
  

   

         1 / 2015

       Z P R A V O D A J 

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic

                                        v Přerově a ve Valašském Meziříčí 

------------------------------------------------------------------------------------------------              

GENESIS 1 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…

Byl večer a bylo jitro, den první.

Tak, jako přišel den první, přijde i den poslední. 

A může to být velmi rychle.

Ten poslední  den  může být  bez  Krista,  s Kristem,
nebo mne Bůh vytrhne do nebe.  Ale poslední den
bude!!!

Uvědomuji si to vůbec?!

To nejlepší pro mne i pro nás je Kristus!

S Kristem mám naději pro věčnost!!!

S Kristem zvládnu i den poslední.

Tenhle svět plný pýchy a sebestřednosti z nás chce
udělat bohy, kteří zvládnou vše.

Denně slyšíme o nových a nových rekordech. Člověk
překonává hranice  svých možností,  až  si  myslí,  že
dokáže nemyslitelné. Nepřipouští si, že život jednou
skončí. 

Bůh říká:  „všichni zhřešili,  všichni  musí
zemřít“. 

A pro tenhle život nás Bůh stvořil,  jako křehké
hliněné nádoby.

Jednáme  spolu  navzájem   jako  s křehkou  ná-
dobou,  která  se  může  kdykoliv  poškodit,  nebo
dokonce zničit?!

Jsme tu jen chvíli…

A to nemluvím, čím se plníme…

Melkus Ladislav,  kazatel  



MNOHO  ZMŮŽE  MODLITBA

SPRAVEDLIVÉHO  OPRAVDOVÁ

Rozhodla jsem se toto svědectví napsat pro vzdání
chvály našeho Boha.
Před touto události jsme se rozhodli s Robertem po
dlouhé době, že se spolu budeme modlit. Bůh nám
dal na srdce ať se modlíme za Robertovu práci po-
slední dva dny před dovolenou   a pokoj o dovolené. 
Začalo to ve čtvrtek 18.12. dva dny před dovolenou 
kdy jsem šla s ELIÁŠKEM K DOKTORCE se silným 
kašlem  Lékařka  mi  řekla,  že  pokud  by  se  to
zhoršovalo,  mám za dva dny nasadit  antibiotika a
pokud  by  to  zvládl,  nechat  to tak.  Už  to  máme 
domluvené z dřívějška.
Jenže večer se začal stav zhoršovat a o půlnoci  už
tak rychle dýchal, že jsme se sbalili do nemocnice.
Tam nás přijali, rentgenovali a dali na pokoj. 
Ventolin  který  je  na rozšíření  průchodnosti  plic  a
průdušek jsme dávali co 4 hodiny (bezpečná dávka) 
a ráno na vizitě mi už řekli , ať se sbalím , že přená-
šejí Eliáška na JIP.
Eliášek byl už v takovém stavu , že nevnímal okolí,
nemluvil , nic nepřijímal ústy / léky, jídlo, pití /. Tak
ho přenesli na JIP a když jsem do toho pokoje vkro-
čila připomenul se mi verš  Proč se tak rmoutíš
duše má, na Boha čekej.  Tak jsem se toho verše
chytla  a rozhodla jsem se, že budu čekat na Hospo-
dina. 
Eliáška připojili na kyslík, dali mu kapačku a začali s
léčbou. Ventolin dostával co půl hodiny dvě dávky -
jeden celý den. Museli mu pak udělat EKG, jestli to
srdíčko zvládá . Pan primář přišel a řekl , že pokud
by viděl, že to nezvládá, převezou ho do Olomouce
na plicní ventilaci, že jsme nejtěžší případ na oddě-
lení.
Jelikož jsem si při  tom spěchu nesbalila Bibli,  tak
jsem zpaměti citovala úryvky z Bible. Povzbuzuji k
učení zpaměti. 
Přišel  Robert na návštěvu a primář řekl, že nastalo
mírné zlepšení a ventolin  prodlužuje  co hodinu. 
Robert začal děkovat Bohu za mírné zlepšení.
V tom momentě mě bodlo u srdce, tys nepoděkovala
Bohu.
Za velké věci umíme děkovat, ale za ty malé nepa-
trné ne, hrozně mě to mrzelo a  litovala jsem toho a
vyznala jsem to Bohu.  
K mému údivu brzy ráno přijel pastor pomazat Eli-
ho olejem a stav se zlepšoval,  lidé z církve se modlili
a já osobně jsem prožívala pokoj, začala jsem u jeho
postele zpívat chvály a všimla jsem si , že když zpí-
vám chvály a držím ho za ruku, že jeho saturace /
okysličení  krve/  jde  nahoru,  když  jsem  přestala,
jeho saturace klesala. 
Po  pěti  dnech  nás  pustili  z  nemocnice.  Než  jsme
odešli  z  nemocničního  pokoje,  chytli  jsme se jako
rodina za ruce a děkovali a chválili jsme Boha za Eli-
áška - jeho uzdravení a Adámka , že to zvládl. 
Když nad tím tak přemýšlím, Bůh už dopředu věděl

co bude a připravil nás na to, že jsme se sjednotili
jako  manželé  na  modlitbě.  Mně osobně velice  po-
mohly  společné  modlitby.  Protože  jsem věděla,  že
jsme  se  za  to  už  dávno  modlili,  než  přišla  tato
krizová  situace  a  že  se  Bohu  nic  nevymklo  z  pod
kontroly.         

 Dagmar Pospíšilová 

- - - 

POKORA

 D.L.Moody - 5.kap. Z knihy „Vítězný život“

   Nejtěžší lekcí, se kterou se v životě setkáváme, je
pokora. Nevyučuje se ve školách, jen ve škole Kris-
tově. Je tím nejcennějším ze všech darů. Jen vzácně
se setkáváme s mužem či ženou, kteří věrně nasle-
dují kroky svého Mistra v tichosti a v pokoře. Mys-
lím,  že  to  byla  nejtěžší  lekce,  kterou  musel  Ježíš
Kristus své učedníky učit, když byl na této zemi.

   Jsem si jist, že budeme-li dost pokorní, získáme
velké požehnání. A mám ostatně za to, že záleží více
na nás než na Pánu, protože on je vždy připraven
udělit požehnání a dát ho zadarmo, ale my nejsme
vžycky připraveni je přijmout. On žehná pokorným,
a jestli se před ním skloníme do prachu, nikdo ne-
odejde zklamán.

