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. .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“       Skutky 1,8 
 

 
 

 
 

 
 

Pro krásu země chci ti díky vzdávat 
 

Pro krásu země chci ti díky vzdávat, 
pro louky rozkvetlé jak paleta, 

za to, že mohu ráno vstávat 
do ranní rosy za léta, 

pro záři slunce v ranních červáncích, 
kdy nový den je vítán ptačím zpěvem, 

pro vítr, co mě hladí po spáncích, 
když krajinou jdu tichým podvečerem. 

Pro píseň horských bystřin dík ti vzdávám, 
pro ticho lesních pěšin ve stínu, 

to tobě, Pane, srdce svoje dávám, 
když najdu v hloubi lesa tišinu, 

kde hlavy stromů slunce tiše laská 
a oči moje hledí v nebes dál. 

Tu poznávám a vnímám, co je láska, 
již člověku jsi, Pane, věnoval. 

 
(František Bukvaj, Vyznání víry) 

 

Člověk vzlétá, aby předstihl zvuk, ale nedo-
vede se zastavit, aby postřehl ticho.      
             M. Horníček 

. . .  
 

 
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 23.5.2010   

(stále aktuální) 
 

L 12,49: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, 
a jak si přeji, aby se už vzňal!“ 
  
Den 23.5.2010 byl vyhlášen, již podesáté, společným 
dnem modliteb, k nimž se přihlásili křesťané z přibliž-
ně 220 zemí světa. V naší zemi se toto setkání usku-
tečnilo pod záštitou Křesťanské misijní společnosti a 
České evangelikální aliance v Praze, a to v prostorách 
Betlémské kaple v Praze, někdejším působišti M. Jana 
Husa. Protože téma přímluvné modlitby je mi blízké, 
rozjela jsem se do Prahy také.  
Sešli jsme se zde, na Boží hod svatodušní, ve zcela za-
plněné Betlémské kapli. Kromě zástupců pražských 
sborů se dostavili též sourozenci z různých koutů re-
publiky, různého věku, z různých sborů a denominací.  
Shromáždění bylo zahájeno ve 14,00 hod. slavnostním 
troubením na beraní rohy a pozdvižením korouhve 
svatého Beránka Božího, který jediný má moc sejmout 
hřích našeho národa. Celé shromáždění povstalo za 
důstojného ticha, aby vzdalo čest Bohu Otci, Synu i 
Duchu svatému. Poté jsme pod vedením hudební sku-
piny zazpívali několik písní k Boží chvále a byla vzty-
čena rovněž státní vlajka České republiky.  
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Program setkání byl dále rozdělen do několika bloků, ve 
kterých se střídalo mluvené slovo, modlitby, vyznávání 
hříchů, přímluvy a chvály.  
Úvodem byly proneseny modlitby za svět, podle slov Pís-
ma: „…jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu…“ 
(Skutky 4,24).  
Před Boží trůn byla přinesena slova uctívání a díků za to, 
že pro Ježíše Krista, jediného Spasitele světa, jsme byli při-
jati do Boží rodiny. Rovněž zástupné vyznávání vin našeho 
národa, kdy mnohé domovy jsou rozbité a naše sbory roz-
dělené vzpourou a pýchou. Naše životy pošpiněné sobec-
tvím, chamtivostí, modlářstvím a sexuálními hříchy. Jako 
Církev Kristova jsme zahanbeni a zarmouceni nespravedl-
ností, nenávistí a násilím, útlakem a proléváním krve, a to i 
v naší zemi. Prožíváme lítost nad tím, že jsme zarmoutili 
Boží srdce a dělali ostudu Jeho jménu. Celým srdcem či-
níme pokání, prosíme o smilování a odpuštění našich hří-
chů. O vylití milosti a uzdravení naší země. Prosíme Ducha 
svatého o Jeho útěchu a vedení, o proměnu našeho srdce. 
O odstranění temnoty, která přikrývá národy. Jednohlasně 
pozvedáme hlas spolu s věřícími z ostatních kontinentů a 
společně voláme:  
„Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata 
odvěká, ať vejde slavný Král! Hospodin udatný a 
silný, Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově 
jménu! Duch i Nevěsta praví: Amen! Přijď, Pane 
Ježíši!“  
Nato následoval další blok chval, doprovázený hudbou, 
zpěvem i tancem taneční chválící skupiny.  
Program dále pokračoval slovem o potřebě smíření mezi 
generacemi křesťanů v ČR. Podle dotazníku, který vyplnili 
mladí křesťané z různých církví, chybí totiž této nastupují-
cí generaci dobré vzory. Správný model současného prak-
tikujícího křesťana. Snad vinou falešné skromnosti či z 
jiných důvodů jim velmi schází slova dobrého svědectví 
jejich otců a dědů o tom, jak zápasili o svoji víru.  O vze-
stupech, ale také o pádech. O chybách a omylech, o pokání 
a nápravě. O poučení, které z nich lze přijmout pro život. 
Zástupci střední a starší generace pak povolali na pódium 
deset zástupců z přítomné mladé generace, v pokání vy-
znali svůj hřích a prosili je o odpuštění. K symbolickému 
usmíření pak došlo vzájemným podáním ruky, žehnáním a 
společnými modlitbami za budoucnost mládeže v našich 
společenstvích. Rovněž všichni ostatní přítomní vytvořili 
na výzvu malé skupinky o 2-3 lidech a společně předkláda-
li tuto věc Pánu.  
Po dalším bloku chval následovaly modlitby za vládu, za 
volby do Poslanecké sněmovny, a to:  
- za povstání lidí spravedlivých a bohabojných, kteří ctí 
Boží řády a biblické hodnoty a mají postoj služebníků. Za 
vládu, do níž budou povoláni lidé, kteří budou dobrým 
příkladem pro-rodinných hodnot;  
- za oslabení moci lidí spojených s korupcí a bezzákonnos-
tí;  
- za odvážné lidi milující pravdu a schopné říkat i „politic-
ky nekorektní“ výroky, pokud jsou správné podle Božích 
měřítek;  
- za mentálně dospělé vůdce, kteří se nebudou vzájemně 
napadat a ponižovat;   
- proti snahám rušit nebo oslabovat hodnoty vytvářející 
rodinu a zdravý rozvoj dětí;  
- proti falešnému pojetí svobody a tolerance;  
- proti možnostem uzavřít monopol velkých stran na poli-
tickou moc.  

