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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 

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

                       DUCHEM  TVÝM   (Zach 4,6)
Co sám nemám, nemohu dát druhým.
V Božím díle nikdo sám nic nedokáže.
Pouhým vlastním úsilím nejsem pro  Boha  použitelný.  To  je
možné pouze působením jeho lásky na mé srdce.
Přítomnost  ducha  Božího  se  v  každém  navenek  projevuje
dobrým jednáním. Všichni, kdo ho chtějí  přijímat, jím budou
naplněni.
Každý se může stát Božím prostředníkem. Kristus chce mnoho
prostředníků, kteří by lidem zjevovali jeho povahu.
Svět nepotřebuje nic tak naléhavě jako projevy Kristovy Boží
lásky skrze ty, kdo ho vyznávají.
Než však mohu pomáhat jiným, nezbytně sám potřebuji  Ježí-
šovu pomoc.  

                  - Vladimír Barabáš - 

 ≈

NÁRODE HUSŮV A KOMENSKÉHO, také naříkáš?
Všude kolem nás lidé naříkají, nadávají a reptají. Jako by
vše zklamalo  a poslední,  co  zbývá kritizovat,  je  morální
stav  všech kolem nás.  Skoro denně slyšíme:  Všechno je
zlé.  Vláda  neumí  vládnout.  V bankách  jsou  podvodníci.
Podniky řídí bývalí komunisté a rozkradli vše, co se roz-
krást  dalo.  Všichni  chtějí  velké  peníze,  ale  do práce  se
nikdo nehrne. Narůstá kriminalita a člověk aby se bál vyjít
na ulici, anebo se děsil, když mu někdo cizí zazvoní u dve-
ří.  Na tom všem je jistě kus pravdy. Ba musíme říci,  že
toho zla  je  ještě  mnohem víc,  než  je  zde  vyjmenováno.
Máme tedy naříkat, nadávat, kritizovat a prohlašovat, že
v minulém režimu to bylo lepší? 

Morální  stav  národa  je  skutečně  velmi  špatný,  a  to  i
přesto,  že  náš  národ  je  národem  vzdělaným.  Současná

situace jasně dokazuje, že vzdělání samo o sobě nečiní
člověka čestným,  poctivým,  svědomitým,  férovým ani
laskavým. V naší zemi je mnoho vzdělaných podvodní-
ků, chamtivců, sobců i zločinců. I vzdělaní lidé mohou
být krutí, drzí, bezcitní a sobečtí. Velká část našeho ná-
roda se dnes řídí  heslem, že sobectví  je  jediný racio-
nální způsob jednání. Důsledkem je bezohlednost, kru-
tost, pohrdání druhými a ostré lokty. 

Kde se to v našem národě vzalo? S naším národem to
vypadá tak, jako na mnohých našich polích. Tam, kde
se půda neoře, neobdělává, nic kvalitního se do ní ne-
zasévá,  tam roste jenom plevel.  "Dobrým semenem",
z něhož  vyrůstají  v lidských  srdcích  dobré  vlastnosti,
jako  dobrota,  věrnost,  sebeovládání,  laskavost,  trpě-
livost, ohleduplnost, spolehlivost a sloužící láska, je jen
evangelium Ježíše Krista.  Tam, kde se do srdce člověka
nedostane dobré semeno evangelia, nemůže vyrůst nic
jiného než plevel zlých vlastností. Přestaňme si už ko-
nečně dělat  iluze, že na půdě lidského srdce vyrostou
dobré  a ušlechtilé  vlastnosti  bez semene  Boží  moud-
rosti. Nevyrostou! Není to možné. Kam se pšenice ne-
zaseje,  tam  pšenice  nevyroste.  Tak  jako  v  neobdě-
lané půdě  jsou  jen  semínka  plevele,  tak  i v  půdě  lid-
ských  srdcí,  ponechané  sobě,  jsou  jen  semínka  zlých
vlastností.  Bible  na tuto  skutečnost  poukazuje  už
dávno: Gn 6,5; Jr 17,9; Mk 7,21-23;. Ga 5,19-21. 

