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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. 

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

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PAMÁTNÍKU  

JEDNOTY BRATRSKÉ V PŘEROVĚ 

     Před 4 lety archeologové objevili na levém břehu řeky 
Bečvy, v lokalitě zvané Na Marku, starodávné základy du-
chovního a vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově.   
V minulosti v tomto prostoru stávala bratrská modlitebna, 
škola, bratrský dům a samostatně stojící čtyřpatrová věž. 
V místě byl letos za účasti architekta a památkářů vybudo-
ván památník, který kromě základů zmíněných budov za-
hrnuje rovněž dochovanou dlažbu, po které pravděpodob-
ně ve své době kráčeli J.A.Komenský a Jan Blahoslav. Sou-
částí památníku je také tzv. Sloup víry, s českým i latin-
ským nápisem „ZVÍTĚZIL BERÁNEK NÁŠ, NÁSLEDUJME 
JEJ“.  Před-exilová Jednota bratrská působila v Přerově po 
dobu 150 let a toto období je hodnoceno jako doba největ-
šího rozkvětu města Přerova. 

     V neděli dne 11.9.2016 se uskutečnilo slavnostní otevře-
ní památníku pro veřejnost, za účasti zástupců magistrátu 
města v čele s primátorem, současného biskupa Jednoty 
bratrské ČR  Jana Klase a dalších významných hostí. At-
mosféru 16. a 17. století dotvářela dobová hudba v podání 
přerovské hudební skupiny, jejíž členové v kostýmech 
J.A.Komenského, Jana Blahoslava a Karla staršího ze Žero-
tína  přednesli  známé výroky těchto osobností. Jedním 
z nich bylo i prorocké slovo posledního biskupa Jednoty 
bratrské - Jana Amose Komenského, před odchodem do 
exilu: 

„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hří-
chy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí 
tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ 

 
Více fotografií uloženo na http://cbprerov.nolimit.cz/ 

 

DO TVÝCH RUKOU 

odevzdávám svého ducha 
 

     Jedna mladá žena procházela vážným duševním 
utrpením: toužila po dítěti, ale ono nepřicházelo. 
Všichni a všechno jí bralo odvahu. Jednou přišla na 
bohoslužbu, při níž jsem požádal přítomné, aby na pa-
pír napsali milost, kterou chtějí obdržet, a papír aby 
položili k oltáři. Po mši jsem se na tuto ženu usmál a 
řekl jí: „Dovedu si představit, co jste na ten papír na-
psala.“ Ona mi však odpověděla:  
„Víte co? Odevzdala jsem se do jeho rukou a řekla jsem 
mu: ‘Udělej, co ty chceš, Pane, nechávám to v tvých 
rukou.’“ O měsíc později jsem ji potkal a ona mi řekla, 
že je těhotná. 



                              2 
     Jen málokdo dokáže pochopit, že tou nejúčinnější mod-
litbou za uzdravení je právě ta, v níž svěříme sebe i své pro-
blémy do rukou Pána s vědomím, že on nás miluje a vždyc-
ky nám dá to nejlepší, čeho je nám v té situaci, v níž se na-
cházíme, nejvíc zapotřebí. 
     K tomu, abychom došli do tohoto bodu, musíme ale 
nejdřív zakusit, že nás Bůh miluje. Svěřit se do Božích ru-
kou není vždy snadné. Pro někoho je snazší svěřit se do 
rukou právníka než do rukou Božích, ačkoliv není pochyb o 
tom, že Bůh nás nezradí, ani na nás nezapomene. Jsme jen 
lidmi a on je duch – právě proto je pro nás tak nesmírně 
těžké mu říct to, co ona mladá matka: „Nechávám to na 
tobě, udělej, co chceš.“ 
     Nesmíme nikdy zapomínat na to, že je to právě Boží vů-
le, která nám přináší uzdravení. Není namístě říkat:  
„Uzdrav mě, chceš-li.“   Bůh vždycky chce! Správnější je 
říct: „Uzdrav mě tak, jak chceš.“ Místo abychom Bohu 
předkládali své představy, ponecháme na něm způsob, 
okolnosti i čas svého uzdravení. 
     To neznamená, že stojíme v řadě a čekáme, až přijde 
řada na naši prosbu a ta bude předložena Všemohoucímu. 
Bůh není tak jako my omezen časem a prostorem, minulos-
tí a budoucností. Musíme být ale trpěliví a čekat na oka-
mžik, kdy nastane Bohem určený čas našeho úplného uz-
dravení. 
     Právě proto musíme sebrat odvahu a říct mu: „Udělej to, 
jak ty chceš… Nechávám to na tobě.“ Co toto odevzdání 
se znamená?   Už jste někdy museli dát svému synovi in-
jekci nebo své dceři podat hořký lék? Začnou-li se svíjet, 
křičet a kopat kolem sebe, bude pro vás těžké je vyléčit a 
uzdravit. Úplně jiné by to bylo, kdyby nechali celou záleži-
tost na vás a uvěřili, že uděláte to, co je pro ně nejlepší. 
Se mnou je to stejné. Když se nedokážu odevzdat, jsem jako 
ten chlapec, který se pere, aby nemusel dostat injekci. Čas-
to tak uzdravení, které pro mě Bůh připravil, ruším, když 
ho nenechám, aby je uskutečnil tak, jak chce on. Odevzdat 
se mu znamená neklást mu žádné překážky a nechat ho, 
aby jednal svobodně a dal mi uzdravení, které potřebuji. 
     Vlož tedy do jeho rukou své nemoci, starosti, obtíže, 
problémy a všechen svůj neklid, pocházející od nepřítele. S 
bezmeznou vírou mu řekni: „Udělej to, jak ty chceš. 
Nechávám to na tobě. Vím, že ty mě nezradíš.“ Pak 
si můžeš být jistý, že Bůh ti dá to nejlepší. 
(P. Elias Vella - maltský františkán, asi nejznámější exor-
cista.) 
 