Nato jsme byli všichni opět vyzváni ke společným 
modlitbám ve skupinkách za tyto záležitosti a za Boží 
jednání v naší zemi.  
Setkání bylo ukončeno zvučnými chválami, které vy-
cházely všem shromážděným ze srdce a které mohly 
být svědectvím i venku procházejícím Pražanům či 
zahraničním turistům.  
 

 
 
Přišli jsme s vírou, že Pán si v těchto dnech znovu po-
volává modlitebníky. Žhavé uhlíky, zapálené pro Boží 
dílo, do kterých „foukne“ svým Duchem, a to právě ve 
starodávném Božím „ohništi“, v Betlémské kapli.  
Neboť, jak je psáno: „Svou cestu svěř Hospodinu, 
doufej v něho, on sám bude jednat.“ (Ž 37/5) 
Proto skládejme svou naději v Hospodinu, obracejme 
se k němu v záležitostech všedních i mimořádných, za 
dveřmi svého pokojíku i ve shromáždění.  
Vždyť každý z nás může z vlastní zkušenosti vyznat 
slovy žalmu 46/2:   
„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v sou-
žení vždy velmi osvědčená.“                      Karla Došková 
                                                . . .                                
 
ZA SLABOSTÍ RODIČŮ OBJEVIT JEJICH SÍLU 
Při všech slabostech, které u svých rodičů objevuji, 
bych si měl také ale představit a uvědomit, že svým 
vlastním způsobem svůj život zvládli. Slabostem svých 
rodičů se nemám vyhýbat, ale zpracovat je. Neměl 
bych se však u jejich slabostí zastavit. 
Moji rodiče mají také dobré kořeny, které potřebuji k 
tomu, aby mohl strom mého života rozkvést. Je proto 
mým úkolem prohlédnout skrze slabosti mých rodičů 
dál, abych na dně jejich duše objevil také jejich sílu. 
Co jim dalo schopnost k tomu, aby svůj život zvládli? 
Jeden muž zakoušel svého otce jako slabého. Jeho 
matka byla dominantní, doma neměl otec žádnou šan-
ci. Syn cítil zklamání, že se otec takto přizpůsobil.  
Byl ale mezi lidmi oblíbený. U jiných svoje schopnosti 
otec uplatňoval. Dobře a hodně pracoval, byl žádaným 
člověkem, co se řemeslné práce nebo konkrétních otá-
zek při stavbě domu týkalo. I když byl syn zklamaný 
otcovou zbabělostí doma, otec mu přesto zanechal také 
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dobré kořeny. Ukázal mu, že člověk nedokáže dosáhnout 
všeho. Pokud přijmu své slabé stránky, dokážu o to víc 
rozvinout ty silné a i tak žít tímto způsobem spokojený ži-
vot.                                                                 (Kořeny, Portál 2015) 