Ideologové minulého režimu byli přesvědčeni, že člověk
se rodí na svět dobrý, jen prostředí ho pokazí. Proto vy-
tvořili  nové  "socialistické  prostředí".  Skutečnost  pak
ukázala,  že  plevel  sobectví,  bezohlednosti,  krutosti
a podvodů bujel i v srdcích komunistických vůdců. A je-
likož  udělali  všechno,  aby zabránili  zasévání  dobrého
semene Kristova evangelia do srdcí dětí a mládeže, vy-
rostla nám generace, která má v srdcích jen to, co zdě-
dila:  sobectví,  chamtivost,  závist,  nadutost,  lest,  zlé
myšlenky,  smilstvo,  vraždy,  rozbroje,  hádky,  bez-



uzdnost,  ap.  V průběhu  čtyřiceti  let  rostl  tento  plevel
v srdci našeho národa velice bujně a bez omezení. A nyní
nám bujně kvete, protože ho kosy zákonů jen velmi málo
kosí. 

Všichni víme, že nestačí plevel kosit, on nám totiž velmi
rychle vyroste znovu. Víme, že nestačí ani přeorat půdu.
I z přeorané půdy vyroste znovu plevel. Je jen jediný způ-
sob proměny: důkladně přeorat, odstranit kořínky plevele
a hlavně zasít do připravené půdy nové, kvalitní semeno.
Jen z nového semene vyrostou nové rostliny. 

V duchovním životě je tím přeoráním opravdové pokání.
Pak se musí dostat do půdy lidského srdce nové semeno
Kristova  evangelia  -  Kristovo  učení.  To  je  jediná  cesta
k proměně našeho národa - pokání a Kristovo učení. Ná-
rod  se  však  nezmění  jako  celek.  K proměně  musí  dojít
u každého jednotlivce zvlášť. 

Na špatném duchovním a mravním stavu našeho národa
mají  však  vinu  nejen  komunisté,  vinu  máme  i my
křesťané. Jen si vzpomeňme, kolik křesťanských rodičů se
vzdalo křesťanské výchovy svých dětí  a přestalo je vodit
do chrámu jen proto, aby víra v Pána Boha nebyla jejich
dětem  překážkou  na cestě  k veliké  studijní  kariéře.  Žel
i někteří křesťané si mysleli, že vzdělání je víc než kvalitní
charakter. Selhali však nejen prostí křesťané, selhali i ně-
kteří  kazatelé  a faráři,  když pro určité  výhody  spolupra-
covali s režimem, který vědomě zabraňoval šíření evange-
lia  mezi dětmi  a mládeží.  To je  vina nás  křesťanů.  I my
máme tedy vinu na tom, že současná generace našeho ná-
roda je tak prorostlá plevelem. 

Je nějaká cesta k nápravě? Určitě to není cesta naříkání,
nadávání,  kritizování  a reptání  anebo  vzpomínání
na "lepší" socialistické časy. Mravní, duchovní ani hospo-
dářskou situaci nezmění žádná vláda, žádný jiný režim. 

Je  jen  jedna  cesta,  která  vede  k proměně.  Je  to  cesta
duchovní  obrody  jednotlivých  občanů.  A toto  znovuzro-
zení  je  možné  jen  mocí  Kristova  evangelia.  Rozsévání
Božího slova mohou připravit jen křesťané, kteří skutečně
žijí  s Bohem.  Jakým  způsobem?  Jen  opravdovým
pokáním! 

         Tím, že budeme činit pokání, vyznávat a napravovat to,
co jsme ve svém životě pokazili a zanedbali. 