 

MALÍŘ PODZIM 

Podzim již vstoupil do krajiny 
s paletou barev ve dlaních, 

červeně natřel jeřabiny 
a zastavil se ve stráních. 

Namíchal celou škálu tónů, 
žluť, modř i hněď i červeň vzal 
a v zeleň strání, do jich stromů, 
svým pestrým štětcem maloval. 

Kaštany, břízy oděl zlatem, 
i stromořadí lip jím ozdobil, 

na bucích nešetřil zas nachem, 
svá znamení i v barvu lesů vryl. 

A lány namaloval hnědou s šedí, 
obloze jasně modrou dal, 

tam odvážně se rozmách´ mědí, 
jinde zas žluť a červeň přimíchal. 

Jde podzim Vysočinou tiše 
s paletou barev na rukách, 

kam vkročí, znamení svá píše, 
v lesích, polích i na lukách. 

A člověk hledá v barvách kraje 
obrazy, které odnes´ navždy čas. 

I on je ovoce, jež zraje 
a v stříbro mění se mu vlas. 

František Bukvaj 

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, 
kdo rostou  v  nádvořích  našeho Boha, ještě v 
šedinách ponesou plody, zůstanou statní a 
svěží...  Bible - Žalm 92,14-15 

 

 

BDĚTE,  

PROTOŽE NEVÍTE DNE  ANI  HODINY ... 

 

   Uprostřed pracovního dne mi pípla SMS-ka na mém 
mobilním telefonu.  Mechanicky zmáčknu tlačítko a 
čtu zprávu: DNES V NOCI ODEJDES Z TOHOTO 
SVETA. PRIPRAV SE NA SETKANI S BOHEM.   
... Cože??  .. A kdo mi to ...?... , polknu naprázdno.    
Ale místo, kde bývá uveden odesílatel, je prázdné.   
Chvíli nevěřícně zírám na display a přemýšlím, kdo jen 
si ze mne mohl takhle vystřelit. Nakonec mávnu rukou 
nad kanadským žertíkem a vracím se ke své práci.  
 
   Pár hodin uběhlo jako voda  a moje směna končí.   Po 
příchodu domů jako obvykle vyzvednu poštu a letáky 
ze schránky. Vařím si čaj, nakouknu do ledničky, něco 
rychlého  ukuchtím a sním, přečtu dnešní hlavní 
zprávy a odpovím na pár mailů v elektronické poště. 
Pak vytáhnu mobil. Kromě té jediné SMS-ky, která mi 
dnes přišla, tam žádná jiná zpráva není.  
„DNES V NOCI ODEJDES Z TOHOTO SVETA. 
PRIPRAV SE NA SETKANI S BOHEM“, čtu znova a 
znova.  
Hm, ... a co kdyby to nebyl jenom fór ..?  Přemýšlím. 
Připusťme, že bych opravdu dnes ... Co bych měl 
v takovém případě dělat, co je v takové chvíli 
nejdůležitější? 



