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       Z P R A V O D A J 

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic

                                        v Přerově a ve Valašském Meziříčí 

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

NÁM  LIDEM  SE  ČASTO  JEVÍ  JAKO
SPRÁVNÉ POUZE TO, CO SI PŘEJEME

   Nedávno zemřel jednomu mému kamarádovi blíz-
ký  přítel.  Když  nám  tuto  smutnou  zprávu
oznamoval, pozastavoval se nad tím, jak Bůh vlastně
mohl něco takového dopustit, když se tolik lidí mod-
lilo za to, aby se z těžké nemoci uzdravil.  Uvědomila
jsem  si,  že  nám  lidem  se  často  jeví  jako  správné
pouze to, co si přejeme. Přitom Boží pohled na věc
může být úplně jiný. 

   Co  chce  Bůh  nejvíce?  Touží  po  tom,  abychom
všichni došli naplněného života (spasení). Naše lid-
ské poznání je ale oproti tomu Božímu tak nicotné,
že často nemůžeme chápat, proč se některé věci dějí.
Věříme ale, že i skrze těžké věci se můžeme přibli-
žovat Bohu. Věříme, že ve všem je Bůh s námi a že
"ve všem spolupracuje pro dobro těch, kteří
ho milují" (srov. Řím 8,28). 

   Věříme, že z každé situace nám Bůh ukazuje cestu
k sobě. Když já sama mám pochybnosti a trápí mě,
co se kolem mě děje, často se snažím představit si
samu sebe doslovně jako Boží dítě. Vím, že mě můj
Otec miluje a chce pro mě a také pro všechny na této
zemi jen to nejlepší. Občas nás ale proto musí tro-
chu "usměrnit",  abychom nesešli ze správné cesty,
někdy nám nechá pochopit souvislosti i skrze těžké
události,  abychom  neztratili  směr.  Ne  vždy  tak
dostaneme vše to, co si přejeme a některé věci nám
zůstanou třeba odepřeny navždy. 

   Možná  nás  k  sobě  zavolá  o  mnoho  dříve,  než
bychom si  představovali,  ale  jen proto,  že se nám
dostane něčeho, co je nade vše. Po této krátké život-
ní pouti spočineme v Boží náruči a už nikdy z ní ne-
odejdeme.
"Hospodin je dobrý a dokonalý, proto nám
ukazuje cestu." (srov. Žl 25,8)

                                                           www.vira.cz

- - - 

KLAMALA SOM 

Och a koľkokrát v živote.

Malé klamstvá toho tipu keď rozprávate veselú his-
torku  a  niečo  si  pre  väčšiu  príťažlivosť  príbehu
prikrášlite, teenegerské klamstvá, keď všetci ostatní
okrem  rodičov  vedia,  kde  zrovna  ste,  neškodné
"klamstvá z milosti" keď kamarátke poviete, že nový
účes má super aj keď sa vám vôbec nepáči...ale to
najhoršie - notorické klamstvá, keď si človek na prí-
tomnosť lži tak zvykne, že ju prestáva vnímať a berie
ju ako prirodzenú súčasť svojho ja, čo občas, ak mu
na tom, aby klamaný nevedel, že ním je, naozaj zá-
leží, zaváňa až schizofréniou. No a potom tie naozaj
ťažké klamstvá, o ktorých hovoríte iba s Bohom, v
lepšom prípade aspoň so spovedníkom.

Poznáte to?

Áno,  som kresťanka.  Nie  vždy som sa však za  ňu
považovala, žila som si podľa seba a tak sa lož stala
dosť  prirodzenou  súčasťou  môjho  života.  Akoby
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prikázanie "nevydáš krivého svedectva proti blížne-
mu svojmu" platilo iba v zmysle neklamať o svojom
blížnom, len aby sme mu neublížili...alebo akoby to,
že je AŽ! ôsme v poradí z neho robilo čosi menšie a
menej dôležitejšie. ..."veď hlavne, že som nikoho ne-
zabila a nikomu nič neukradla...".

Bola som oklamaná a aj dlhodobo klamaná. Vedela
som  o  tom.  STRAŠNE  ma  to  točilo.  Taká  hlúpa
bezmocnosť,  keď  nejde  povedať,  že  o  TOM  viete.
Kričala som k Bohu - ...akoto Bože, že zrovna TOMU
človeku to prejde?? Kde je v tomto spravodlivosť?!?
To mu to mám akože odpustiť?! A v tom všetkom
hneve mi to zrazu prišlo.  V čom som ja lepšia než
človek, ktorý ma klamal? Na čo sa to tu hrám??