        Tím, že budeme činit pokání z toho, v čem jsme zklamali
ve svých vlastních rodinách a způsobili,  že se naši pří-
buzní vzdálili od Krista. 

         Tím, že budeme činit pokání za své faráře a kazatele, že
byli někdy pohoršením a často zvěstovali lidské názory
a ne Kristovo učení. 

         Tím, že budeme činit pokání za všechny křesťany v naší
vlasti,  kteří  v době  totality  selhali,  kterým záleželo  víc
na kariéře vlastních dětí než na pravdě evangelia. 

         Tím, že budeme činit pokání za křesťany, kteří dnes vidí
jen své vlastní zisky a na Boží dílo už znovu nemají čas
ani sílu. 

         Tím, že budeme činit pokání za  náš národ, který ve své
pýše pohrdá Kristovým evangeliem a myslí si,  že vzdě-
láním a kulturou promění sám sebe k lepšímu. 

         Tím, že budeme činit pokání za učitele, kteří i dnes ve-
dou mladou generaci našeho národa k bezbožnému živo-
tu. 

   Tím,  že  budeme  činit  pokání  za všechny  umělce,
zvláště pak za ty, kteří se ve svém umění rouhají svaté-
mu Bohu a znevažují svaté Boží jméno. 

         Tím, že budeme zástupně činit pokání i za ty, kteří
jsou  na vedoucích  místech,  a tato  místa  využívají  ke
svému  obohacování  a k  uskutečňování  svých  zájmů,
místo toho, aby usilovali o spravedlnost a blaho všech.

         Tím, že budeme vyprošovat Boží milost a působení
Ducha svatého pro naše křesťanské rodiny i pro všech-
ny  sbory  a farnosti  všech  křesťanských  církví.  Jen
skrze církve bude Duch svatý působit na ostatní pří-
slušníky národa. 

         Tím, že budeme vydávat svědectví o moci Kristova
evangelia,  které proměnilo naše životy, takže už ne-
musíme  naříkat,  nadávat  a reptat,  ale  můžeme
za všech okolností velebit Pána, dobrořečit lidem a vy-
prošovat Boží milost pro ty, kdo žijí v sobectví, nadu-
tosti, bezohlednosti a mravní špíně. 

Má-li být naše pokání opravdové, je třeba, abychom
ho spojili s půstem, tak jak to dělal Boží lid Starého
zákona i Kristova církev v apoštolské době. 

Ať  je  veleben našimi  ústy  i životem náš  Pán,  který
nám dává radost a jistotu naděje ve všech situacích
a okolnostech života a  činí nás paprsky svého požeh-
nání pro jiné. 

- Mgr. Stanislav Kaczmarczyk – 

  ≈

Standarda prezidenta České republiky vlaje na Te-
reziánském paláci,  mezi  I. a  II.  nádvoří Pražského
hradu. Vedle znaku obsahuje nápis "Pravda vítězí".
Vlaje pouze v době přítomnosti prezidenta na území
České republiky.    

Spojení "pravda vítězí" se dostalo na prezidentskou
vlajku z dopisů M.  Jana Husa, který roku  1413 na-
psal Janovi z Rejštejna, že "pravda Boží vítězí nad
vším", a roku 1415  psal z  kostnického vězení Praž-
ské univerzitě: "Stůjte v poznané Pravdě, která vítězí
nade vším a sílu má až na věky".              Wikipedie

 ≈

Mistr  Jan Hus měl na mysli pravdu Božího slova,
které si cenil tak, že za ni neváhal zemřít na hranici.
Představovala pro něj zákon.  Určité neměnné prin-
cipy, ze kterých mu jeho čest a svědomí velelo  ne-
slevit. 

Všimněme  si,  že  jména  těch,  kdo  ho  odsoudili  a
upálili,  už  dávno  nikoho  nezajímají.  Ale  jméno
M.J.Husa přesto zná dodnes, i po šesti stech letech,
nejen  náš  národ,  ale  celý  svět.  Pravdu  je  možné
umlčet,  překřičet,  pošpinit,  zkreslit,  překroutit,  ale
nelze ji zrušit. Pravda nakonec, ať už se to komu líbí
či nelíbí, zvítězí. 