                              3 
Tak jako tak, potřebuju se modlit, vnímám naléhavě. 
Musím mluvit s Bohem, musím vyznat své hříchy. Prosit o 
odpuštění a dát do pořádku všechno, co jen půjde. 
Přemýšlím  a zkouším si promítnout svůj život, blízké lidi, 
vztahy, okamžiky, které pro mne byly důležité. To všechno 

by měla být najednou minulost ...?    A co moje kamarádka 
kytara, tu bych tady musel taky nechat? Koupil jsem si ji 
teprve  před pár měsíci a byla dost drahá. Je to moje 
osvědčená společnice ve chvílích, kdy je mi smutno.  Má 
krásný zvuk. Přece jsem s ní hrával i na skupinkách a vůbec 
...  
   Nakonec poklekám na kolena a modlím se. Prosím Pána, 
aby mi zjevil všechno, co bych měl  a mám vyznat jako 
hřích a pochybení. Činím pokání před Bohem, odpouštím 
všechno  a všem, na koho si jen vzpomínám ...   A pak, už 
s lehčím srdcem, zapínám přehrávač  a pouštím cédéčko 
s chválami -  Ježíš, přítel hříšných, .. Ježíš, Ježíš, přítel můj 
... Chvíli zpívám s chválící skupinou a pak už jen tiše 
poslouchám, ležím na gauči, usínám ...  
   V noci mě budí podivný pocit – nejsem tu sám. Tvář, 
která se nade mnou sklání, je nevšední a laskavá. 
„Půjdeme, je čas“, říká anděl melodickým hlasem a podává 
mi ruku. Chytím se ho, trochu zaváhám, ale nakonec,  ani 
nevím jak, hmátnu druhou rukou i  po své milované kytaře.  
   Nevšímám si, kudy a jak jsme vyšli z domu a pak letíme 
závratnou rychlostí někam nahoru. Dole pod sebou vidím 
zeměkouli, která se nám rychle vzdaluje.  Rozeznávám  
světadíly – na jedné straně třpyt nočních velkoměst, ve 
kterých pulzuje život,  zatímco druhá polokoule  je 
osvětlena vycházejícím sluncem. Jenomže já už nejsem 
součástí tohoto dění, mířím jinam.  
   Když opouštíme  sluneční soustavu, vidím mlhoviny, 
galaxie,  hvězdy ... Všechno je tak úchvatné, že nevím, kam 
se dřív podívat. „V domě mého Otce je mnoho příbytků. 
Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to“, vybavují se mi 
slova Pána Ježíše, zapsaná v Janově evangeliu.  
Přistáváme   na  jednom z nebeských těles, tak rychle, že 
jsem stihl  jenom postřehnout, že nejsme jediní, kdo 
přilétají. Před sebou pak vidím stát dlouhou řadu lidí 
různého věku, pohlaví, ras. Můj průvodce někam odchází. 
Fronta se pomalu posunuje  kupředu, až mám na dohled 
jakoby  recepci se dvěma nádhernými  anděly  za pultíkem. 
Říkám jim své jméno a příjmení, dostávám složku se svým 
jménem, která obsahuje  několik  archů papíru a tužku na 
psaní. Listy obsahují něco jako zkušební test – řadu otázek, 
které je třeba zodpovědět. Odkládám kytaru, usedám 
stranou k malému stolku, kde je volno a pokouším se test 
vyplnit. Snad to nebude tak těžké, říkám si v duchu.  
 
První otázka – zabil jsi někoho? V sebeobraně, nebo 
s úmyslem? Způsobil jsi tělesné zranění? 
Druhá otázka – oloupil jsi nějakého člověka? Podvedl jsi 
někoho za účelem obohacení? 
Rychle proškrtávám a myslím si -  to bude v pohodě. 
Třetí otázka – čím jsi se v životě zabýval a co pro tebe bylo. 
nejdůležitější?   
Je jasné, že tady nemá cenu zapírat nebo něco přikrašlovat, 
poznají to.  A tak píšu všechno popravdě. 
Další otázky – odcizil jsi něco během svého života, nebo 
vzal sis, co nebylo tvoje, i kdyby to byla jenom nepatrná 
věc?  Ztěžka vzdychnu a píšu. 
Jaký vztah jsi měl se svými rodiči, měl jsi k nim vždycky 
úctu, i když chybovali ... ? 
Následují další otázky a ani jedna z nich mi není příjemná.  