 
Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než 
přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On 
obrátí srdce otců k synům a srdce synů k ot-
cům, abych při svém příchodu nestihl zemi 
klatbou.“                                       Bible – Malachiáš 3,23-24 

 
Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či sto-
pa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde 
byl a zanechal kousek sebe…                s.Golichová               

. . .  
 

MAKROBIOTIKA K BOHU NEVEDE! 
Velkou část dětství jsem prožila venku. Pravidelně jsem 
chodila s tatínkem do lesa, učil mne ho znát a poradit si v 
nejrůznějších situacích. Měli jsme velkou zahradu se sa-
dem, kde jsem si hrála na vílu. 
Ráda jsem vázala kytice z lučních květin, sušila bylinky, 
pomáhala roubovat ovocné stromy. Většinu víkendů a 
prázdnin jsem trávila u babičky na statku s téměř neome-
zeným pohybem po okolních lukách a lesích. Odmala  se 
mne dotýkala krása přírody. Ráda jsem v ní pobývala sama 
a jako jedináček jsem k tomu měla dostatek příležitostí, i 
když se to mé mamince příliš nezamlouvalo. 
Manželství mých rodičů by se nedalo označit slovem sta-
bilní. Ve vypjatých situacích jsem utíkala ven, buď do lesa 
nebo na svou jabloň, která mi poskytovala útočiště. Skvěle 
se na ni lezlo, v rozsoše mezi větvemi jsem zírala do koruny 
a do nebe, plakala jsem jí do kůry. S trochou patosu by se 
dalo říct, že se mi příroda stala náhradní maminkou, v jejíž 
náručí jsem si mohla volně vydechnout. 
Kolem šesti let jsem se díky tatínkovi naučila pracovat se 
siderickým kyvadélkem. Šlo mi to jak po másle, příbuzen-
stvo si u mne nechávalo zjišťovat geopatogenní zóny a 
vhodné a nevhodné potraviny (občas jsem byla k vidění, 
jak kyvadýlkuju v místní samoobsluze). Ve třinácti jsem s 
maminkou na pozvání její sestřenice absolvovala víkendo-
vý seminář Modré alfy a Silvovy metody kontroly mysli. 
Lektor ve mne vytušil talent a doporučil mi, ať ho rozvíjím. 
Nadchla jsem se, poctivě prováděla všechna mentální cvi-
čení a meditace, toužila si k tomu udělat kurz Reiki a po-
máhat lidstvu. Četla jsem "odbornou" literaturu, vzdala se 
jízdy na koni a začala cvičit aikido. 
Zhruba po roce mohutného rozvoje v tomto směru jsem 
seděla u potoka pod vrbou a přišel ke mně Bůh. Popis kon-
verze není v tomto příběhu důležitý, podstatné je, že se ke 
mně sklonil Kdosi, kdo stvořil vše; nebyla to žádná energie 
z těch, s kterými jsem se učila zacházet. Po čase jsem zane-
chala esoterických praktik, nechala jsem se pokřtít a vrhla 
se naplno do křesťanského života. 
Po prvním ročníku VŠ jsem se vdala. Ze začátku jsme byli s 
manželem rádi, že jsme jen sami dva, sžívání nám dalo za-
brat a ledacos jsme spolu podnikali. Po několika letech 
jsme začali toužit po miminku, které ovšem nepřicházelo. 
Zcela nás přešlo vtipkování, jak nám to PPR (přirozené 
plánování rodičovství) báječně funguje! Četla jsem mnoho 
knih o rodičovství, mj. o tom, jak je důležité připravit se na 
početí miminka. Říkala jsem si, že musíme udělat vše pro-
to, aby k nám mohlo přijít a být zdravé. Objednala jsem 
nás s manželem na vyšetření do Institutu celostní medicí-