Bolo viac takých lží, ktoré ostali medzi mnou a Bo-
hom. A Boh mi ich odpustil. On už dopredu vedel,
že budem klamať a vedel,  že znova a znova sa do
toho  vrátim,  lebo  aj  keď  som  sa  už  "snažila"  žiť
kresťanský život poctivo,  bývalá závislosť na klam-
stvách mala silné korene. Vedel, že budem klamať aj
Jeho,  Hospodina  samotného.  Ostala  som  za-
hanbená.  Veľmi.  Zahrabať sa aj  do jadra Zeme by
veru nepomohlo.  Boh vie o všetkých našich klam-
stvách, hociako veľkých, dokonca aj tých neuvedo-
melých. Vie o VŠETKOM a aj tak nás miluje a vždy,
keď úprimne požiadame o odpustenie,  otvorí  nám
svoju náruč.  Perfektný a dokonalý  Boh.  Úbohá ja,
povyšujúca sa nad niekoho,  nevidiaca svoj  vlastný
prešlap.

Lekciu o klamstve mi pán Boh dává už pár rokov.
Teraz som dostala inú. Že skutočne a v každej situá-
cii dokáže dokonale odpúšťať len ON. My sa tu len
tak trápne snažíme a môžeme byť častokrát radi, že
"odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svo-
jim vinníkom" neberie Boh doslovne.

Saška Pavlíčková

- - - 

NENÍ TĚŽKÉ – TĚŽŠÍ JE ...

Není těžké vyznat lásku,
těžší je milovat,

není těžké zplodit dítě,
těžší je o dítě se postarat,

není těžké se oženit,
těžší je být ženatý,

není těžké vdát se,
těžší je být vdanou,

není těžké dát slovo,
těžší je slovo dodržet,

není těžké se nadchnout,
těžší je nadšení udržet,

není těžké hrát,
těžší je přijmout prohru,

není těžké stát se knězem,
těžší je žít jako kněz,

není těžké chodit do školy,
těžší je učit se,

není těžké upadnout,
těžší je vstát,

není těžké zabloudit,
těžší je najít cestu zpátky,

není těžké dojít do hospody,
těžší je vrátit se domů,

není těžké vsadit,
těžší je vyhrát,

není těžké provinit se,
těžší je přiznat si to,

není těžké plánovat,
těžší je realizovat,

není těžké být ukřivděný,
těžší je odpustit,

není těžké začít,
těžší je dokončit,

není těžké ...

… 

…

Není tak těžké najít radost, jako si ji udržet. Proto
nás  Ježíš  vybízí,  abychom  stále  hledali,  protože
nalezneme,  stále  tloukli,  protože  nám  bude  opět
otevřeno,  a  stále  prosili,  neboť  nám  bude  vždy
znovu dáno.

Max Kašparů



„ ... KDYŽ KRÁČÍM S NÍM ..." 

   "Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj
Pán, on se stal mým spasením, když kráčím s ním
nemusím se  bát",   zpívala  si  dnes celé  dopoledne
moje nejmladší.

     A mně bylo u srdce hřejivo a milo, protože tahle
písnička  je  tak  trochu  moje  "srdeční  záležitost".
"....když kráčím s ním, nemusím se bát" , zpívá dce-
ra stále a stále dokola a z plných plic a neví, že právě
tuto  písničku jsem jí  zpívala  den co  den celých  9
měsíců, než se narodila. 

   Neví nic o panu doktorovi, který moji dceru ozna-
čil jako "zamlklé těhotenství" (bylo to právě v den,
kdy jsem ucítila její první pohyby).

   Moje dcera neví,  že jsem tuhle písničku zpívala
nejen jí, ale i sobě pro útěchu, protože pan doktor to
nechtěl  vzdát  a  tvrdil,  že  dcera  bude  mít  na 50%
Dawnův syndrom.

"...když kráčím s ním, nemusím se bát" ... 

   Dcera netuší, jak těžko se mi odcházelo z ordinace
poté, co mi pan doktor sdělil, že i kdyby "Dawn" ne,
tak nejspíš umřu já nebo ona nebo obě při porodu.