Říkal jsi něco, co nebyla pravda,  naslouchal jsi klepům 
a šířil je, i když jsi nevěděl, jaká je skutečnost, ... 
uškodil jsi někomu pomluvou, ... zranil jsi někoho 
lehkovážným vtipkováním, ... překrucoval jsi některé 
skutečnosti za účelem osobního prospěchu ...? 
Je mi horko, těžko se mi dýchá, vzdychám a začínám se 
potit. 
   Prostor u pultíku se dvěma anděly se na chvíli 
vyprázdnil. Vidím, že se dívají mým směrem, něco si 
spolu šeptají a soustrastně pokyvují hlavou. Konečně 
mám test vyplněný a nejistě se šourám k pultu. Starší 
z andělů natáhne ruku a bere si ode mne můj test.  
Když si jej prohlédne, pokývne si hlavou sám pro sebe 
a odměřeným tónem říká jediné  slovo: „Lituji“.   
Podává mi černou kartu,  s pohledem upřeným na 
bytelné železné dveře naproti v rohu.  
Dělá se mi nevolno, všechno se ve mně svírá úlekem a 
zděšením, ze staženého hrdla nejsem schopen vydat 
ani hlásek.   „ .. ach, Ježíši Kriste ..!  .. to neeeee ...!“ ..  
zaúpím v duchu zoufale.  
   Tu náhle zazvoní na pultě červený telefon. Anděl jej 
zvedne a švihem se vztyčí do pozoru:  „Ano Pane, 
promiňte, jistě, ovšem, samozřejmě, ihned!“    Když 
zavěsí, s respektem si mě prohlédne:  „Člověče, máte 
vy to ale štěstí.  Náš Pán říkal, že vás zná .. !“   
„Nevím, co tam u brány dělají, to už je dnes druhý 
případ, co sem přišel omylem ..“  bručí si druhý anděl 
sám pro sebe a laskavým gestem mi pokyne směrem 
ke dveřím, vedoucím na nádvoří.  
   Popadnu svoji kytaru, vycházím ven a ocitám se na 
jakémsi prostranství, kde stojí další anděl a za ním 
veliká hromada všelijakých věcí.  Rozeznávám luxusní 
oděvy, značkové hodinky, elektroniku, nějaké šperky, 
vkladní knížky, vavřínové věnce, zarámované diplomy 
a o kus dál se povaluje dokonce zlatá cihla.  
„No tak  šup, mladej, pospěšte si. Myslím, že byste měl 
něco odložit, jinak nemůžete pokračovat“,  říká. 
„Ale ne, to bude dobré,  s touhle kytarou jsem já totiž 
hrával Boží chvály, víte?“   Ztracené sebevědomí se mi 
vrací rychlostí tryskového letounu.   
„No, když myslíte...,“   krčí rameny anděl a ustupuje mi 
z cesty.  
   Přede mnou je úzká, velmi úzká branka a za ní výhled 
do nádherné krajiny. Vidím malý vodopád, jehož voda 
se s jemným šuměním vlévá do půvabné laguny, 
obrostlé hebkou trávou. Lehký vánek přináší vůni 
květin, jaké jsem na zemi nikdy neviděl. Z dálky slyším 
tlumeně příjemnou melodii a vnímám, že tohle je 
místo, které jsem celý život podvědomě hledal a 
nenacházel, místo, kde jsem konečně doma. Celým 
srdcem toužím vejít, ale co to?  S kytarou to ne a ne a 
nejde, ani když ji strkám před sebou, za sebou, ani 
když ji nesu nad hlavou. Prostě neprojdu. Je to k zlosti.  
Do háje s kytarou! ..,  říkám celý nešťastný.  
Anděl s úsměvem natáhne  ruku. Podávám mu kytaru 
a on ji odloží na hromadu k ostatním věcem.   
 „To by mě zajímalo, proč sem lidi ty krámy tahají, 
když je tady nepotřebují ..“,  slyším za zády jeho hlas. 
Konečně procházím brankou, jen tak v trenkách, 
s rozzářenýma očima a bušícím srdcem, ... když tu 
náhle uslyším zvonění.  
Ale co to? To přece není hlas zvonů. Je to zvonění 
mého starého mobilu, který mě budí do práce. Nechal 
jsem ho včera odložený  na stole.   Mátožně se zvednu 
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z gauče  a dojdu ho vypnout.  Celou noc jsem tvrdě spal.   
 
   Sedím u stolu s hlavou v dlaních a snažím se srovnat si 
myšlenky, když tu pípne SMS-ka a za ní další. Ta první je 
omluva mobilního  operátora kvůli poruchám na síti, ke 
kterým došlo během včerejšího dne. Druhá je včerejší 
zpráva od bráchy Honzy ze společenství, která konečně 
došla kompletní:  BIBLICKA HODINA  SE KONA VE 
STREDU U PETRA A JANY, TENTOKRAT NA 
TEMA: „PREDSTAV SI, ZE DNES V NOCI 
ODEJDES Z TOHOTO SVETA. PRIPRAV SE NA 
SETKANI S BOHEM“.   
 
   Poklekám a v modlitbě děkuji.  Chválím Boha za to, že 
všechno byl jenom sen. Ve  středu na biblické u Petra a 
Jany budu mít o čem povídat ...  
 

Zpracováno na motivy křesťanské úvahy neznámého autora. 
 