Nápis na vlajce má ovšem dnes jiný význam. Každý
má přece svoji pravdu. Čí pravda vítězí v naší zemi a
nakolik  jsme se  od  té  původní  starodávné  pravdy
odchýlili,  není  třeba komentovat.  Záleží  ovšem na
každém  z nás  osobně,  která  z těchto  pravd  nám
imponuje. 

Karla Došková

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1415
http://cs.wikipedia.org/wiki/1413
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus


Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jaký-
koli  dvousečný meč; proniká až na rozhraní
duše  a  ducha,  kostí  a  morku,  a  rozsuzuje
touhy i myšlenky srdce.              Židům  4:12  

 ≈ 

Děkuji 

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat,
děkuji, děkuji za bolest,

jež učí mne se tázat.
Děkuji, děkuji za nezdar,

jenž naučí mne píli,
bych mohl, bych mohl přinést dar,

byť nezbývalo síly.
Děkuji, děkuji, děkuji.

Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,

pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí.

Děkuji, za slzy děkuji,
ty naučí mne citu,

k živým, již, k živým, již žalují
a křičí po soucitu.

Děkuji, děkuji, děkuji.

Pro touhu, pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,

za to, že, za to, že utká se
láska a nevraživost.

Pro sladkost, pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,

děkuji, za ohně vzplanutí
i za šumění splavu.

Děkuji, děkuji, děkuji,

Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,

děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla.

Za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,

beránku, děkuji,
marně jsi neumíral.

Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji.

Karel Kryl

     Na přání jednoho z našich čtenářů otvíráme v tomto
čísle  novou rubriku,  která  bude věnována  tak  trochu
„kontroverzním“   tématům.  Diskuze  k  otištěným
článkům bude velmi vítána.  

             Slovo 
 do pranice 

Tentokrát na téma:

 POTĚMKINOVY VESNICE 

(aneb hlavně  nenápadně ..)

Jako  Potěmkinovy  vesnice  (anebo  stavění  Potěmki-
nových  vesnic)  bývá  označována  snaha  vylepšit  něco
více, než tomu tak ve skutečnosti je - falešně přikrášlit
skutečnost a zastírat pravdivý stav věcí.  Kdo to ale byl
kníže  Potěmkin  a  jak  to  s  těmi  vesnicemi  vlastně
navlékl?  

V tomto příběhu máme dvě hlavní postavy. Tou první je

nejvýznamnější žena ruských dějin,  Kateřina II. Ve-

liká. Nastoupila na trůn v roce 1762 poté, co byl zabit

její  manžel  Petr  III.  Když  Kateřinu  v  Petrohradu  po

smrti  jejího  muže  provolali  carevnou,  seznámila  se  s

mladým důstojníkem, který si všiml, že panovnici chybí

na kordu zlaté třepení a nabídl jí svoje. Byl to Grigorij

Alexandrovič Potěmkin. 

Potěmkin  pocházel  z  důstojnické  šlechtické  rodiny  z

obce Čižovo kousek od Smolenska a stal  se jedním z

nejvlivnějších mužů v zemi.  Byl plně oddán své carevně

a pro slávu její i slávu Ruska byl ochoten udělat cokoli

– třeba to s těmi vesnicemi.  

To bylo tak. Kateřina Veliká si dala za cíl rozšířit svou

říši.  Osídlila  kraje  na  severu,  získala  území  kolem

Černého moře, které nazvala Nové Rusko. Roku 1783

anektovala celý krymský chanát a připojila ho k Ruské

říši. A Potěmkina tam udělala gubernátorem.  