   Jenže pan doktor  zase nevěděl,  že:  "každý den
Pán mi sílu dává...", "...písní mou je můj Pán...." -
Prozpívala jsem se vlastně celým těhotenstvím. 

   Dnes už na to všechno vzpomínám bez hořkosti a
bez  bolesti.  Ani  nevím,  proč  právě  dneska  o  tom
píšu.  Snad proto,  že dcera za pár dní  oslaví  osmé
narozeniny, je úplně zdravá a je to ta nejhodnější a
nejšikovnější holčička pod sluncem.

  Snad proto, že právě teď potřebuje někdo povzbu-
dit a náhodou si tenhle článek přečte.

   Fakt nevím. tak nějak se mi to samo napsalo.  Měj-
te se krásně a ať jsme kdekoliv -  kráčejme vždycky s
NÍM.

Helena Sapáková 

- - - 

UKAŽ MI SVÉ CESTY, HOSPODINE !

Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách. 

Veď mě ve své pravdě a uč mě, 
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

(ŽL 25)

 
Život každého z nás je cestou.

Cestou plnou křižovatek, 

příležitostí i nebezpečí.

V každém okamžiku stojíme před rozhodnutím, 

jak a kudy dál.

Krása i tíže života spočívá v tom,
že putovat musíme každý sám za sebe.

Náš život za nás nemůže prožít nikdo jiný.

Pomocí pro náš život je ale přátelství.
Přátelství s druhými lidmi, přátelství s Bohem.

Přátelé si na cestě pomáhají a vidí společně více, než
jednotlivec.

A náš přítel Bůh - bohudíky - vidí v souvislostech,
vidí dopředu, zpět, ale hlavně:

vidí do srdce!

Ukazuj mi své cesty, Hospodine!
Cesty tohoto dne, týdne, 

roku, života.

A dávej mi sílu a odvahu
se po nich  (stále nově)

vydávat!

- IMA - 

- - - 

SPŘEŽENÍ 
    
     Četla jsem kdysi jednu pohádku. Byla to vlastně
bajka  s poučením  pro  děti,  ale  myslím  si,  že  jako
malé podobenství má co říci i do života dospělých.
Pokusím se ji převyprávět.
    Bylo jednou jedno hospodářství, kde kromě jiných
zvířat měli na dvoře ve stáji i dva koně. Jeden z nich
byl  valach,  který  nikdy  nespěchal.  Byl  to  silný,
statný,  dobře  stavěný  kůň,  ideální  do  zápřahu
těžkých povozů. Byl si vědom svých předností a měl
vždycky dost času a energie. Druhý kůň, spíše by se
dalo říci koník, byl menší a slabší než valach. Neměl
tolik sil,  ale mezi jeho vlastnosti patřila houževna-
tost a smysl pro povinnost. 
     Přišel čas, kdy bylo potřeba provést na statku ně-
jaké  opravy,  a  tak  hospodář  zapřáhl  oba  koně
společně  do  vozu  a  pro  všechny  nastalo  období
těžké práce.  Od časného  rána  až  do  večera  tahali
koně náklad - dřevěné klády,  kamení,  písek,  cihly,
železo a jiný stavební materiál. A tehdy, při práci a
plném  zápřahu,  se  projevily  jejich  přirozené
vlastnosti. 
   Když správce statku naložil plnou fůru a usedl na-
horu na kozlík, dal koňům povel a pro větší důraz
práskl bičem do vzduchu. Koně uposlechli rozkazu a
vykročili.  Bohužel  ale každý z nich byl jiný a nešli
stejným krokem. Už to samo o sobě způsobilo, že se
vůz nepříjemně rozhoupal na všechny strany, nehle-
dě na nerovnosti v terénu. Od rána do večera takto