ON VÍ O NÁS 

Kapka v moři 
zrnko v písku 

a přece nejsme ztraceni 
On ví o nás 
miluje nás 

nepodléhej trápení 
nemocní či uzdravení 

každý má svou hodnotu 
u Boha jsme rovnocenní 

pro duchovní čistotu 
kapka v moři 
zrnko v písku 

a přece nejsme ztraceni 
On ví o nás 
miluje nás 

a zbavuje trápení 

(Dana Kašingová, Život s Ježíšem) 

Bože, ty mne znáš a stále zkoumáš, víš, zda sedím, 
nebo právě vstávám, předem je ti jasné, co chci 
dělat. Minulost mou i dny, které přijdou, přikrý-
váš svou láskyplnou dlaní. (SNC) Bible – Žalm 
139,1.2.5  

PAMÁTKA ZESNULÝCH  
 

   Během svého křesťanského života jsem se vícekrát 
zamýšlela nad slavením tzv. „Dušiček“, které jsou 
v kalendáři 2. listopadu označeny jako Památka zesnulých. 
Tento svátek  se  stal v naší společnosti nejprve  duchovní a 
později ještě více  společenskou tradicí. Vžilo se, že lidé na 
podzim chodí na hřbitovy  dát  do pořádku a ozdobit hroby 
příbuzných zesnulých, aby  tak vzpomínkou uctili jejich 
památku.  
   Je ovšem na každé rodině  a na každém jednotlivci, jakým 
způsobem,  s jakým motivem a s jakým vnitřním postojem 
chodí ke hrobům  zesnulých. Ne každý nazdobený hrob je 
znamením velké lásky příbuzných. Četla jsem kdysi výrok 
jednoho moudrého člověka, který  řekl,  že ten, kdo nenosil 
květiny  živým, zbytečně  je klade na hroby  mrtvých. A tak 
jsem své matce nosívala květiny, dokud žila. Jen tak, pro 
radost. Ostatně, v jejím stáří to byla jedna z mála věcí, 
které  ji dokázaly potěšit.   

   Navíc – svátky „dušiček“ se časově kryjí se svátky 
halloween, který je v západní civilizaci jakousi oslavou 
duchů,  smrti a magie.  Jak už to bývá, jeho 
propagátoři se našli  i u nás a bohužel nejohroženější 
skupinou jsou v tomto směru děti a mládež, kteří vítají 
každou příležitost pro recesi  a zábavu. Ovšem účastnit 
se takových „slavností“ nám Bible zapovídá a 
znovuzrozený  křesťan sám cítí, že by se něčeho 
takového účastnit neměl.     
   Přiznám se, že jsem v této věci neměla dlouho jasno.  
Byly doby,  kdy jsem si říkala – nač vlastně  slavit 
takovýto svátek?  Zemřelí si už přece  této  výzdoby 
neužijí a dělat to kvůli okolí, jaksi aby se neřeklo, abych 
nevybočovala z řady?  Není to pokrytectví?    Víme 
přece z Písma, že 
 „ ..člověk jen jednou umírá a potom bude  soud..“   Je 
tedy na živých, aby teď a tady žili tak, aby jednou před 
Božím soudem obstáli. Po naší smrti nám už 
nepomůže ani nákladná hrobka,  ani  sebekrásnější  
výzdoba. To jsou věci jen pro lidské oko.   
   Dnes bych řekla,  že tak, jako každá mince má dvě  
strany, stejné je to i se  slavením různých svátků 
během roku.  Víme, že Boží odpůrce satan působí 
destrukci – od nepaměti dobré věci poškozuje, ničí, a 
obrací ve špatné. Boží dobrota  naopak  dovede  cokoliv  
obrátit v dobro.  Dokáže ze všeho, dokonce i ze 
špatných a negativních věcí, vytěžit maximum 
dobrého, a to jak pro nás samotné, tak i pro naše okolí. 
Pochválen buď  Bůh,  který takto koná.    
   Jak  a v čem se nás to týká?  Jde o to, čí příklad chci 
napodobit. Jako Boží dítě bych měla ctít a nechat se 
inspirovat dílem Božím, pokud je to v mých silách a 
možnostech.   
   Jestliže pohané slaví Dušičky formou halloweenu, 
proč bych jako křesťan nemohla v dobrém vzpomenout 
na své blízké zesnulé? Nebudu je ovšem uctívat, 
oslovovat je, ani se k nim modlit. To Bible nedovoluje, 
my nemáme mluvit k zemřelým.  Ale je to příležitost 
v modlitbě poděkovat Bohu za vše dobré, co jsme od 
nich mohli za jejich života přijmout. 
    Ve funkčních rodinách to může být i příležitostí sejít 
se s příbuznými, třeba u kávy a čaje.  Otevřít rodinné 
album s fotografiemi a spolu s nejmenšími dětmi 
zavzpomínat na hezké chvíle, které jsme s našimi 
předky zažili.  Na to, jací byli, co měli rádi, co nám 
předali.  Je to důležitější, než si myslíme.  
   Bohužel, ne každý měl krásné dětství,  ne každý má 
hezké vzpomínky na minulost. V takovém případě 
využijme této příležitosti k tomu, abychom alespoň 
dodatečně ve svém srdci odpustili těm, kdo nám snad 
kdysi ublížili.  
Vyprošujme si u Boha sílu odpustit, pokud je co 
odpouštět (a počítejme s tím, že čím je to těžší, tím 
déle  tento proces trvá).  Snažme se pochopit, že ti, kdo 
se proti nám kdysi provinili, sami také jednali jako 
zraněné děti, které kdysi potřebovaly radu, pomoc a 
uzdravení. Možná je nenašli a se svým problémem se 
vyrovnávali, jak uměli  či neuměli.  My všichni jsme 
lidé omylní, všichni jsme ohroženi hříchem. Věřím 
tomu, že když je  propustíme  z negativních vzpomínek, 
že i my sami dojdeme  pokoje,  smíření a tím se i nám 
samotným uleví. 
   Anebo může být, že my sami jsme ublížili a nestihli 
jsme se smířit s někým, kdo už není na tomto světě. 
Přinesme všechny tyto věci k Bohu – Otci, který je 