V prvé řadě musel dostat z Krymu posledního turecké-

ho  chána.  To  byla  pro  Potěmkina  hračka.  Namluvil

chánovi, že když opustí Bachčisaraj, dostane bohatý dů-

chod. On mu na to skočil. A víte, co dostal? Nic. Zato

Potěmkin dostal titul: kníže Tauridský. V antice se totiž

Krymu říkalo Taurida.  

Cesta Kateřiny II.  na Krym v roce 1787,  na níž ji  do-
provázel i rakouský císař Josef II., byla součástí diplo-
matických příprav na společný rusko-rakouský útok na
Osmanskou říši. Současně se mělo rakouskému císaři a
početnému doprovodu cizích diplomatů z nejrůznějších
zemí  ukázat  bohatství  a  moc  Ruska.  Carský  výlet  na



Krym se  připravoval  několik  let.  Na  každém místě,  kde
měla carevna nocovat, byl postaven skvělý palác, vysprave-
ny cesty, opravovány fasády atd.

Avšak  finanční  prostředky  impéria  byly  limitované  a
změnit pustinu v kvetoucí kraj nedokázal ani všemocný vi-
cekrál G. Potěmkin. Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu
nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval z Petrohradu
na čtyřicet malířů, zběhlých v tehdy módní, tzv. perspek-
tivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž plulo několik
desítek korábů s carskou suitou, namalovali kulisy vesnic,
kolem nichž se pásl dobytek, svátečně oblečení venkované
mávali a zpívali písně.

Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, ne-
boť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž  stádo, které
v  noci  hnali  vždy  na  nové  místo.  Podobně  bylo  vidět  i
několik pluků, které se pro větší efekt přesunovaly a defi-
lovaly  tak  před  panovnicí  vícekrát.  Po  cestách  jely  vozy
naložené pytli s úrodou (ve skutečnosti se však jednalo o
pytle s pískem), před dekoracemi vesnic stáli jako vesni-
čané opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků. Ve vsích
nebo městech, kudy průvod přímo projížděl, byly „pravé“
jen hlavní ulice, v průčelí bočních ulic stály opět jen kulisy.

Ve vesnických chalupách se pak carevna a její  doprovod
nestačili   divit  tomu, že na stole vždy stála pečená husa.
Byla to opět jedna a táž putovní pečeně, dle potřeby přená-
šená  přes  zadní  dvorky.  Při  námořní  přehlídce  v
Sevastopolu obstály jen první řady válečných lodí,  v po-
sledních řadách byly již jen lodě obchodní, „upravené“ na
bitevní koráby…

Mnozí historici o těchto událostech pochybovali a někteří
pochybují  i  dnes.  Existují  však zprávy dobových svědků,
kteří  potvrzují,  že  tyto  „potěmkinské  vesnice“  opravdu
existovaly. Jedním ze svědků, kteří o falešných vesnicích
psali ve své korespondenci, byl např. saský diplomat Georg
von Helbig. Objeveny byly i dopisy samotného Potěmkina,
v nichž žádal prezidenta akademie umění o urychlené do-
dání  skupiny  umělců,  kteří  měli  namalovat  kulisy  vsí  a
staveb,  jimiž  panovnice  projížděla.  Dalším  důležitým
svědkem byl už výše zmíněný císař Josef II., který se s ca-
revnou  Kateřinou  Velikou  sešel  na  Krymu  k  politickým
jednáním. Ten označil svou cestu na Krym za „halucinaci“.
Samotná  carevna  během  cesty  tušila,  že  něco  není  v
pořádku,  ale  zřejmě  jí  to  příliš  nevadilo.                     
    (čerpáno z Wikipedie)

14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest
Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: 

15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl
studený anebo horký! 

16Ale  že  jsi  vlažný,  a  nejsi  horký  ani  studený,  nesnesu  tě  v
ústech. 

17Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A
nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 

18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného,
a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou
nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. 

19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a
čiň pokání. 