   Všimli jste si, jaký důvod Kristus uvádí, že se od
něj máme učit? Ne, že vykonal zázraky a prokazoval
Boží moc, ale: „učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorný srdcem“

   V Písmu čteme o třech mužích, jejichž tvář zářila,
a všichni jsou známi pro svou tichost a pokoru. Je
tu řeč o Kristu, jehož tvář zářila na Hoře proměnění,
o Mojžíšovi, který poté, co byl na Sinaji čtyřicet dní
v obecenství s Bohem, sestoupil se zářící tváří,  a o
Štěpánoví, který stál v den své smrti před Sanhedri-
nem s tváří ozářenou Boží slávou.Jestli má naše tvář
zářit, musíme sejít do údolí pokory. Musíme se sklo-
nit do prachu před Bohem.   Bunyan říká, že je těžké
dostat  se  do  Údolí  pokoření  -  sestup  je  příkrý  a
drsný, ale až se tam nakonec dostaneme, zjistíme, že
je to místo hojnosti, plodné a krásné. Myslím, že s
tím nikdo nebude polemizovat,  vždyť  téměř každý
člověk, dokonce i bezbožný, obdivuje tichost.

   Za  jednu  z  nejsmutnějších  věcí  v  životě  Ježíše
Krista  považuji  skutečnost,  že  těsně  před  ukři-
žováním se učedníci přeli o to, kdo z nich je největší,
a právě té noci On stanovil Večeři Páně a jedl s nimi
velikonočního beránka. Byla to jeho poslední noc na
této zemi, a nikdy před tím ho neviděli tak smutné-
ho.  Věděl,  že ho  Jidáš  prodá za třicet  stříbrných.
Věděl,  že  ho  Petr  zapře.  Navíc,  když  se  blížil  stín
kříže,  vznikla  tato  hádka,  kdo  z  nich  je  největší.
Uchopil ručník, opásal se jako otrok, vzal umyvadlo



s vodou,  poklekl a umyl jim nohy. To byla další lek-
ce pokory.

   Řekl:  “nazýváte  mne  Pánem,  a  dobře  činíte.
Chcete-li být velcí v mém království,  buďte služeb-
níky všech. Když sloužíte, tehdy jste velcí.“  Amen!

 S myšlenkami této knihy se  s námi sdílela sestra

 Marie Pospíšilová

- - - 

Veškeré tvé lidské chtění

které štve se, prahne, shání,

vztahy mění kvůli jmění, 

prospěchu či ocenění

bez Božího požehnání nevede, 

než k upachtění.

Veškeré tvé lidské chtění …

Pán Ti žehnej, 

On vše mění! 

 neznámý autor

- - - 

BUDETE-LI POSLOUCHAT ...

 Poslušnost  Božího  slova  a hledat  Pravdu  přináší 
porozumění  Boží  svrchovanosti,  jejíž  vůlí  je  život
člověka až do věčnosti.  Poslouchat  Boha znamená
být  mu věrný,  znamená  naplňovat  Boží  vůli.   Na
základě poslušnosti Božího slova nastává podobnost
člověka s Kristem !

Poslušnost přináší požehnání....“prokazuji mi-
losrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne milují a
má přikázání zachovávají.“ /2Mojž20,6/

Nebudete-li poslouchat......

Příkladem  nedodržování  Božího  slova  je  staro-
zákonní příběh, kdy Úza, z kněžského rodu, zachytil
Boží  schránu  aby  nespadla,  a  přesto  byl  namístě
usmrcen přítomným ohněm Boží Svatosti Schrána s
kroužky na provlečení tyčí byla pro ruční nesení, ne
na  voze,  tažena  dobytkem.  Stejně  jako  Nádab  a
Abihú, synové Aronovi, padli mrtvi Svatým Ohněm,
když přinesli  před Hospodina  cizí  oheň, který jim
Bůh nepřikázal.

A tak ukázal Hospodin svoji Svatost.“Na těch, kteří
jsou mi blízko ukážu svou svatost, před veškerým li-
dem osvědčím svou slávu“/Lv6,6 Lv9,23 Lv10,1-3/

Boží příkaz neposlechl Mojžíš, když místo promluvy
ke skále do ní udeřil holí,  a proto nepřekročil Jor-
dán do země zaslíbené. Stejně tak  král Saul nepo-

slechl a  to byl počátek jeho zkázy. Neposlechl ani 
král Uziáš, zbožný král, sám na sebe uvalil zkázu /
2Par26,18-19/.

 Budeme-li poslušni anebo neposlušni Boží-
mu  slovu,  bude  to  mít  velký  vliv  na  naše
děti

 „Nic ke Slovu nepřidáš a nic neubereš“  říká Bůh.
My sami vědomě nic  nepřidáváme  a neubíráme, a
přesto přejímáme nevědomky z tradice a z lidských
názorů  překroucený  význam  Božího  slova    nebo
Boží  Slovo  vůbec  nebereme  vážně,  jako  nepod-
statné, jakoby nebylo.

 Jako nepodstatné, jako by nebylo, je Boží Slovo za-
psáno  v  5Mojž22,5:“  Žena  na  sebe  nevezme,  co
patří muži a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin,
tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.“

 To řekl Bůh. Tento text není v Bibli nikde jinde vy-
světlen proč je to tak špatné. Bůh  Abrahamovi také 
nevysvětloval  proč  má obětovat  Izáka.  Tento  Boží
příkaz nemůže se vejít do lidského chápání dnešní 
zvrácené doby, proto usuzujeme, že to Bůh od nás
neočekává a  na základě lidských názorů to platilo
před  třemi  tisíci  lety.  Právě  naopak,  tento  text 
promlouvá do dnešních dnů, kdy  pod taktovkou se-
xuální  revoluce  a  vzpoury proti  tradičním
křesťanským hodnotám, na sebe ženy po celém svě-
tě  berou  přiléhavé  /sex/  levisky  s  mužským  zapí-
náním /vzpoura proti Božím řádům/. Je to v režii
vládce ducha světa a před Bohem je to ohavnost.. A 
muž  neobleče, co nosí žena. Zde jasně Bůh definuje
rozdíl ! Dnes je svět zaplaven textilními, obuvnický-
mi  a  dalšími  výrobky  určeny  bez  rozdílu  stejně
mužům i ženám. Muži pak nosí to, co nosí i ženy.
Není rozdíl.       