                              5 
spravedlivým soudcem a Ježíši Kristu, který je naším 
obhájcem. Vyznejme  jim svá zranění   i své viny a  lítost 
nad nimi. Nezametejme nic pod koberec a buďme pravdiví 
– sami před sebou i před Bohem.  Někdy může jít skutečně 
o bolestné věci, které se nevyřeší najednou.  Přicházejme  
k Bohu pokaždé, když se připomenou a když zabolí.  
S prosbou o uzdravení skrze svatou krev Ježíše Krista, 
která je naším životem i naším lékem, s prosbou o ošetření 
olejem Ducha svatého.   
    A tak památka zesnulých pro nás může mít jiný význam a 
jinou symboliku, než  jak  je všeobecně zvykem, a  je to jen 
mezi námi a Bohem.   
   Tak jako uklízíme místo, kde jsou naši příbuzní uloženi, 
tak čistíme rány  a děláme „úklid“ srdce ve vzpomínkách na 
tyto zemřelé.  Květiny pak můžeme položit jako dík Bohu a 
svíčku zapálit na znamení, že plamen Ducha nebyl uhašen.  
   Každopádně  své  děti a vnuky  učme  mluvit o rodině a 
předcích zdvořile a s úctou.  Nemůžeme-li mluvit příliš 
dobře, snažme se nemluvit špatně.  Pokud je možné, 
vezměme toto břemeno  raději na sebe, i když je třebas 
těžké.  Chraňme se přenášet na děti svoji hořkost a pošpinit 
jim jejich pohled na život. Děti potřebují vědět a vnímat, že 
naše rodové kořeny jsou zdravé a rodina stabilní. Že patří 
mezi správné lidi, kteří je vedou moudře a na které je 
spolehnutí. Pokud to tak v minulosti nebylo, je na nás, 
abychom se postavili do trhliny a zazdili ji.  Pokud na nás 
záleží, snažme se o stabilitu života rodiny.  Je to naše 
zodpovědnost.     

Karla Došková 
 

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží pol-
nice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli 
v Kristu, vstanou nejdříve;  (1 Tesalonickým 4,16) 

 

VŠICHNI JSME NA CESTĚ 

Rabi měl návštěvu.  Kromě matrace a několika knih v jeho 
pokoji nic nebylo. 
Návštěvník se ho zeptal: „Vy nemáte žádný nábytek?“ 
„Ani vy žádný nemáte,“  řekl rabi. 
Návštěvník pravil:  „Já tu jsem ale cestou – na návštěvě.“ 
Rabi odvětil:  „Stejně jako já!“  

(Laskavé  slovo  na každý den,  Portál 2006) 

Hospodinova je  země  se vším, co je na ní, svět i ti, 
kdo na něm sídlí.  To on základ na mořích jí kladl, 
pevně ji usadil nad vodními proudy.   Bible - Žalm 
24,1-2 

Když na něčem příliš  lpíme,  je dobré  si uvědomit,  že 
nám to tak docela nepatří.      P. Weissman 

 