20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas
a otevře mi,  vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se
mnou. 

21Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako
já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. 

22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ 

               Zjevení Janovo 3,14-22

≈

Zlato  ohněm  přečištěné  je  víra  a   vytrvalost   i

v utrpeních.  Bílý  šat  je  šatem pokání,  vypraný  v krvi

Kristově, v jeho odpuštění. Mast k potření očí je vyrobe-

na z oleje Ducha svatého - schopnost vidět  reálně svoji

situaci a skutečný stav věcí.

A  tak  ruku  na  srdce  -  nestavíme  i  my  ve  svém
duchovním  životě  jakési  „Potěmkinovy  vesnice“?
Možná se nám daří přesvědčit lidi, kteří přihlížejí zpo-
vzdálí.  Koho  ale  neoklameme,  je  Bůh.   Ten  je  totiž
vševědoucí ... Karla  Došková 

     

    V KOLIKA VĚCECH SE DÍVÁME, KAM VLAJE
KOUŘ, MÍSTO ABYCHOM SE DÍVALI, ODKUD
VÍTR  VANE.                              Karel Čapek   

RECEPTY

 Výborná cuketová pomazánka

1 střední cuketa, 2-3 papriky, 1 středně velká cibule, 2-
3 stroužky česneku, tavený sýr ve „střívku“, sůl

Na troše oleje osmažíme cibuli nakrájenou na drobno,
přidáme jemně nakrájenou papriku a chvíli podusíme.
Pak přidáme očištěnou, najemno nastrouhanou cuketu
(i se šťávou, nevymačkáváme) a dusíme ještě 2-3 minu-
ty. Přidáme česnek podle chuti a ze střívka vymačkáme
sýr (kdo má rád, může dát i dva). Pořádně zamícháme,
aby se sýr  rozpustil.  Ochutnáme a  podle  potřeby po-
mazánku opatrně dosolíme – sýr je slaný. Necháme vy-
chladnout a mažeme na pečivo. 

  Rychlý ovocný koláč 
  - do formy
 
8 lžic polohrubé mouky
půl balíčku prášku do pečiva
4 lžíce cukru
8 lžic mléka
2 lžíce rozpuštěného másla



1 vajíčko
+ drobenka 
 
Smícháme suché přísady, přidáme tekuté přísady a dobře 
zamícháme.
Těsto rozetřeme do vymazané a vysypané formy. Těsto 
poklademe omytým a okapaným zralým ovocem. Zasype-
me drobenkou.
Pečeme při 180 stupních asi 20 minut.
 
Tato dávka těsta se přesně vejde do dortové formy o prů-
měru 24 centimetrů. Pokud máte formu větší, musíte si 
dávku úměrně zvětšit (koláčová forma 31 cm – těsto z 1,5 
dávky). 
 
Tip: V letních měsících si udělám drobenku do zásoby – 
aspoň na trojí použití. Uložená v dobře uzavřené nádobě 
v lednici vydrží 2-3 týdny.  Ovocné koláče jsou potom 
opravdu  „rychlovka“.  

≈

PRÁZDNINOVÝ HUMOR

Sherlock Holmes a Dr.Watson spolu jedou tábořit.
Po dobré večeři a lahvi vína se jdou vyčerpaní uložit
ke spánku. 
O několik hodin později se Holmes probudí a loktem
šťouchne  do  svého  věrného  přítele  a  rozvážně
promluví.  “Milý  Watsone,  podívejte  se  vzhůru  k
nebi a řekněte mi, co vidíte.”
Watson odpoví: “Vidím milióny a milióny hvězd.”

“A jaký závěr z toho vyvodíte?” ptá se Holmes.