 Šedesátá léta končícího  tisíciletí /před asi 50-55r/
přinesla revoltu,  jejímž výsledkem byla  neúcta  ke
všemu a ke všem, a předehra k naplnění  Gender
ideologie.  

 S bojem za lidská práva a ruku v ruce se sexuální
revolucí  vzniklo  hnutí  „hippies“.  S  hnutím
„hippies“,  mír  a  láska“  si  mládež  osvobozovala
svoji  mysl  - láskou lze spasit  svět.  Toto hnutí  vy-
znávalo  magické  kulty,  mimosmyslové  vnímání,
volnou lásku a psychedelické drogy v čele s LSD.
Oblečení  a  vzhled  květinových  dětí  „hippies“
demonstroval  nevázaný život a vzpouru .Tra-
diční vzhled  se vyměnil za  nedbalý pouliční styl s   
odřenými leviskami...Poté  Yves Saint Lauret začal
navrhovat  unisexové oblečení   a  jeho  značka  za-
znamenala  celou  řadu  vitězství...“/  Intenet,  
Wikipedi, TOPZINE 2010/.     

 Unisex  móda  je  postupná  příprava,  aby  si  lidé
nenápadně zvykali  na to, že není  viděn    rozdíl mezi
mužem a ženou. A dětem, aby  se  vizuelně a pod-
vědomě,  už  od  nejútlejšího  věku zamlžoval  rozdíl
mezi ženou a mužem, a to postupně od  svých ma-
tek, od učitelek, až po ulice, kde všude a všichni cho-



dí stejně. Ideologie unisex je satanská příprava  na
totalitární ničení  identity  člověka odstraněním roz-
dílu mezi  mužem a ženou.   Pokračuje dál přes poli-
tiku  feministického  hnutí  k  potlačení  mužství  a
mužské autority.  GeM je program na zrušení muž-
ské  pohlavní  identity  s  cíleným  převychováním 
chlapců  v    popření  mužství   končící  frustrací  mla-
dých  hochů.  Prosazuje  se  homosexuální  vztah  na
rovině rodiny s  vychovu dětí.  Jde o  potlačení  ro-
dinného  práva  /právo  na  identitu  rodiny/.  Pro-
sazuje se brutální sexuální výchova dětí znamenají-
cí  vraždění  duší  nevinných  dětí.  Evropský  soud
rozhodl,  že právo dítěte na informace v oblasti  se-
xuální  výchovy  je  nadřezeno  právu  rodiny  vy-
chovávat děti.

 Je  to  bolestné  pomyšlení  a  nevyhneme  se  tomu,
jaký soud čeká Evropu.

 2Mojž20:  „....budu  stíhat  vinu  do  3.  až  4.poko-
lení...“

Od      této revolty šedesátých let se nacházíme v sou-
časnosti mezi druhým a třetím pokolením   

  Z  článku „Volání  uprostřed  noci  09.10.2014.“  od
Dana Drápala:“..My, Evropané budeme muset
zažít důkladné a hluboké pokání...Ano, sou-
dy přesto dolehnou a budou mít podobu ví-
tězství  islámu......  Popřeli  jsme rozdíl  mezi
mužem a ženou? Dostaneme se do podrůčí
těch, kteří ho velmi zdůrazňují, byť zcela ji-
ným  způsobem,  než  to  milující  Bůh  kdy
zamýšlel...  Nezajímala  nás  pravda?
Dostaneme se do podrůčí lži““

 Kdysi  na  dětské  vánoční  besídce  nám  děti  před-
vedly scénku, jak se nemají „opičit“ a nosit nějaké
směšné nálepky jenom proto, že to nosí všichni jako
ty  hloupé ovce.  A také, že zdravá ryba plave proti
proudu a  nemocnou unáší proud.

 Je to k zamyšlení, jaké hodnoty kdo vyznává  a jak
je deklaruje.  Buď  podléháme proudu světa /mod-
lářství/, nebo podléháme Kristu, našemu Králi jako 
královské kněžstvo, lid oddělěný a svatý!

   „Dosvědčujme  svatost  Hospodina  zástupů  !
“/Iz8,13/

 Marie Pospíšilová 

 - - - 

NEPŘERUŠUJ  MNE,  PANE  - 

JÁ SE MODLÍM

   Člověk:  Otče náš, jenž jsi na nebesích...

   Bůh:  Prosím?

   Nepřerušuj mně, Pane, já se modlím.

   Ale tys mě přece volal!

   To ne, vlastně jsem tě nevolal.  To my se jen tak
modlíme ...  Otče náš, jenž jsi na nebesích ...

   Tys mě volal, oslovils mě, chceš tedy začít se mnou
rozhovor - nebo ne ?

   Posvěť se jméno tvé !

   Myslíš to vážně ?

   Co mám myslet vážně ?

   Jestli chceš mé jméno posvěcovat. Víš vlastně, co
to znamená ?

   No, to znamená... to znamená... Já to vlastně vů-
bec nevím.

   To znamená, že mě chceš uctívat, že ti připadám
jedinečně důležitý, že mé jméno je ti vzácné.

   Teď tomu rozumím. Přijď království tvé, buď vůle
tvá jako v nebi tak i na zemi.

   A děláš pro to něco?

   Jestli něco pro to dělám? Samozřejmě. Přece cho-
dím do shromáždění.

   Já chci od tebe víc - aby ses zbavil svých zlozvyků,
kterými nepotěšíš nikoho u vás doma.

   Abys myslel víc na své bližní, jak jim můžeš pomo-
ci k poznání víry. 

  Já chci,  abys uzdravoval nemocné, sytil  hladové,
těšil  smutné - vždyť  vše co děláš  pro druhé,  děláš
přece pro mne.

   Proč to připomínáš právě mně? Kolik lidí sedí v
kostelech, kteří dělají méně než já!