MODLITBA V DOBĚ VYPRAHLOSTI 

 
Můj Pane Ježíši, 
nechci dbát na  to, co se děje ve mně nebo kolem mně, 
protože mám Tebe.  Nebojím se ničeho, protože Ty jsi 
se mnou, Pane Ježíši, můj Ženichu. 
A kdyby se proti mně postavilo i vojsko, jsi přece útě-
chou mého srdce.  Ty jsi mocný a silný, vždyť  Ty jsi 
zvítězil i nad smrtí a hrobem.  Před Tebou se musí 
sklonit každý nepřítel. Ty jsi přece Pánem i toho, co 
mne nyní trápí. Ty jsi stvořil nebesa i zemi! A když 
mám takového Přítele, čeho bych se měla bát? Na Tebe 
se spoléhám a mé duši je a bude dobře.   
Takto chci klidně projít všemi pustými a nepřítelem 
ohroženými cestami života.  Vždyť jsem s Tebou spo-
jen/a. Nic není silnější než společenství lásky.  Ty pro-
měníš jakoukoliv cestu pouští v rajskou zahradu, pro-
tože jsi zde, abys mne občerstvil.  Ano,  Ty  mi pomů-
žeš, abych i v této poušti mohl/a  potěšením Tvé lásky 
sytit jiné.   Za to Ti děkuji.       Amen. 
 
Z knihy Vše pro Jediného - M.Basilea Schlinková, řádová 
sestra    
 

RECEPTY Z PODZIMNÍ ZAHRADY  

- víkendové –  
 

Zahřívací krupicová polévka se zeleninou 
- plná vitamínů, která pohladí naše zažívání. 
 
Dáme si ohřát větší množství  vody. 
Mezitím ve velkém hrnci pomalu rozpustíme kousek 
másla, na kterém zpěníme nakrájenou cibuli.  Po chvíli 
přisypeme několik lžic dětské krupičky a za stálého 
míchání smažíme dožluta. Zalijeme horkou vodou, 
rozmícháme a přidáme nakrájenou kořenovou zeleni-
nu, česnek, můžeme přihodit rajče, pórek  a další zele-
ninu podle  chuti a domácích  zásob.  Polévku osolíme, 
přidáme trochu mletého kmínu nebo ochutíme podle 
svých zvyklostí, provaříme. Pokud se nám zdá řídká, 
přisypeme hrst ovesných vloček a nakonec přidáme 
nakrájené zelené natě (petržel, libeček, celer).  
Tip:   Kdo potřebuje  silnější příchuť, přidá během va-
ru malý kousek masoxu. S tím to ale nepřeháníme, sta-
čí  čtvrtina kostky. Použijeme-li domácí vývar z masa 
nebo kostí, tím lépe.  

Kapustové karbanátky 

1 pěknou hlávku kapusty (někdo říká kel ☺) očistíme, 
povaříme v hrnci s osolenou vodou do poloměkka. Vy-
táhneme, necháme okapat a vychladnout. Mezitím si 
připravíme masovou směs: 
1 kg mletého masa – libovější vepřové, nebo směs 
s hovězím osolíme, přidáme mletý kmín, pepř, dost 
česneku, tymián, případně další koření podle chuti a 
zvyku. Můžeme přidat i malý kousek nakrájené, poma-
lu rozškvařené slaniny pro vůni.   
Vychladlou hlávku kapusty rozdělíme nožem na menší 
díly a pomeleme  nebo rozmělníme v mixéru.  

http://obchod.portal.cz/produkt/laskave-slovo-na-kazdy-den/
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Přidáme k ochucenému mletému masu, podle potřeby za-
hustíme strouhankou a solamylem tak, aby vznikla kom-
paktní směs a necháme chvíli odležet v ledničce.  (Můžeme 
přidat vajíčko, ale to nám dobře nahradí právě solamyl).) 
Mokrýma rukama tvoříme karbanátky, které můžeme, ale 
nemusíme obalit v mouce. Naskládáme na plech vyložený 
pečícím papírem a pečeme v troubě po obou stranách nej-
prve při nižší teplotě, asi 150 st., po půlhodině zvýšíme na 
180 stupňů. 
Karbanátků z této dávky  je  hodně, menší rodiny si přizpů-
sobí množství surovin. 
Podáváme  teplé  s bramborovou přílohou, nebo po stude-
nu s chlebem, případně  s jednoduchým bramborovým  
salátem bez majonézy. Můžeme zkusit pro změnu třeba 
 
Rakouský bramborový salát, 
jednoduchý a svěží 
- brambory  uvařené  ve  slupce  (které nám mohou oloupat 

naše milé a  hodné větší děti ☺) 
- cibule  nebo  dvě, podle množství brambor,  pomalu 
osmažená na troše oleje do růžova  
- syrové okurky a salátový nálev si vyrobíme podle chuti  
- čerstvý kopr 
Nakrájíme, promícháme, osolíme, jemně opepříme a kdo 
má rád, přidá nadrobno  krájenou  koprovou  nať, která 
dává tomuto salátu ten správný šmak.  
 