putovali sem a tam. Práce to byla pro všechny velmi
únavná.
   To ale nebylo všechno.  Velkému koni tento styl
práce nevyhovoval, protože byl zvyklý chodit jiným
způsobem a vlastním tempem, proto šel pomalu a
tím zpomalil celý vůz. Menší kůň tedy zvolnil krok a
snažil  se jej  srovnat  s valachem,  ale moc to  nepo-
mohlo. To se ovšem nelíbilo kočímu, který znovu za-
práskal bičem, aby koně popohnal k většímu tempu.
Malý kůň chápal, že práce je hodně a že je na nich,
aby ji  vykonali.  Proto napjal všechny své síly,  kte-
rých nebylo mnoho a táhl, jak jen mohl. Valach ale
šel dál po svém, stále stejně. A tak malý kůň nako-
nec táhl nejen náklad a kočího, ale vlastně i valacha,
který své síly  šetřil  a  koneckonců mu to takto vy-
hovovalo. 
   Koník, celý zchvácený, začal klopýtat. Nakonec to
nevydržel: „Už nemůžu, proč mi nepomůžeš?“ obrá-
til se s výčitkou na velkého koně. „Hohoho! A proč
bych  to  dělal?  Vždyť  mně  se  jde  docela  dobře.
Takhle  mi  to  vyhovuje.“  zaržál  spokojeně  valach.
Zvesela  se  rozhlédl  po  modrém  nebi  a  s chutí  si
uškubnul svěží travičku i s kvítkem růžové sedmik-
rásky, která rostla u cesty. 
     Malý kůň se tedy znovu poslušně dal do práce. Sil
mu ale rychle ubývalo, klopýtal čím dál častěji a za-
čaly se mu dělat mžitky před očima. Když to tak šlo
nějakou  dobu,  spřežení  opět  zpomalilo  a  ozval  se
další  povel,  spolu  s  důrazným  zapráskáním  biče.
Koník ještě jednou ze všech sil zabral a pak už jen
cítil, jak se v něm trhají šlachy. Zavrávoral, upadl a
na  další  pobídky  kočího  nereagoval.  Nakonec  ne-
zbylo, než naložit ho na vůz a odvézt domů. Do tahu
se už nehodil.
  „Ach, jaké to mám těžké!“, odfrknul si valach. Celý
náklad,  kočího  i  zmrzačeného koně na vrchu fůry
musel teď táhnout sám. 
     A co nám k tomu říká Boží slovo? Je toho určitě
víc.  To  si  ostatně  vyhledejme v Písmu a dosaďme
každý sám. 

Karla Došková

- - - 

KAŽDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV  a NIKDO

   Byla jednou jedna organizace a v ní pracovali čtyři
zaměstnanci:  Pan  KAŽDÝ,  pan  NĚKDO,  pan
KDOKOLIV a pan NIKDO. 

  Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a KAŽ-
DÝ si byl jist,  že to NĚKDO udělá. Mohl to udělat
KDOKOLIV,  ale  NIKDO  to  neudělal.  NĚKDO  se
rozzlobil,  protože  to  byla  práce  pro  KAŽDÉHO. 
KAŽDÝ si myslel, že by to mohl udělat KDOKOLIV,
ale NIKDO  si  neuvědomil,  že  to  KAŽDÝ  neudělá.
Nakonec  KAŽDÝ  obviňoval  NĚKOHO,  že  NIKDO
neudělal to, co mohl udělat KDOKOLIV.
KDOKOLIV měl potom pádný důvod si stěžovat. 

Řešení?

1.  Můžeme se spoléhat na jiné.  Můžeme zodpo-
vědnost  přenechat  jiným  a  možná  tak  získáme
chvilkový pocit vítězství, že nás to nic nestálo a že
jsme nemuseli vydat žádnou energii...

   2.   Můžeme  se  rozhodnout  tu  práci  udělat  raději
sami. 

       3.  Ovšem ...

  - můžeme se dočkat zaslouženého uznání a může
nám to dodat novou sílu a energii...,  ale ..

- můžeme se také dočkat i jiných reakcí ..

4. Můžeme s modlitbou plánovat tak, aby každý
mohl přispět podle svých možností.  

Zkusme  si  tipnout,  která  cesta  vede
pravděpodobněji k úspěchu ?

                                           

          

- - - 

NENECHAT SE VÁLCOVAT 

OČEKÁVÁNÍM DRUHÝCH 

Brzy ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven,
zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.
Šimon se svými druhy se pustili za ním. Na-
šli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpo-
věděl  jim:  "Pojďme  jinam,  do  blízkých
městeček, abych i tam kázal, protože kvůli
tomu jsem přišel." (Mk 1, 35-38)

   Většina lidí má úkolů a povinností až nad hlavu.
Nestíháme. Druzí od nás stále něco požadují, nebo
mlčky očekávají. Pokud navíc máme srdce vnímavé
k potřebám a trápením světa kolem nás, záležitostí,
ve kterých by bylo dobré se angažovat je taky pře-
hršel.
   Jak se z toho nezbláznit? Jak se nenechat vláčet