ny. Tam jsme prošli dianostikou EAV (elektroaku-
punkturou dle MUDr. Volla, což je vpodstatě kyvadél-
ko v moderním hávu), na jejímž základě nám byla do-
poručena detoxikace organismu a dietetická opatření, 
aby se naše těla pročistila. Manžel vystudoval fyziku a 
pravil, že tomu nevěří ani za mák, že ten přístroj ne-
může z vědeckého hlediska fungovat. Já jsem se nao-
pak nadchla, zakoupila drahé bylinkové preparáty (na 
detoxikaci střev, slinivky atd.), chodila do Institutu na 
podtlakové masáže a přešla na makrobiotickou stravu. 
Svěřovala jsem vše Ježíši, ale na Jeho názor na toto 
podnikání jsem se neptala. Když to se mnou chtěl můj 
doprovázející kněz rozebírat, odbyla jsem ho, ať se ne-
bojí, že se modlím a mám to pod kontrolou. Hlavou mi 
běželo, jak by asi on, kněz, mohl takovým niterným 
ženským věcem rozumět... 
Začalo mé makrobiotické období. Pořídila jsem si pří-
slušné kuchařky, vyházela zásoby ze špajzu a začala 
nakupovat ve zdravých výživách. Makrobiotika je zalo-
žená na taoistickém učení o harmonii eneriií jing a 
jang v těle člověka. Tělesná konstituce, nemoc, fyzická 
aktivita nebo stres, roční období – to vše má na jing-
jang harmonii vliv a může se upravit stravou (některé 
potraviny jsou více jing, jiné jang, způsob jejich úpra-
vy je také jing či jang). Abych si obhájila, že se budu 
stravovat podle nekřesťanského učení, rozhodla jsem 
se zcela ignorovat duchovní pozadí makrobiotiky a 
brát si z ní jen recepty (přece je to zdravé, ne?). Ovšem 
bez tabulky jing-jang potravin jsem se neobešla. 
Manžel s makrobiotikou nesouhlasil, ale sdílel touhu 
po dítěti, z které jsem se do ní vrhla. Doma jedl, co 
jsem mu předložila, nebo rohlíky se salámem; jinak se 
stravoval zcela klasicky. Já jsem se ze začátku cítila 
skvěle, zhubla jsem a byla jsem plná elánu. Plánování 
menu, pořizování surovin a příprava jídla vyžadovala 
dost úsilí. Studovala jsem a na částečný úvazek praco-
vala, byla aktivní v církvi, času nebylo nazbyt. Postup-
ně jsem se přesto začala zajímat do hloubky o vše 
zdravé a přírodní. Oblečení z přírodních materiálů, 
eko – kosmetika, zdravá architektura, přírodní medi-
cína atd... 
Po delší době makrobiotického stravování jsme s man-
želem jeli jako vedoucí skupinek na křesťanský camp 
pro mládež. Obtížně se mi kloubily tamní povinnosti s 
vařením - buď jsem prchala dřív z programu, abych si 
uvařila včas a jedla s ostatními, nebo jsem si vařila v 
čase oběda a jedla pak sama v siestě. Byla jsem v napě-
tí, jídlo mne vyčlenilo ze společenství. Mého pobíhání 
si všiml kněz, který slouží modlitbami za rozvazování. 
Odchytl mne a na vše se mne vyptal. Narychlo jsem 
mu vyklopila svou touhu po děťátku i co a proč dělám. 
"Modlil se s Tebou za to někdo?", zeptal se prostě. Mu-
sela jsem popravdě odpovědět, že ne. Šli jsme se tedy 
spolu pomodlit a on mne poté důrazně povzbuzoval, 
abych se makrobiotiky zřekla a začala postupně jíst 
běžnou stravu. Vnímala jsem, že je to tak správně, a 
makrobiotiku jsem nechala ležet před svatostánkem; 
prosila jsem Ježíše, aby mi můj úlet odpustil. Spadl mi 
kámen ze srdce a cítila jsem se volněji. 
Čeho jsem se ale zříct nedokázala, bylo "zdravé a pří-
rodní" jako takové. Makrobiotika je od základu špatně, 
ale co to ostatní? Biopotraviny? Medicína z bylinek? 
Jak může být škodlivé, co je zdravé a z přírody? Copak 
to nestvořil Bůh a nedal nám rozum, abychom zachá-