   Myslel jsem, že se opravdu modlíš za to, aby mé
království přišlo a má vůle se plnila. A to musí vždy
začít právě u toho, který se za to modlí. Chceš-li být
opravdu poslem mého království, to musíš opravdu
ty chtít to, co chci já.

   Už  to  začínám chápat  ...  Chléb  náš  vezdejší  dej
nám dnes.

   Myslíš nyní skutečně na to, že tvá prosba obsahuje
i tvůj závazek, že i ty uděláš něco pro to, aby lidé ko-
lem tebe neměli nouzi?

   A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme na-
šim viníkům.

   A co tvůj bývalý kamarád Marek?

   Ale Ty přece víš, jak mne vždycky provokuje, jak se
mi vysmívá. A je silnější než já...

   Já  vím.  Ale  co  potom tvá  modlitba...  jako  i  my
odpouštíme...?

   Já jsem pro - ať si lidé odpouštějí - ale u Marka je
to přece vyjímka, tak se nedá odpouštět.

   Jsi upřímný.  Ale dělá ti to vůbec radost, s takovou
zlostí chodit po světě?

   Vůbec mi to, Pane, nedělá radost.



   Já tě z toho uzdravím. Odpusť Markovi a já odpus-
tím tobě. Přestaň se rmoutit kvůli tom nepřátelství.

   Ale já nevím, jestli to dokážu...

   Neboj se, já ti pomohu!

   A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

   To ti splním rád. Jen ty se vyhýbej lidem a situa-
cím, které tě pokoušejí ke zlému!

   Jak to, Pane, myslíš ?

   Vždyť ty dobře znáš své slabůstky,  své zlozvyky:
slabou  vůli,  nespolehlivost,  hádavost,  nedostatek
snášenlivosti. Nedej těmto pokušením žádnou šanci,
postav se pevně proti.

   Tak tohle je ten nejobtížnější Otčenáš, který jsem
se kdy v životě modlil. Ale poprvé to má co dělat se
mnou, s mým životem. Já jsem to vždycky jen tak
odříkával ... 

Chci to zkoušet znova... 

Neboť tvé je království i moc  i sláva na věky.  Amen.

-  převzato z internetu

-  - - 

JAKO STROMY V LESE 

   Vzpomínám, jak jsem před lety v křesťanském ča-
sopise četla příspěvek jedné sestry, která měla vidě-
ní a slovo od Pána. 

   Viděla  mýtinu a  na ní  vysázenou lesní  školku –
malé  stromečky.  Stromky  postupně  rostly  a  sílily.
K tomu  slyšela  zhruba  toto:  „Podívej  se  na  ty
stromy. Nejsou hned veliké, musejí vyrůst a to něja-
kou dobu potrvá. Rostou v letním žáru, ve větru i v
mrazu. Až zesílí a vyrostou, bude z nich les. Do něj
pak budou přicházet lidé, kteří budou pod korunami
stromů  vyhledávat  chládek,  dýchat  čistý  vzduch,
hledat léčivé byliny a naslouchat zpěvu ptáků. Právě
tak musí moje Církev v této zemi nejprve vyrůst, aby
mohla sloužit k užitku všech.“ 

   Je dobré si připomenout, že česká církev byla po
40 let potírána, lidé pro víru pronásledováni a věz-
něni.  Křesťanská  literatura  vycházela  ilegálně,  jen
po  troškách,  svépomocí  opisovaná  doma  po  veče-
rech na psacím stroji a rozmnožovaná na tehdejších
cyklostylech.  Kopírky  v té  době  u  nás  nebyly.  Or-
ganizovat setkávání křesťanů znamenalo koledovat
si o problém. Skupinky protestantů se scházely na
zapřenou, na odlehlých chatách, pod záminkou ro-
dinných  rekreací.  I  tak byli  tito  praktikující  věřící
pod stálou kontrolou StB. Sehnat Bibli nešlo. Vezete
zbraně, nebo bible? ptali se celníci při kontrolách na
hraničních  přechodech  návštěvníků  ze  zahraničí.

Církve  byly  pod  dohledem  tzv.  „církevních
tajemníků“,  pověřených  členů  KSČ,  kteří  kont-
rolovali  jejich  činnost.  I  kněží  v katolických
farnostech byli většinou hodně staří, na vymření. Ti,
kteří hlásali plné evangelium, přišli o tzv. státní sou-
hlas  k výkonu  duchovní  služby  a  skončili  u
manuálního zaměstnání. Nebo byli často překládáni
z místa na místo. 

   Když  padl  socialismus,  duchovní  atmostéra  se
změnila.  Otevřely se hranice  a začalo sem proudit
všechno  možné.  Lidé  byli  hladoví  po  duchovních
věcech,  ale  co  z toho  bylo  skutečné  „zrno“?  Na
velkých evangelizacích  se obracely  tisíce  lidí,  kteří
hledali smysl života a pomoc. Ale tito lidé často pak
zase odpadali, zklamaně odcházeli. Byly to ovce bez
pastýře. Neměli,  kdo by je vedl, jak se říká „nebyli
lidi“. 

   „Lidi“ museli nejdřív duchovně vyrůst, aby mohli
sloužit  dalším.  Mnohdy  patřili  právě  k  těm,  kteří
uvěřili  až  v dospělosti,  kdy  si  nejdřív  natloukli  na
nejrůznějších  bludných  učeních,  než poznali  prav-
du.  Na  vlastní  kůži  si  vyzkoušeli  pravdivost  slov

Ježíšových:    „Střezte se lživých proroků, kte-
ří  k  vám  přicházejí  v  rouchu  ovčím,  ale
uvnitř jsou draví vlci.“  Matouš  7:15

 „Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás
draví  vlci,  kteří  nebudou  šetřit  stádo.“
Skutky apoštolů  20:29  

   Jejich cesta vedla různými oklikami, vítězstvími i
pády  do  hříchu,  metodou  „pokus-omyl“.  Prodělali
tak  duchovní  „dětské  nemoci“  a  získali  odolnost.
Také se museli  naučit  nejdřív  odložit  svoje vlastní
břemena, aby si uvolnili ruce a mohli vzít břemena
jiných.  To  není  instantní  káva,  je  to  dlouhodobý,
těžký,  náročný  a  často  bolestný  proces.  Dřív,  než
káně vzhůru vzletí, pády musí zvládnout předtím...,
jak zpívá v jedné písničce Jiří  Korn.  Pokud někdo
stojí o takovouto službu s vidinou: budu vedoucím,
budu duchovně vést lidi, budu uznávaný a budu se
mít dobře, obvykle velmi rychle vystřízliví. 