A protože karbanátků je hromada, polévky velký hrnec a 
salátu pořádná mísa, máme tak navařeno pro rodinu na 
celý víkend a může nás těšit, že  jsme udělali něco pro své 
zdraví.  Ti, kdo se nepodíleli na přípravě jídla, za odměnu 
umyjí nádobí, zatímco kuchařka si hodí nohy na podložku, 

udělá si pohodlí  a nechá se obletovat milující rodinou ... ☺  

 

Jindy můžeme vyzkoušet třeba: 
 

Dalamánky, které nedají moc práce, osvědčené. 
 
Jsou z půl kila hladké mouky - půl na půl pšeničné a špal-
dové, 300 ml vlažné vody, půl kostky droždí (použila jsem 
sáček sušeného-10 g), 2 lžic oleje nejlépe olivového a jedné 
lžičky soli. 
Neděláme žádný kvásek, všechno jednoduše smícháme v 
míse a necháme aspoň hodinu v teple kynout. 
Lžicí vykrajujeme těsto, děláme koule, které na talířku 
s moukou trochu zformujeme v dalamánky, dáme na plech 
vyložený papírem na pečení. Pomašlujeme vodou a posy-
peme semínky. Můžeme i posolit. Pečeme na 180 stupňů 
dozlatova. Jsou dobré např. s tvarohovou pomazánkou a 
zeleninou. 
Tip:  mouku jsem použila pšeničnou celozrnnou. Oproti 
receptu jsem do těsta přidala lžíci provensálského koření. 
Příště vyzkouším těsto s česnekem, kmínem, tymiánem, 
anebo naplnit – do těsta zabalit kousek sýra nebo dobré 
uzeniny.  

 

VĚČNÉ LIDSKÉ POKUŠENÍ  
 

Na počátku pokryl Bůh zemi brokolicí, květákem a špená-
tem, zelenou a žlutou a červenou zeleninou všeho druhu, 
aby muž a žena mohli dlouho a zdravě žít. 
A satan stvořil Algidu a Rafaelo. A zeptal se: "Ještě pár 
horkých višní k té zmrzlině?"  
Muž odpověděl "Ano, rád" a žena poznamenala: "Mně pro-

sím ještě horkou vafli se šlehačkou."  
A tak každý nabrali 5 kilo. 
A tak Bůh stvořil jogurt, aby si žena mohla uchovat 
figuru, která se muži tak líbila.  
A satan vytvořil  z řepy rafinovaný cukr, a zakompono-
val ho do těsta na buchty a dorty a.....  
A žena změnila svou konfekční velikost z čísla 38 na 
46.  
I řekl Hospodin: "Zkuste můj čerstvý okurkový salát."  
A ďábel k tomu ihned vymyslel smetanový dressing a 
česnekový toast jako přílohu.  
A mužové a ženy si po tomto požitku povolili pásky 
alespoň o jednu dírku.  
Bůh prohlásil: "Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu a 
olivový olej na ni!"  
Ale satan vytvořil malé chuťovky a Camembert, hum-
rové chlebíčky a kuřecí prsíčka na másle, k čemuž bylo 
již třeba druhého talíře.  
A hladina cholesterolu lidstva stoupala k nebesům.  
Tak Hospodin vymyslel běžecké boty, aby jeho děti 
ztratily nějaké to kilo.  
A satan stvořil kabelovou televizi s dálkáčem, aby se 
člověk nemusel obtěžovat se vstáváním a přepínáním.  
A lidé se smáli a plakali před blikající obrazovkou a 
počali se odívati do strečových joggingových dresů.  
Nato Bůh doporučil brambory, s nízkým obsahem tuku 
a bohaté na draslík a další cenné látky.  
A čert odstranil slupku a vnitřek naplátkoval, pak to 
osmažil na tuku a poprášil spoustou soli.  
A člověk získal dalších pár kilo.  
Pak přišel Hospodin s libovým masem, aby lidé nemu-
seli zpracovávat tolik kalorií, a zasytili se.  
Ale ďábel stvořil McDonalds a Cheeseburger za 99 cen-
tů. A pak se Lucifer zeptal:  "Hranolky?"  
A člověk odpověděl: "Jasně - extra velkou porci s ma-
jonézou!"  
A čert řekl: "Tak to má být."  
A člověk dostal srdeční infarkt.  
Bůh si povzdychl a vymyslel  čtyřnásobný bypas.  
A ďábel vynalezl státní zdravotní pojištění ... 

 

 

 

INZERTNÍ RUBRIKA 

Život je změna a není dobré setrvávat ve stereoty-

pech, a tak hledáme nového redaktora za účelem 

vydávání Zpravodaje sboru Církve bratrské 

v Hranicích, který přinese čerstvý vítr do časopisu 

a nové náhledy.  Zájemci, hlaste se u kazatele, příp. 

staršovstva sboru. 

Hodně Božího požehnání do další práce přeje 

dosavadní redakce Zpravodaje 

♥ 

 

 