http://obchod.portal.cz/produkt/koreny/
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zeli s plody Země i sebou šetrně? To do sebe mám cpát 
chemii a ničit si zdraví?  
Mému doprovázejícímu knězi blikala kontrolka a vedl se 
mnou v průběhu dalších měsíců několik plamenných de-
bat na daná témata (stavěl zrovna komunitní dům izolova-
ný polystyrenem, což jsem mu vyčítala). Přišlo mi, že není 
schopen vidět svět v širších souvislostech a nedůvěřuje 
mému rozlišování. Kéž bych tak dokázala vnímat, že vidí 
zcela jiné souvislosti než zdravou rovnováhu planety a že 
narozdíl ode mne dar rozlišování má! 
Při jedné takové vzrušené debatě, odehrávající se v rámci 
svátosti smíření, jsem opět nechtěla přijmout jeho nabá-
dání, že bych měla opustit "přírodňáctví", jak to nazýval. 
Pohár jeho trpělivosti přetekl, praštil pěstí do stolu, zařval 
"do prd... už!" a prásknul dveřmi. Nic lepšího udělat ne-
mohl, potřebovala jsem "ránu do hlavy". Rozplakala jsem 
se a vše jsem rázem viděla jasně. Jak jsem se místo k Pánu 
přírody utíkala k přírodě, jak mne studium přírodních věcí 
odvádělo od věcí Božích, jak se mi přírodňáctví nenápadně 
stalo modlou - stvořené zabíralo místo Stvořitele; jak do-
vedně jsem v modlitbě tuto oblast schovávala, abych neu-
slyšela jasné Ježíšovo slovo. Došlo mi také, jak silnou páku 
na mne má Boží nepřítel skrze touhu po zdravém dítěti. A 
jak je ve mne tah k přírodňáctví už odmala, od dob kdy 
jsem byla jabloňovou holčičkou. 
Na druhý den jsme vše předložili Pánu Ježíši. Zpětně mne 
mrzí, že jsem nebyla poslušnější svému doprovázeči a 
vzpurně jsem se spoléhala na svůj úsudek, mohla jsem si 
ušetřit mnohé klopýtání. Za rok po zřeknutí se makrobio-
tiky jsem otěhotněla. Ukázalo se, že naše neplodnost měla 
duchovní příčiny, které Pán odstraňoval několik následují-
cích let, v průběhu nichž k nám přišly další dvě děti. 
Všechny byly doslova a do písmene vymodlené; dary Dárce 
života, které poslal do těla již zase „zaneřáděného“ svíčko-
vou a buchtami. 
Vím, že si na neškodně se tvářícího démona přírodňáctví 
musím dávat pozor. Vzhledem ke své minulosti i k mateř-
ství, ve kterém chci pro své děti to nejlepší. Často dětem 
vyprošuju, aby byly šťastné a naučily se milovat Hospodina 
- víc si nemůžu přát. K čemu by jim bez toho bylo zdraví a 
dlouhý život?  
Když se dostanu do pokušení v této oblasti, opakuju si slo-
va svého zpovědníka: "Janičko, tělo ať třeba chcípne, ale 
duši zachovej!".                                                       (Jana M.) 
 

 

MALIČKOST 

Snad si v tom spěchu ani 
neuvědomujeme, do jaké míry 

máme zodpovědnost za každý svůj čin. 
 

Dobré slovo, které přišlo včas, 
podaná ruka, ale i nastavená noha, 

nebo jen chladná lhostejnost 
a nezúčastněné přihlížení. 

 
Tím vším se nejen my sami stáváme 
lepšími nebo horšími, ale měníme 

i něco v ostatních lidech. 
 

A někdy je to opravdu maličkost, 

která něco dovrší nebo zvrátí 

a rozhodne, jakým se člověk stane. 

(M. Procházková) 

Ježíš pokračoval: „Kdo je spolehlivý v drob-
nostech, je spolehlivý i v podstatných věcech. 
A ten, kdo je nečestný v maličkostech, selhává 
i ve věcech závažných.“ (SNC)Bible - Lukáš 
16,10 

. . .  
 