   Dobrý služebník čerpá především z Písma, ale také
z osobních  zkušeností,  z  aplikace  Božího  slova  ve
vlastním životě. Z toho, co se sám v praxi naučil. A i
tak  je  to  stále  člověk  se  svými  přednostmi  a  sla-
bostmi, který jedná podle svého osobního poznání a
momentální míry citlivosti na vedení Duchem sva-
tým. Bývá obdařen duchovními dary, z nichž jeden
je obvykle  dominantní.  Někdo má především pas-
týřské srdce,  někdo je hlavně učitel,  někdo má vý-
razné pomazání  ke  chvále,  někdo  je  spíš  pro  tak-
zvané praktické služby, které jsou rovněž nezbytné.



Nejen starší,  ale každý člen sboru má určité  dary,
kterými může a má sloužit ostatním.   Je potřeba si
uvědomit,  že  nikdo  v církvi  není  ideální  člověk,
všichni jsme hříšníci a máme všelijaké slabiny.  Pán
Ježíš .. „V té hodině zajásal v Duchu svatém a
řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země,
že jsi  tyto věci  skryl před moudrými a ro-
zumnými,  a  zjevil  jsi  je  maličkým.  Ano,
Otče, tak se ti zalíbilo.“   Lukáš  10:21

   Maličkým z hlediska lidské společnosti.  Učedníci
Kristovi  až  na   výjimky  nepatřili  k  váženým  fa-
rizeům,  kteří  byli  společností  považováni  za  ztě-
lesněnou  dokonalost.  Byli  to  většinou  nepříliš  vý-
znamní,  obyčejní  lidé  s lidskými  slabostmi.  Právě
takové si Bůh vybral a vybírá doposud jako své ná-
stroje. 

   Je  to  jako  s  těmi  stromy  v lese.  Ani  ty  nejsou
všechny stejné.  Jsou různě vysoké,  mladé i  starší,
různých  druhů,  tvaru  a  vlastností.  Nepřekážejí  si,
naopak se doplňují. Některé stromy rostou rychle –
třeba smrky. Ty brzy vyrostou do výšky, ale kořeny
mají  poměrně  mělké  a  jejich  dřevo  není  kvalitní.
Když přijde silný vítr, vyvrátí je i s kořeny. Asi jako
ti,  kdo uvěřili  v Krista  a rostou rychle v očekávání
dobrý věcí  a výhod,  které by z toho  měly plynout.
Jakmile  přijdou  těžkosti  nebo  nepohodlí,  nastává
vážný problém. 

Jiné stromy rostou pomalu – vezměme si například
duby. Jejich dřevo je pevné a odolné, jsou silné a ne-
přízeň počasí s nimi jen tak nehne. Pevný je strom,
který má kořeny hluboko v zemi. Může být, že vy-
růstá v jalové půdě,  kde je málo živin a vláhy,  ne-
chráněn  před  nepřízní  počasí.  Co  udělá  takový
strom?  Musí  nechat  růst  své  kořeny  do  větší
hloubky, přes tvrdou půdu,  přes kamení.  Tak hlu-
boko, až narazí na vodu, ze které bere sílu. Trvá to
léta,  než  si  vytvoří  důkladný  kořenový  systém  a
s ním i stabilitu. Je to nezbytné, aby přežil. Nemůže
čekat, že ho každý den někdo přiběhne s konví za-
vlažit. 

   Každý z nás má své specifické vlastnosti, každý má
nějaké obdarování ke službě. Své místo může najít
každý,  i  bez teologického  vzdělání.  Ale  někteří  se
raději  nezapojí.  „Já?  Proč  zrovna  já?  To  bych
nemohl, neuměl, nezvládl. Ať to dělá někdo jiný, já
mám  své  subjektivní  problémy,  objektivní
potíže ...“ Někteří lidé svoji službu nenacházejí, ra-
ději  se  drží  stranou.  Možná  z obavy  ze  selhání,
z pocitu  jakési  nedostatečnosti  nebo  odmítnutí  ze
strany ostatních. Nechce se jim nést „kůži na trh“,
riskovat blamáž v případě neúspěchu. Zato ale ne-

šetří kritikou vůči jiným, kteří slouží s nasazením,
těm, kdo stojí v čele nebo pracují v náročných služ-
bách.  Přitom  právě  na  tyto  lidi  a  jejich  rodiny
bývají velké útoky od zlého. Uvědomujeme si, že na
nich leží hlavní tíha a odpovědnost,  že jsou velmi
vytíženi a časově zaneprázdněni, pracují často na
úkor své rodiny a vlastního zdraví? Modlíme se za
ně, žehnáme jim? Chráníme je a podepíráme svými
modlitbami?  Anebo  si  kdykoliv  a  s naprostou
samozřejmostí  nárokujeme jejich čas? Konzultuje-
me problémy sboru hlavně na osobních modlitbách
před Pánem a hledáme u něj řešení? Anebo různým
způsobem  projevujeme  svou  nespokojenost,  na-
příklad formou šeptandy, když se nám něco nelíbí.
Nevadí nám, že takto dáváme prostor duchovnímu
nepříteli? 

Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kte-
ří  mezi  vámi pracují,  jsou vašimi  předsta-
venými v Kristu a napomínají vás. Velmi si
jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte
mezi sebou v pokoji.   1. Tesalonickým 5,12

   Na  druhou  stranu  – někdo  aktivní  je,  ale  s ne-
správným  motivem.  Slyšela  jsem vyprávět  příběh,
jak v jednom nejmenovaném společenství  měli  ak-
tivní a pracovitou sestru, která velice ráda sloužila.
Kdykoliv bylo něco potřeba zařídit nebo udělat, byla
první,  kdo  se  přihlásil.  Požehnaná  sestra,  požeh-
naný sbor, šťastný pastor – řeklo by se. Všichni byli
rádi  a  sestru  chválili  za  její  obětavost.  Časem ale
tahle idylka začala mít trhliny. Jednou jí mládežníci
cestou do klubovny POŠLAPALI CHODBU, kterou
ona právě umyla A ANI SE NEOMLUVILI. Podruhé
se jí něco hezky podařilo, ALE NIKDO JÍ ANI NE-
PODĚKOVAL.  Po  třetí  ji  nějaký  bratr  NE-
POZDRAVIL S ÚSMĚVEM. Po čtvrté na ni ZAPO-
MNĚLI, když měla kulaté výročí a po páté to bylo
zase  něco  jiného,  co  jí  nebylo  po  chuti  ..  Z milé,
usměvavé a ochotné sestřičky se postupně stala za-
hořklá  a  ukřivděná osoba,  která kritizovala  kdeja-
kou banalitu  a lidé  jí  raději  šli  z cesty.  V čem byl
problém? 