Watson se na chvili  zamyslí  a potom odpoví:  “Po
stránce astronomické z toho plyne, že existují milió-
ny  galaxií  a  pravděpodobně  miliardy  planet.  Po
stránce časové bych řekl, že je asi tak čtvrt na čtyři
ráno. Po stránce theologické mi to připomíná, že Bůh
je velký a všemocný a my jsme nepatrní. Po stránce
meteorologické bych řekl, že zítra bude krásný den.
A  jaký  závěr  z  toho  vyvozujete  vy,  drahý  příteli
Sherlocku?”

Holmes se na chvíli odmlčí a pak promluví: 

“Watsone, nějaký zloděj nám ukradl stan!” 

☺

Vejde matka do pokoje své dcery. Pokoj je prázdný a na
posteli  leží  obálka. Obávaje se nejhoršího, matka tře-
soucí se rukou otevírá dopis a čte následující:

Milá maminko, je mi to líto, ale musím ti říci, že jsem
odešla z domova se svým novým přítelem. Našla jsem
u něj opravdovou lásku, měla bys ho vidět, je tak moc
roztomilý, s tím jeho bohatým tetováním a piercingem
a především s jeho obrovskou motorkou!
Ale to není vše, maminko, jsem těhotná, a Abdul říká,
že  si  budeme žít  krásně  v  jeho  karavanu  uprostřed
lesa. Chce se mnou mít ještě mnoho dětí, a to je i můj
sen.  A  protože  jsem  přišla  na  to,  že  marihuana  je
vlastně prospěšná, budeme trávu pěstovat i pro naše
přátele, aby nemuseli tak strašně trpět, až jim dojde
koks nebo heroin. Zatím budu doufat, že věda konečně
najde nějakou látku proti AIDS, aby se Abdulovi opět
dařilo dobře, on si to opravdu zaslouží!
Maminko, nemusíš mít strach, je mi už 13 a umím se
už o  sebe sama  postarat.  Doufám,  že  tě  budu  moci
brzy navštívit, abys poznala svoje vnoučátka.

Tvoje milovaná dcera
P.S.:
Mami, všechno je to pitomost, jsem u sousedů. Chtěla
jsem ti jen říct, že jsou v životě horší věci, než to vy-
svědčení, co leží na nočním stolku.
Mám tě ráda.

☺

LÉČIVÉ  BYLINKY 

Měsíček lékařský (  Calendula officinalis  )

- je jednoletá bylina. Stonky dorůstají  až do výšky 50
centimetrů,  jsou  hustě  olistěné  listy  s  jemnými
chloupky.  Kvete  od  června  až  do  pozdního  podzimu.
Zářivé  květy  žluté  a  oranžové  barvy  tvoří  úbory,  od-
poledne se zavírají, po odkvětu vznikají ostnaté nažky
se semeny srpkovitou tvaru. 
Měsíček pěstujeme na slunném místě, není náročný na
půdu, nedaří se mu v příliš vlhkých podmínkách. Vysé-
váme jej od časného jara i v létě.



Měsíček je ochránce vaší půdy

Měsíček  je  oblíbenou  rostlinou  v  přírodních  a  ekolo-
gických zahradách. Pomáhá v péči o půdu bez che-
mikálií – dezinfikuje půdu, odpuzuje škůdce, zabraňuje
růstu  plevelů  a  slouží  jako  zelené  hnojivo.  Kvůli  těmto
přednostem se často vysazuje mezi zeleninu. Pokud bude-
te květiny během léta postupně sbírat, získáte nejen dobře
využitelnou léčivku, ale podpoříte i další kvetení.

Čerstvé květiny pro krásu i zdraví

Čerstvé květy měsíčku jsou velmi dekorativní, proto se s
oblibou používají na zdobení moučníků, salátů a polévek
před servírováním. Vyzkoušejte ozdobit dort pro letního
oslavence právě slunečními  květy  měsíčku,  je  to  jedno-
duché, efektní a působí to velmi originálně.

