ušlehaného másla a přiléváme střídavě mléko. Nakonec
opatrně přimícháme nastrouhanou cuketu a těsto vlijeme
do vymazané chlebíčkové formy.

Stir in part of the flour mixture and milk, repeat, mixing well
after each addition. Stir in grated zucchini and pour the
batter into greased loaf pan.
Bake at 350F/170 °C for about 1hr. The actual time would
depend on type of the oven. Can be covered with a foil for
the last 15-20 min of baking.

Pro zajímavější chuť můžeme zamíchat do těsta maliny nebo
čerstvé brusinky a povrch posypat krájenými mandlemi.
Pečeme na 170 °C asi 1hod podle druhu trouby. Posledních
15–20 min přikryjeme fólií, aby se chlebíček dobře propekl
ale nespálil na povrchu.
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Plněné lilky/máslové dýně – veganský recept

Stuffed eggplant or butternut - vegan recipe

Tento recept můžeme použít s různou zeleninou, která se dá
péct v troubě, jako je lilek, máslová dýně nebo papriky.

This recipe can be made with bulgur or couscus and we can
use a variety of vegetables for roasting, e.g. butternut
squash, eggplant, peppers.

Pro náplň můžeme použít vařené kroupy nebo kuskus, který
se dá různě ochutit.

When using couscus, mix 1 cup with 1 cup of boiling water.
Fluff the mixture with a fork few times and let stand.

Pro kuskus budeme potřebovat asi 1 hrnek smíchaný
s 1 hrnkem vařící vody. Dobře párkrát promícháme vidličkou.

For bulgur version we need 1 cup of dry bulgur cooked in
2 cups of salted water, simmer 15 minutes until bulgur is
tender.

Jestliže chceme použít kroupy, uvaříme 1 hrnek suchých krup
ve 2 hrncích vody, vaříme asi 15 minut, dokud kroupy
nezměknou.

Heat 3 tbsp of olive oil, add 4 crushed garlic cloves, pinch of
salt and ½ tsp of curry powder together with pinch of hot
pepper chilli. Cook for 5 minutes, add 1/2 cup of raisins. Mix
with bulgur or couscus.

Mezitím osmahneme 4 stroužky nakrájeného česneku
s 3 lžícemi olivového oleje, špetkou soli a 1/2 lžičky kari
prášku (i víc, podle chuti) a trochu pálivých chilli papriček. Za
stálého míchání smažíme 5 minut a přidáme 1/2 hrnku
rozinek. Směs vmícháme do uvařených krupek nebo
kuskusu.

Meanwhile, cut the vegetables - 2eggplants/3 smaller
peppers in half lengthwise. Scoop out seeds (from eggplant),
brush the inside of the veggie with olive oil before filling it
with couscus or bulgur mixture. Sprinkle with chopped
cashews or walnuts. Broil on high for 10-15 minutes, remove
from the oven and serve as a side dish or a main meal with
lettuce.

Mezitím rozřízneme podélně 2 lilky nebo zeleninu, kterou
používáme, (z lilku) odstraníme semínka a vnitřek potřeme
olivovým olejem a naplníme připravenou směsí. Posypeme
nakrájenými kešu nebo vlašských ořechy. Restujeme
v troubě při vyšší teplotě asi 10-15 minut. Podáváme jako
přílohu nebo se zeleným salátem jako hlavní jídlo.

24

TABITA DOPORUČUJE

knihu Neskutečná láska

Kniha mapuje příběhy autorů Craiga
S. Keenera a jeho ženy Médine, které se
přes všechny nesnáze a po že nakonec
přece jen za drama ckých okolnos
protnou...
V tomto vzrušujícím příběhu mohou
čtenáři sledovat, jak přátelství přerůstá
v roman ckou lásku, která překoná i
veliké těžkos a dlouhé odloučení. Craig
Keener, uznávaný učenec, byl po

nevydařeném vztahu opatrný a bál se
vstupovat do nového. Médine, vzdělaná
Afričanka, se s Craigem setkala na
studentském setkání, kde začalo i jejich
přátelství. Dlouho poté, co se museli
každý vrá t do svého světa, si Craig
uvědomil, jak moc ji miluje. Než se ale
mohli znovu setkat, čekala je náročná
a často neuvěřitelná cesta. Médine
zažila hrůzy a nemoci válkou zasaženého
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Konga; Craig dlouho ani nevěděl, jestli je
Médine vůbec ještě naživu. Jejich
příběh, který vypráví o tom, jak se
vyrovnali se všemi nepříznivými
okolnostmi, může být inspirací víry ve
velkou Boží lásku ke každému člověku,
která také všechno překoná.
Knihu vydalo nakladatelství Danielknihy.
www.danielknihy.cz