„Varujte  se  konat  skutky  spravedlnosti
před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odmě-
nu u svého Otce v nebesích.
Když  prokazuješ  dobrodiní,  nechtěj  budit
pozornost, jako činí pokrytci v synagógách
a na ulicích,  aby došli  slávy u lidí;  amen,
pravím vám, už mají svou odměnu.
když  ty  prokazuješ  dobrodiní,  ať  neví  tvá
levice, co činí pravice,
aby  tvé  dobrodiní  zůstalo  skryto,  a  tvůj
Otec,  který  vidí,  co  je  skryto,  ti  odplatí.“
Matouš 6,1-4



Spoléháme se na lidi? Spoléháme se sami na sebe?
Jde nám o naše postavení?  Vyžadujeme uznání za
své výkony? Je to projev tělesnosti. Soustředění na
sebe je Bohu nepřátelské. Prorok Jeremiáš k tomu
říká toto:

Toto praví  Hospodin: „Proklet  buď muž,  který
doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem
se  odvrací  od  Hospodina.  Bude  jako  jalovec  v
pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude
přebývat  ve  vyprahlém  kraji,  v  poušti,  v  zemi
solných plání,  kde nelze bydlet.  Požehnán buď
muž,  který doufá v  Hospodina,  který důvěřuje
Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody;
své  kořeny  zapustil  u  vodního  toku,  nezakusí
přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha
se  ničeho  neobává,  nepřestává  nést  plody.
“Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné.
Kdopak  je  zná?“   Já  Hospodin  zpytuji  srdce  a
zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho
cesty, podle ovoce jeho skutků.“   Jeremjáš  17,5-8

Spoléháme se na člověka, na pouhé tělo? Jsme ne-
šťastní,  když  lidé  selžou  nebo  zklamou  naše  oče-
kávání? Pokud se budeme spoléhat na svůj úsudek
anebo na lidi a na jejich mínění, ztrácíme ze zřetele
Boží  prozřetelnost  a Jeho záměry.  Pak se budeme
skutečně cítit jako ten jalovec v pustině. Jako když
nad sebou rozevřeme deštník, který brání dešti Boží
milosti,  aby zavlažovala náš život.  Potom jsme ne-
spokojeni  sami  se  sebou  a  tuto  nespokojenost
promítáme do  svého okolí.  Je to  vstup na bludný
chodník.  My nemáme hledět  na to,  jak  vypadáme
před lidmi a jak nás oni  oceňují.  V tom není naše
hodnota. Lidé totiž nemohou zaujmout plně objek-
tivní stanovisko - snadno se zmýlí. Jednou nás chá-
pou  a  jindy  ne.  Není  to  otázka  inteligence,  ale
osobní zkušenosti.  Mysleme raději na to, jak vypa-
dáme před Bohem. On nás zachránil z lásky a my se
mu chceme jaksi „odvděčit“? 

„Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji ne-
zaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat
všechno  jmění  svého  domu,  sklidil  by  jen
pohrdání.“   Píseň písní  8:7  

   Možná budeme překvapeni, ale je potřeba si uvě-
domit, že důraz na vlastní výkon, stejně jako mind-
rák  z nedostatečnosti,  jsou  dvě  strany  téže  mince.
V obou případech  je  to  projev  pýchy,  která lpí  na
vlastním já. Naše vlohy a schopnosti jsou přece da-
rované od Boha,  abychom sloužili  Jemu i lidem a
splnili svůj úkol. Nemáme nic svého vlastního, co by
nám nebylo dáno. Ale my si buďto připadáme velmi
dobří a ostatní okolo (snad dokonce i Bůh), by nás
měli uznávat a oceňovat za všechno, co děláme, ane-
bo se cítíme nedostateční podle lidských měřítek a
tím míjíme Boží záměr pro svůj život. Pokud něko-

mu ubližuje kde co, měl bych se zamyslet sám nad
sebou.  Položit  si  otázku:  není  moje  nespokojenost
spíš můj vlastní problém?  Lidé to často tak dělají. 
Když mají důvod být nespokojeni sami se sebou, ob-
viňují  jiné.  To  ti  druzí  jsou  takoví  a  makoví...  Do
stejné kategorie patří také duchovní žárlivost a zá-
vist.  Vyrovnanost  a  pokora  před  Bohem  takové
problémy nemívá, při vědomí, že i já mám své slabi-
ny. Bohužel, pokoru vítáme hlavně u těch druhých. 

Co s tím? Poznat hřích a vyznat hřích.  To je první
věc.  

Druhá věc, neméně důležitá - hledat uzdravení z po-
třeby chvály a ocenění, z touhy po vlastním uznání,
ze strachu ze selhání. To proto, abychom si uvolnili
ruce a měli sílu tento hřích opustit. Ten, kdo má být
naším dobrým jednáním oslaven, je Bůh a ne my.  

Za  třetí:  pokud  jsme  opravdu  vydali  Ježíši  Kristu
svůj život, postavme se k tomuto rozhodnutí čelem.
Mějme odvahu říci:  Pane, tady jsem, Ty mne znáš.
Učiň ze mne služebníka ne podle mých představ,
ale podle své vůle. Buďme si jisti,  že On zná naše
možnosti  a  schopnosti  a  že  to  učiní  správně  a  ve
svém čase.