životem požadavky okolí a zároveň nerezignovat na
pomoc druhým?
   Ježíš v evangeliu ukazuje sám na sobě, jak je dů-
ležité  vědět,  "kvůli  čemu  jsem  přišel",  co  je  mým
hlavním  posláním.  Věci,  které  mě  od  naplňování
tohoto  nejdůležitějšího  odvádějí,  se  nemusím  bát
odmítnout,  i když jsou samy o sobě dobré.  Není v
našich  možnostech  vykonat  všechno  dobro,  které
tento  svět  potřebuje.  Ani  to  není  nutné.  Když  ale
nenaplním svoje poslání, něco tu bude chybět.
   A jak toto poslání poznat? Dokonce i Ježíš objevu-
je stále konkrétněji, co je, a co není jeho úkolem, o
samotě, ve ztišení, v rozhovoru s Bohem. V těchto
chvílích si ujasňuje a znovu připomíná, k čemu ho
Otec poslal. A dostává sílu jít dál, i když ho všichni
se svými očekáváními hledají. 
   Zřejmě to je cesta i pro nás. Čím víc jsme zavaleni
úkoly a požadavky, tím víc se potřebujeme zastavit,
ztišit,  pohlédnout na svůj život  z nadhledu; tedy z
Božího úhlu pohledu. I my potřebujeme probírat s
Bohem  a  před  ním  rozlišovat,  co  patří  k  mému
životnímu  poslání, a co nikoliv. Co jsou moje úkoly
- a které čekají na někoho jiného. 
                                                                   Pavel Semela

- - - 

HUMOR – KOŘENÍ  ŽIVOTA

Dva muži ztroskotali na pustém ostrově. Krátce na
to začne ten první bědovat: „Určitě zemřeme, určitě
zemřeme. Není tu nic k jídlu, není tu nic k pití. My
určitě zemřeme!“ 

Druhý se ležérně opře o palmu a naprosto klidným
hlasem  říká:  „Nebojte  se,  já  vydělávám  sto  tisíc
dolarů týdně.“ 

„A k čemu nám to tady bude. Za to si tu nic nekoupí-
me. My určitě zemřeme!“ dál naříká ten první. 

„Vy tomu nerozumíte,“ bohatý muž na to. „Já vydě-
lávám sto tisíc dolarů týdně a odvádím z toho desát-
ky. Náš sborový účetní mě najde stoprocentně kde-
koliv.“

☺

Tři  sbory  v  rámci  ekumeny  pořádaly  společně
masivní evangelizaci. Po týdnu se vedoucí církví se-
šli a sdíleli se, jaké ovoce evangelizace přinesla. 

První kazatel říká: „Bylo to výborné. Do sboru nám
přišly dvě nové rodiny.“ 

Druhý kazatel se chlubí: „My jsme na tom ještě lépe.
Máme čtyři nové rodiny ve sboru.“ 

Poslední kazatel na to:  „To nic není.  My jsme do-
padli vůbec nejlépe.  Po evangelizaci  od nás odešlo
šest  rodin,  které  nám  dělaly  ve  sboru  samé
problémy.“

☺

 „Víš, čím Boha nejvíc rozesměješ?“ 

  … ?? ...

„Když mu prozradíš své plány!“

☺
- - - 

RECEPT - DOMÁCÍ LUČINA 

Co budeme potřebovat? 

Základem je plátýnko nebo utěrka. Dále potřebuje-
me misku nebo hrnec, cedník, dva velké bílé jogurty
(nejlépe s 10 procenty tuku, selský, Hollandia nebo
Pilos s Lidlu), jednu smetanu ke šlehání a sůl podle
chuti – půl až jednu lžičku.

Oba jogurty dobře smícháme se šlehačkou v nádo-
bě, osolíme a promícháme. Na cedník, umístěný na
hrnci, pak dáme utěrku a vylijte připravenou hmo-
tu. (Utěrku s obsahem opatrně svážeme do uzlíku.)
To  celé  dáme  do  lednice  a  necháme  odkapávat
syrovátku  přes  noc,  nebo  lépe  24  hodin.  A  pak
máme už hotovo. Získáme tak skoro 300 g  jemné,
osvěžující pomazánky. Kdo vyzkouší, už se ke kupo-
vané Lučině většinou nevrátí. 