REKLAMA
7 MÝTŮ O SINGLES
Cílem této knihy je pomoci všem křesťanům – bez ohledu na to, zda žijí v manželství nebo mimo ně –
vnímat svobodný život jako dar od Boha. Jedině tak bude každý z nás moci povzbudit nezadané k tomu,
aby využívali jedinečných příležitos , které život bez partnera nabízí, a uvědomili si význam své role,
kterou ve sborovém životě hrají.
Kniha rozhodně není určena pouze pro svobodné a nezadané!

MUSÍM BÝT DOKONALÝ
Máte pocit, že musíte být bezchybní? Že potřeby ostatních jsou důležitější než ty vaše? Nebo že je
z vás Bůh zklamaný? Tyto a další „hereze“ se v mysli dě z křesťanských rodin vyskytují povážlivě často.
Autor vám nejen nabídne v pné a trefné pohledy na to, jak uvažujeme a fungujeme, a přidá (leckdy
drsné) příběhy ze života – ale hlavně povzbudivě a nenásilně ukáže, kde hledat cestu ze zdánlivě slepých
uliček. Knihu napsal syn misionářů pro jiné dě církevních pracovníků, ale užitek z ní načerpá každý, kdo
vyrůstal v křesťanské rodině.

PROČ BOHU NENÍ JEDNO, S KÝM SPÍM?
Tradiční křesťanská sexuální morálka se dnes zdá být poněkud zastaralá a prudérní. Věděli jste ale, že se
jako prudérní jevila už křesťanům v prvním stole ?
Sam Allberry odpovídá na nelehké otázky, které si mnozí ohledně sexu kladou:
· Patří sex skutečně pouze do manželství?
· Proč nestačí láska?
· Proč na tom Bohu tolik záleží?
· Proč je to tak důležité pro nás?

BRUČKO A MOTILONSKÝ ZÁZRAK
Příběh misionáře, popsaný v mezinárodním křesťanském bestselleru „Bručko“, pokračuje: pozoruhodné
vyprávění plné dobrodružství, tragédií, víry i lásky. Když se jeden pokorný mladík a kmen primi vních,
násilnických jihoamerických indiánů sjedno li v prosté poslušnos – navzdory obrovským nebezpečím
a překážkám – Bůh jejich úděl hluboce změnil. Tato kniha, která podrobně popisuje Olsonovu misijní
práci a událos již od 70. let 20. stole , vás nadchne k následování Krista.

NAJÍT SVOU CESTU
Autorka, která je v ČR známá mj. jako iniciátorka konferencí o vnitřním uzdravení, zve ke sledování své
životní cesty, na které hledala Boha i to, kým vlastně je. Prošla mnoha zklamáními, dlouhá léta jí
v těžkých situacích její víra nedávala vůbec nic. Postupně se jí ale odkryl nový pohled na Boha jako
milujícího Otce a ona se začala otvírat jeho lásce, přijímat sama sebe a používat své obdarování
k povzbuzení druhých.

SLOVO PŘIŠLO V MOCI
Drama cký příběh vypráví, jak Bůh uvedl do pohybu událos , které Joannu Shetlerovou spojily
s ﬁlipínským národem Balangaů v duchovním zápase, který je radikálně proměnil. Balangaové po stale
uc vali nevyzpytatelné duchy, jimž bylo těžké se zalíbit a kteří si vytrvale nárokovali obě . Balangaové
věděli, že duchové mají moc... Má moc Bůh?
Prostá poslušnost tohoto národa proměněného mocí Slova se vám stane inspirací.
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Adventní věnec
Jitka Pavlíková
Naděje až za práh možného
víra v zázrak i dnes
srdce dokořán
plnost ticha v nás
které není němé
a duše jásá
kruh bez počátku a konce
prsten věrnosti pro věčnost v nás
světlo obnovující všechno porušené
cesta ze tmy do světla
takový jas z těch svící proudí
že všechno proměňuje
takové zvláštní stíny
ty svíce vrhají.
Na dar čistě uvidět
všichni čekáme.
Dohoří všechny
jen jedna ne ...
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