   Mějme na paměti, že ideální společenství neexis-
tuje.  Pokud ho někdo stále hledá,  bude odsouzený
k opakovanému  zklamání.  Jsou  lidé,  kteří  pěstují
„duchovní  turistiku“,  často  přecházejí  z jednoho
společenství  do  druhého,  hledají  a  stále  nemohou
najít to pravé. Bohužel nenajdou, protože najít ani
nemohou. Z jednoho prostého důvodu – každý sbor
tvoří  lidé  –  a  žádný  člověk  není  bez  vady.  Život
dostáváme všichni jako příležitost. To, v čem druzí
lidé padají, není moje věc. Já se budu jednou zodpo-
vídat  Bohu  ze  svého  vlastního  života,  z  vlastních
chyb, postojů a selhání, z promarněných šancí. Ne z
hříchů jiných lidí, ty si zodpovědí zase oni. Je potře-
ba odřeknout se ducha kritiky, sudičství a hořkosti,
který tak často ve sborech je a působí destruktivně
svojí přítomností.  Brání vanutí Ducha svatého a to
je vážná věc.  Někdy může kritika bránit  i  našemu
vlastnímu  osvobození,  po  kterém  toužíme.  A  vž-
dycky  nás  diskvalifikuje  ve  službě.  Samozřejmě  –
nemůžeme souhlasit  se  zjevným bludem nebo he-
rezí, tam je potřeba být nekompromisní.  Poznáte
pravdu a pravda vás osvobodí.  Ale jde o to,
abychom „s vaničkou nevylili i dítě“. 

     Písmo doporučuje, že je lépe všímat si trámu ve
vlastním oku,  než  poukazovat  na třísku  v  oku  ji-
ného. Kdo jsem já, abych soudila svého bratra? Pán
má moc ho podepřít a on to udělá. 



Bez chyb nebyli ani samotní apoštolové Páně. Neo-
mylný je totiž jenom Bůh, Ježíš Kristus, náš Pán. A
k našemu povzbuzení – On si své učedníky našel a
On to s nimi vydržel. Právě tak jako s námi. Snažme
se vydržet i my se sebou navzájem, především z úcty
k němu.   

Karla Došková

- - - 

CO S TÍM  

Lidé  jsou  nerozumní,  nelogičtí  a   soběstřední.
Přesto je miluj.

Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat,
že  máš  sobecké  a  postranní  motivy.   Přesto  dělej
dobré věci.

Když máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové
nepřátele.  Přesto se snaž uspět.

To  dobré,  co  konáš,  bude  už  zítra  zapomenuto.
Přesto dělej dobré věci.

Poctivost  a upřímnost  tě činí  zranitelným.  Přesto
usiluj o poctivost a upřímnost.

Co tě stálo léta práce, může být přes noc  zničeno.
Přesto pokračuj v usilovné práci.

Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš,
obrátí se proti tobě.  Přesto lidem pomáhej.

Dávej světu to nejlepší, co máš - a dostaneš ránu do
zubů. Přesto dávej světu to nejlepší, co máš.

Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi tebou a Bo-
hem a ne mezi tebou a jimi.

     Tato báseň visí v Dětském domově v Indii, ve
městě Shishu Bhavan u Kalkaty.  Její autorkou je

Matka Tereza.

MÁŠ PROBLÉM ?  …  A KDO NEMÁ ?

Až zas příště bude mít někdo z nás pocit nedosta-
tečnosti,  že nemůže být Bohu užitečný, vzpomeňme
si, že :

Noe byl opilec.
Abraham byl příliš starý. 
Izák byl snílek.
Jákob byl lhář.
Lea byla ošklivá.
Josef byl obětí násilí
Gedeón se bál,  .. a dále 

Rachab byla prostitutka.
Jeremiáš a Timoteus byli příliš mladí.
David měl milostnou aféru a byl vrah.
Jonáš utekl před Bohem.
Noemi byla vdova.
Job zbankrotoval.
Jan Křtitel jedl brouky.
Petr zapřel Krista.
Učedníci usnuli, když se měli modlit. 
Marta si se vším dělala starosti.
Marie Magdaléna byla prostitutka. 
Samařská žena byla rozvedená – a víc než jednou!
Zacheus byl malé postavy.
Pavel byl příliš náboženský.
Timoteus měl žaludeční vředy ….  a Lazar ..

.. ten byl mrtvý!

Takže  už  žádné  výmluvy!

www.prameny.net

- - - 

Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje:

kde je nenávist, tam ať přináším lásku,

kde je křivda, ať přináším odpuštění,

kde je nesvár, ať přináším jednotu,

kde je omyl, ať přináším pravdu,

kde je pochybnost, ať přináším víru,

kde je zoufalství, ať přináším naději,

kde je temnota, ať přináším světlo,

kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, 

jako spíše utěšovat,

http://www.prameny.net/


být chápán, jako spíše chápat,

být milován, jako spíše milovat.

Neboť tak jest:

kdo se dává, ten přijímá,

kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,

kdo odpouští, tomu se odpouští,

kdo umírá, ten povstává k věčnému živo-

tu.

                                   Modlitba Františka z Assisi 

- - - 

PUBLIKOVÁNÍ ČLÁNKŮ

Chtěl  bych  se  ohlédnout  za  textem  z  minulého
zpravodaje  s  tématem  Boží  soud  začíná  od  domu
Božího.
Nemohu  se,  po  přečtení  si  tohoto  článku,  zbavit
otázky,  která ve mě hřímá a tou je: Kdo není stu-
dený ani horký,  popř. viz. dále kdo je ubohý, poli-
továníhodný a lhostejný ?
A právě v této souvislosti chci říct, že vzkaz, který je
určen "nikomu a všem" není relevantní a může vést
do  depresí.  Apoštol  Pavel  psal  listy  konkrétním
církvím, byl to apoštol - jeho služba se projevovala
Boží mocí. Obávám se, že bychom mohli sklouznout
do situace, že si všichni napíšeme článek, jak vidíme
druhé bratry a sestry...