VYSVOBOZENÍ Z BULIMIE 
Ještě dnes mi vlhnou oči vděčností při vzpomínce na 
divy, které v mém životě Pán vykonal. Možná Vám vy-
stávají otazníky nad slovem exorcismus a říkáte si, že 
tohle slovo snad patří do středověku a ne do 21. stol. 
Ale já bych se s vámi ráda podělila o tom, jak mi Pán 
skrze tuto modlitbu církve zachránil život. 
V maturitním ročníku jsem onemocněla mentální 
anorexií, která postupně přešla do mentální bulimie 
(záchvatovité přejídání a následné zvracení) trvající 12 
let. Když jsem si uvědomila, že jsem závislá a že si sa-
ma nijak nepomůžu, vyhledala jsem odbornou pomoc. 
Docházela jsem na psychiatrii, absolvovala 3,5 roku 
trvající psychoterapii, ale bulimie jsem nebyla schopna 
se zbavit. Jen Bůh ví, kolik probdělých nocí jsem před 
Jeho tváří strávila, jaké moře slz jsem vyplakala, ale 
bez výsledku. Můj zdravotní stav se zhoršoval, měla 
jsem zničené zuby, poškozený jícen i žaludek, játra 
v rozkladu,…a přesto noc co noc jsem trávila na zácho-
dě zvracejíc už i velké množství krve. Přes den jsem 
hrála roli vysoce postavené manažerky, velmi úspěšné 
mladé ženy, a v noci jsem byla absolutní troskou. Ten-
to dvojí život mě ničil zevnitř. Nenáviděla jsem sebe 
sama, připadala si odporná a zbytečná, nemající žád-
nou hodnotu.  
Nemohla jsem pochopit, proč mi Pán Bůh nepomůže? 
Proč nezasáhne, když je všemohoucí? V mém srdci 
narůstal hněv vůči Němu, hořkost a zklamání. Nebyla 
jsem schopna se za tento problém modlit, abych se 
nerozplakala. Myslím, že nebudu přehánět, když řek-
nu, že to pro mne bylo strašlivé utrpení zasahující 
všechny oblasti mé osobnosti: srdce, mysl, rozum i 
tělo. Můj zpovědník si se mnou už nevěděl rady a roz-
hodl se zkusit modlitbu za vnitřní uzdravení spojenou 
s modlitbou za rozvázání. Modlitba byla dohodnutá na 
následující úterý v 19 h. Ráno tohoto osudného dne 
jsem pociťovala velikou úzkost, strach a neklid. Začala 
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jsem se usilovně modlit, ale přesto tyto pocity neodcházely. 
Vyčerpaná jsem se obrátila na Pána s otázkou: „Co by se 
muselo stát, abych já přestala zvracet?“  
V tu chvíli jsem cítila, že mám otevřít Písmo, a otevřela 
jsem na Jer 29,11-14:  
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, 
je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, 
nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke 
mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a nalez-
nete mě, když se mne budete dotazovat celým 
svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hos-
podinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze 
všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás 
vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět 
na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“.    
Z očí mi vytryskly slzy a řekla jsem Pánu, že Mu dám znova 
šanci.  A tak jsem přišla na modlitbu, společně jsme začali 
Pána prosit o světlo, aby nám ukázal, zač se máme modlit, 
jakou oblast Mu vydat?  
Na mysl mi přišla jedna vzpomínka z raného dětství, kdy 
mi byly asi 4 roky a byla jsem na dovolené u moře spolu se 
svými rodiči a starším bratrem. Brácha už v té době uměl 
dobře plavat a potápěl se spolu s tátou, zatímco já si hrála 
na velikém kameni na břehu. Najednou vidím přicházet na 
pláž i mámu, celá nadšená jsem k ní zvedla ručičky 
s nadějí, že mě obejme a přidá se ke mně. Ale místo toho si 
mě ledově prohlédla od hlavy až k patě a pronesla: „Ty jsi 
tak tlusté dítě, já se za tebe stydím.“  
V tu chvíli mě uvnitř zabila, zůstala jsem nehybně stát a už 
nikdy v životě jsem neměla k nikomu důvěru. Ta, která mě 
měla chránit, se mě zřekla.  
Když jsem celou historku povyprávěla, slzy mi tekly z očí 
proudem a nebyla jsem k zastavení…  
Začali jsme se modlit, vnímali jsme, že nezdravé pouto, 
které je mezi mnou a mámou, musíme přetrhnout. Nešlo 
to přímluvnou modlitbou, a tak se kněz modlil za osvobo-
zení. Tím se mi natolik ulevilo, že jsme mohli Pána prosit, 
aby tuto ránu definitivně zahojil.  
Najednou jsem viděla Ježíše, jak jde po hladině moře smě-
rem ke mně, zastaví se na mém kamenu a pokleká přede 
mnou. Snižuje se na mou úroveň, takže se díváme jeden 
druhému do očí. S velikou a jen těžce popsatelnou láskou 
mě objímá a říká: „Už jsem tady, jsem tu pro tebe, skryj se 
v mé lásce a zůstaň, jak dlouho chceš. Už tě neopustím.“  
Nevím, jak dlouho jsem setrvala v Jeho objetí, ale jedno 
vím jistě, má rána byla zacelená a mé srdce uzdraveno. Už 
nemusím čekat na lásku od své mámy, kterou mi dluží, tu 
lásku doplnil Ježíš. A vím, že kdykoli můžu přijít znovu, 
On mě nevyžene, neodmítne, neodsoudí, On mě nekoneč-
ně miluje! Mé utrpení tímto dnem skončilo, z bulimie jsem 
byla definitivně vysvobozená.  
Děkuji Pánu, který zná lék na každou naši bolest a utrpení, 
nic pro něj není nemožné. Jsou jen skutečnosti, které zadr-
žují Jeho lásku, aby k nám nemohla proniknout, ale i to 
nám může dát poznat, když o to vytrvale prosíme.      (AB) 
                                                       . . .        
                                                                   