Sýr si pak můžeme namazat na domácí chleba,  na
jehož výrobu můžeme použít místo vody odkapanou
syrovátku  –  do  chlebového  těsta  je  skvělá,  chléb
krásně nakypří. 

Varianty:

Lučina odlehčená – místo šlehačky zamícháme do
jogurtů zakysanou smetanu.

Lučina dietní  – dáme jenom jogurty,  nepřidáváme
žádnou smetanu.

Lučina pikantní – přidáme podle chuti koření nebo
bylinky – pažitka, kopr, česnek, křen, tzatziki, …

Pribináček pro děti – nedáváme sůl, přidáme trochu
cukru, případně kakao. S piškoty výborná svačinka. 

Lehounké chlebíčky na oslavu:  Plátky veky nebo ce-
reální  bagety  mázneme  Lučinou,  dáme  plátek



šunky, nahoře ještě přizdobíme hvězdičkami Luči-
ny. Pak chlebíček posypeme nadrobno nakrájeným
odkapaným ananasem. 

Dobrou chuť!

- - - 

B  A  R  E  V  N  É      M  Y  Š  L  E  N  K  Y

Naučil  jsem se… že nejlepší učebnice života je
minulost člověka staršího, než jsem já.

Naučil jsem se… že mít dítě usínající v náručí je
tím nejkřehčím krásným pocitem na světě ...

Naučil  jsem se… že  být  přátelský a  laskavý je
více než mít pravdu…

Naučil  jsem se… že nikdy nemůžeš odmítnout
dárek od dítěte…

Naučil  jsem se… že  vždy  ještě  zbývá  možnost
pomodlit se za někoho, když už nemám sílu mu
pomoci jiným způsobem…

Naučil jsem se… že nezáleží, jak váženým  jsi v
životě.  Každý  potřebuje  přítele,  který  s  ním
dokáže dělat i hlouposti…

Naučil jsem se… že všichni někdy potřebují dr-
žet v dlaní něčí ruku a srdce, které jim rozumí ...

Naučil jsem se… že malá procházka s mým ot-
cem kolem bloku za letního večera, když jsem
byl malý, učinila velké zázraky v okamžiku, kdy
jsem dospěl…

Naučil jsem se… že bychom měli být rádi, když
nám Bůh nedává vše, oč ho žádáme…

Naučil jsem se… že právě malé, denní události
dělají život velkolepým…

Naučil jsem se… že pod tvrdou schránkou každé
osobnosti  se  skrývá  někdo,  kdo  potřebuje  být
oceněn a milován…

Naučil  jsem  se…  že  Pán  neučinil  vše  v  jeden
den.  Což  mě nutí  k přemyšlení,   jestli  já  bych
měl…?

Naučil  jsem se… že ignorování skutečnosti  ne-
mění skutečnost jako takovou…

Naučil  jsem se… že když plánuji  jít  společnou
cestou s někým, dávám mu současně možnost,
aby mi ubližoval…  

Naučil jsem se… že láska, ne čas, zhojí všechny
rány…

Naučil  jsem se… že  nejlehčí  cesta  vyrůst  jako
osobnost  je  obklopit  se  lidmi  chytřejšími  než
jsem já...

Naučil  jsem se… že život  je tvrdý...ale  já jsem
tvrdší...

Naučil jsem se… že jestliže jsi naplněn trpkostí,
štěstí zakotví někde jinde…

Naučil jsem se… že každý by měl svá slova udr-
žovat  vlídná,  protože  zítra  se  k  němu  mohou
vrátit…

Naučil jsem se… že úsměv je nejlevnější způsob
jak zlepšit svůj vzhled…

Naučil jsem se… že si nemohu vybrat jak se cí-
tím, ale mohu si vybrat, co s tím udělám… 

Naučil jsem se… že každý by chtěl žít na vrcho-
lu, ale všechno štěstí a růst se uskutečňuje při
cestě tam…

Naučil jsem se… že nejlepší je dávat rady jen ve
dvou případech: pokud jsi o ně požádán, nebo
při nebezpečí ohrožení života…

www.prameny.net

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

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

 

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

Sborový zpravodaj je také vložen v elek-
tronické podobě na webových stránkách
kazatelské stanice CB Přerov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

http://www.prameny.net/
http://cbprerov.nolimit.cz/
mailto:Karla.Doskova@seznam.cz
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