Super čaj z měsíčku

Z čerstvých květů lze také připravit osvěžující čaj,
který obsahuje nejvíce silic a přirozených barviv,
má jemnou chuť. Působí příznivě na trávení a játra, při
křečích, žaludečních vředech, průjmech a zvracení, záně-
tech střev. Napomáhá při léčbě kožních onemocnění, na
organismus má očisťující účinek. Zápar z polévkové lžíce
květů a ¼ litru vody vyhání střevní parazity.

Usušte si měsíček lékařský do zásoby

Květiny  sušíme  rozložené  v  tenké  vrstvě  na  větraném
místě do 35 °C, pomalu, aby neztratily barvu. Skladujeme
je ve velké skleněné láhvi na zavařování, dobře uzavřené,
na tmavém místě. Ze sušených květů vaříme čaj, který pi-
jeme,  používáme  na  omývání  při  kožních  problémech,
nebo připravíme sedací koupel při vaginálních plísních. 
Kvůli hezké barvě a vůni se přidávají suché květy měsíčku 
i do ručně dělaného mýdla.

Mast z měsíčku lékařského a vepřového sádla

2 hrsti čerstvého anebo sušeného květu měsíčku
250 g vepřového sádla

Sádlo  rozpustíme  v rendlíku  na  mírném  ohni,  přidáme
měsíček  lékařský,  zamícháme  a  odstavíme.  Sádlo  musí
jemně bublat, nesmí se škvařit!  Poté směs necháme 24
hodin odstát.
Druhý den vychladlou směs znovu zahřejeme tak, aby se
sádlo opět rozpustilo.
Směs přecedíme (není nutné,  pokud vám nevadí,  že  na
kůži budete mít kousky bylinky) a vlijeme do vhodné ná-
doby  (doporučujeme malé  lahvičky s víčkem).  Necháme
vychladnout a skladujeme v lednici, kde vydrží i několik
měsíců.
Mastí potíráme postižená místa podle potřeby. Můžeme
použít i na hojící se jizvy, hrubou kůži na loktech nebo na
rozpraskané paty.

Tip:  Kousek ztuhlé směsi sádla  a květů si  můžeme od-

ložit, zabalit do potravinářské fólie a uložit do ledničky.
Lžíci sádla s měsíčkem můžeme přidat do polévky, prý
jí dodá šmak. (Naši předkové používali sušený měsíček
místo šafránu. Můžete ale vyzkoušet i čerstvé květy bez
zelených lůžek – nasekejte je a posypte jimi třeba chle-
ba s máslem.)

Mast  z měsíčku  lékařského,  včelího  vosku  a
olivového  oleje

2 dcl  panenského olivového oleje  (nejlépe kvalitního,
lisovaného zastudena)
4 dkg včelího vosku
20  kapek  esenciálního  oleje  (např.  levandule,  pome-
ranč, anebo podle vašeho gusta)

Pozor – použité nádobí je třeba ihned odmastit, jinak se
vám bude čistit a mýt velice špatně.

Měsíček lékařský namočíme alespoň na dva týdny do
olivového  oleje.  Olej  poté  přecedíme,  rozehřejeme
v pánvi na mírném ohni a přidáme vosk. Udržujte jen
takovou teplotu, aby se olej neškvařil.  Poté, co se vosk
rozpustí, můžeme přidat esenciální olej.
Směs odstavíme z ohně a vlijeme do nádobek, kde ji ne-
cháme ztuhnout. Skladujeme při pokojové teplotě.

 

  _____________________________________

Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění, bez
korekčních úprav.
 
Adresa  redakce,  kam můžete  zasílat  své  příspěvky
nebo inzerci  elektronickou poštou: 
Karla.Doskova@seznam.cz
 
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Příspě-
vek do Zpravodaje, 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. Dě-
kuji za pochopení.
 
Sborový  zpravodaj  je  také  vložen  v elektronické
podobě  na  webových  stránkách  kazatelské  stanice
CB Přerov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

  _____________________________________
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