BÝT JAKO TUŽKA 
Jeden dědeček vyprávěl vnukovi o tom, že by se chtěl po-
dobat tužce: „Má pět vlastností, které, pokud si je dokážeš 
udržet, z tebe udělají člověka žijícího v pokoji se všemi. 
1. Můžeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, že existuje 
ruka, která tvoje kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a 
On tě vždycky povede podle své vůle. Nechej se jím vést… 

2. Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způ-
sobí sice trochu utrpení, ale nakonec budeš ostřejší. 
Musíš vydržet bolest, protože z tebe udělá lepšího člo-
věka. 
3. S tužkou máme vždycky možnost použít gumu a 
vymazat, co jsme udělali špatně. Naše chyby napravuje 
omluva. 
4. Na tužce není nejvýznamnější, z jakého je dřeva, ale 
náplň uvnitř. Pečuj proto neustále o to, co je ve tvém 
nitru. 
5. Po tužce vždy zůstane čára. Měl bys vědět, že všech-
no, co v životě uděláš, zanechá stopu. Snaž se tedy být 
si vědom všeho, co děláš.“ 
 
Obyčejná tužka. Žádné plnicí pero se zlatou špičkou 
nebo značková propiska, ale obyčejná tužka. Někdy 
možná pohrdaná, často přehlížená, ale stále velmi dů-
ležitá a potřebná. Slouží nám totiž i v podmínkách, 
které ty „lepší“ nezvládají (vlhko, mráz, mastné pro-
středí…). 

(Stvoř mi, Bože, čisté srdce, Advent-Orion 2015) 

 
Kdo je z vás největší, buď vaším služebníkem.  
                       Bible, Matouš 23,11 

 

 
 