Robert Pospíšil

- - - 

DO  NOVÉHO ROKU VYKROČME  ZVESELA

Jeden pastor  si  šel  zarybařit,  aby si  odpočinul  po
náročném  dni.  Hodí  udici  do  vody,  posadí  se  do
trávy a čeká. Vtom mu na návnadu skočí zlatá rybka
a povídá lidským hlasem: „Prosím, pusť mě zpátky
do vody. Já nejsem obyčejná ryba. Jsem zlatá rybka
a když mě pustíš, splním ti nějaké přání.“

„Hm, co bych si  tak měl nejlépe přát,  aby to  bylo
něco  dobrého  a  užitečného“,  přemýšlí  honem
pastor.  „Už to mám. Přeji  si, aby byl na Středním
východě mír.“

„Mezinárodní  konflikty,  to  je  na  mně moc  těžké“,
odpověděla rybka. „Přej si něco jiného.“ 

„No tak dobře“, slevil pastor. „Tak já si teda přeju,
aby věřící v mém sboru byli zbožní, milí a navzájem
k sobě ohleduplní.“ 

Zlatá rybka se zarazila, chvíli bylo ticho.  

„Aha“,  povídá nakonec „..  a kdeže  je  ten meziná-
rodní konflikt .. ?“ 

☺

Veselá mysl, půl zdraví – ale vitamíny jsou v zimě
také potřeba. Například 

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY

nastrouháme  3  ks  červené řepy  – může  být  i  ne-
vařená, kousek hlávkového zelí – může být kysané,
které má více vitamínů, ale je ostřejší, velkou cibuli,
1-2  jablka,  pomeranč  nebo  mandarinka  nakrájená
na kousky, můžeme přidat i mrkev, křen, kousek ce-
leru - suroviny a poměry si určíme sami, podle chu-
ti. Tatínkové si rádi přidají více křenu, děti zase rády
mandarinku. 

Na  dochucení sůl, ocet, cukr /nebo umělé sladidlo/,
trocha oleje.

Všechny  suroviny  očistíme,  nastrouháme,  nakrájí-
me a  upravíme podle  chuti.  Pokud  použijeme ky-
sané zelí, není třeba přidávat ocet. Pokud pracujeme
se  sladkým  hlávkovým  zelím,  přikyselíme  octem
nebo citrónem.  Pro zjemnění můžeme přidat místo
oleje zakysanou smetanu.  Necháme chvíli odležet.

Salát  je  zdravý  a výborný k masitým jídlům,  ale i
samostatně s pečivem.   

A  když   přesto  přijde  viróza  nebo  nachlazení,  vy-
zkoušejme

TYMIÁNOVÝ  SIRUP  PROTI  KAŠLI

1 sáček tymiánu - sušeného (dá se koupit v každém
obchodě, najdeme ho mezi sáčky s kořením)
20 dkg cukru
1/4 l vody

Příprava:
Cukr rozmícháme a rozvaříme ve vodě, až se zcela
rozpustí.  Hrnek s vroucí vodou stáhneme z plotny a
vsypeme celý sáček tymiánu,  dobře promícháme a
necháme přikryté louhovat,   nejlépe přes noc.  Pak
scedíme a nalijeme do sklenice se závitem, se širším
hrdlem pro pohodlné nabírání lžičkou. 
Podáváme 5x denně 1 lžičku. Lžičku použijeme vždy
čistou, abychom neinfikovali obsah sklenice. 

Sirup má lahodnou chuť,  hodí  se pro všechny vě-
kové  kategorie,  děti  ho  velmi  dobře  přijímají.  Je



vhodný i pro velmi malé děti, maminky dávaly dě-
tem ve věku 7-8 měsíců.   Zpočátku je ale potřeba
opatrnost,  kvůli  případné alergii.  Mám osobně vy-
zkoušený,  protože  trpím na průdušky a mohu po-
tvrdit, že dobře ulevuje při kašli. 

- - - 

RECEPT  NA  ÚSPĚŠNÝ  ROK 

Základní surovinou je víra v Boží moudrost a svr-
chovanost v dostatečném množství.

Přidáme:

2 hrnky hledání Boží vůle  pro svůj život

1 hrnek úsilí

1 hrnek vzájemné spolupráce

1 kus nadšení pro věc

hrst poctivého přístupu

a trochu radosti z odvedené práce  na ozdobu

Postup:

Smíchej všechny přísady vlídnou rukou a laskavým 
srdcem.  Hotové nabídni  všem okolo a nezapomeň 
se podělit o recept. 

____________________

Veškeré  příspěvky  jsou  otištěny  v  plném
znění,  bez korekčních úprav. 

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky
elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz 
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako  Pří-
spěvek do Zpravodaje CB, aby nedošlo k jeho
zařazení mezi nevyžádanou poštu a nebyl omylem
smazán jako spam. 
Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky,
napsané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. 
Děkuji za pochopení. 

P O Z V Á N K A 

Konference Přihořívá 
14.-15.3.2015, Kutná Hora, 

Milí bratři a sestry, 

asi většina z nás někdy hrála hru na hle-
dání. Samá voda, samá voda, přihořívá, 
přihořívá..... a  hoří.    Cílem hry je najít 
něco, co já sám nemám, ale ostatní mi 
mohou poradit jak a kde hledat. Myslím, 
že podobné je to i s konferencí Přihořívá,
která se bude už po třetí konat u nás v 
Kutné Hoře. Není to sjezd mládeže, kde 
jsou všichni ve stejném věku, je to konfe-
rence pro všechny generace – pro všech-
ny ty, kteří hledají. I název této konfe-
rence jakoby ukazoval, že ani tady ne vž-
dycky zazní to toužebné slovo „hoří“, 
nalezl jsem. Na straně druhé však i tato 
akce má pomoci k tomu, abychom ve 
svém hledání vykročili správným smě-
rem. Letošní tématem konference je 
„Moc a nemoc rodiny“. I v této oblasti 
hledáme různá řešení, vždyť vlastně sko-
ro každý z nás máme nějakou rodinu a  i 
když ji nemáme, pak o ní často přemýšlí-
me. 

Chtěl bych vás proto na tuto konferen-
ci pozvat, březnu nejezděte na hory, při-
jeďte do Hory. Přeji si, aby slovo Přihoří-
vá nezaznělo jen jako název této konfe-
rence, ale aby zaznělo z Boží strany k na-
šemu hledání, a nemusí se to týkat jen 
našich rodin. 

Miloš Hejzlar

 

www.cb.cz/prihoriva

http://www.cb.cz/prihoriva
mailto:Karla.Doskova@seznam.cz