MÁ CESTA K PÁNU JEŽÍŠI 
První můj pád byl to, že jsem měla vlastní touhu. Celý 
farní tým v říjnu odjížděl na týden do Jeníkova u Tep-
lic v Čechách a já chtěla jet též. Proč to jen muselo být 
podle mne, nebyla to spíše zkouška Boží, jestli to vydr-
žím nejet? To si nyní dávám za otázku. Nevydržela 
jsem. Pak mi řekl P.Marek Dunda, že bych mohla jet, 
ale že bych musela jít k 1. sv. přijímání, jinak že nemo-
hu. A já nebyla ještě nijak poučena z Písma sv., ani jak 
vyučuje katolická církev. Přesto s tím kněží souhlasili a 
že se výuka bude konat po návratu. Pak jsem si však 
říkala, že jsem měla zůstat, jelikož jedna katechetka o 
to nestála a v Olbramu zůstala.  
Když jsem měla to sv. přijímání, pozvala jsem i ma-
minku a tetu se strýcem, kteří mi byli při křtu v dětství 
za kmotry, přivezl je bratr. To mě velice překvapilo a 
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usmířili jsme se spolu. Já vlastně měla s ním spor, hádku, 
on mne udeřil a já jsem kvůli tomu odešla z domu a hleda-
la, kde přespím. Nakonec u tety a strýce v Hlinsku u Lipní-
ka. Odtud jsem volala z budky kamarádce do Velkého Me-
ziříčí a ona mi nabídla ten pobyt ve Vranově. Já ho přijala, 
ale ještě netušila, že to bude fara, tam jsem nechtěla 
nejdřív jít, že jsem nevěřící. Asi 3x jsem se obrátila, že ne-
mohu na tu faru jít, kvůli tomu, že jsem jen pokřtěná. Bylo 
to opravdu jako by má kamarádka Vlasta za to zápasila. 
Když si na to vzpomenu, jak jsem ji chuděru trápila, proto-
že nebyla možnost, dostat se již zpět do Znojma. Nakonec 
jsme to pokušení překonali. Vyšel P.Marek Dunda a po-
mohl. Proč bych nemohla, čeho se bojím, že i nevěřící mají 
dveře u nich otevřené, atd. 
Po návratu z Čech se nikdo neměl k tomu, ohledně čtení 
Písma a výuky. Abych si to četla sama, jen život z víry a 
něco z Písma. A při bohoslužbách a nedělních mších že se 
dostanu dál. Moc to nešlo. Když v tom zůstane člověk sám 
na začátku, tak to nevede k dobrému. Nelepší se jeho chá-
pání Písma, jak a co konat ke zlepšení povahy, aj. Studo-
vat, učit se na začátku své cesty by neměl nikdo sám, spíše 
společenství. Pán to píše i v Písmu. ,,Kde se sejdou 2 nebo 
3 ve jménu mém, tam jsem i já, uprostřed nich". Co tím 
Pán myslí, učení; modlitba; čtení Písma Svatého. Po 3/4 
roku jsem se stěhovala s jednou katechetkou, ta spolupra-
covala s P. Milanem Plíškem, do Šafova. Tam jsme byli jen 
2. Každý víkend výlet na jinou faru s dětmi, já ještě 
s někým jsme vařili snídaně, oběd, večeře, pokud to šlo 
vypomáhala jsem i při hrách.  Při volném čase jsem obchá-
zela babičky, které byly samy.  
Život se mi tam zcela změnil k lepšímu, zvlášť z psychické  
stránky. To jsem přestala brát i léky na deprese. Jenomže 
má povaha se nelepšila a v tom jsem ztroskotala. Stále, že 
jsem tvrdohlavá, jestli i pýcha, vztahovačnost, závist. Mir-
ka byla katechetka a jezdila víc pryč s P. Milanem, já zůstá-
vala mnohdy sama. A vyšla z mých úst pomluva. Vyznala 
jsem ji přímo při svátosti smíření, před P. Milanem a řekla 
jsem, že je toho na mne asi mnoho, že budu odcházet. 
Chodili jsme spát kolem 10 h večer a vstávali v 6 h na ranní 
chvály, jenomže epilepsie.... a možná taky psychika to ne-
vydržela.  
Byl rok 2001 a já se rozhodovala, kam jít. Pobírala jsem 
částečný invalidní důchod, víc ne. A 2 roky jsem zcela za-
pomněla na sociálku, kontrola. Trvalé bydliště jsem měla 
stále v Kozlovicích, uvažovala jsem o podnájmu ve Znojmě, 
ale měla jsem obavy, že to neutáhnu. P.Marek Dunda mě 
varoval, nabídl mi radši na 2 měsíce pobyt na Moravci, 
Charitní dům pro duchovní. Přijala jsem to a z tama jsem 
se pak vrátila do Kozlovic. 
Po návratu jsem měla zakázáno o víře doma mluvit, zvlášť 
tomu nějak učit synovce. Já jsem mamince odpověděla, 
každý máme svobodnou vůli, tak proč bych někoho měla k 
víře nutit? Je to věc vašeho srdce, svědomí, života. Mě už 
však od lásky Boží snad nic neodloučí.  
Začala jsem chodit na mše do Přerova; našla si práci - 
,,Mosty k životu", tam však jen 3 roky a vedoucí se se 
mnou rozloučila, ať jdu na úřad práce nebo ať si vyřídím 
PID (plný invalidní důchod). To mne moc nepotěšilo, ale 
práce nebyla, takže důchod. V Kozlovicích bylo na zahradě 
práce dost, tak nebyla taková nuda jako v bytě. Mnoho lidí 
mi tohle rozmlouvalo, nevím, co si o tom budete myslet vy, 
ale já věřím tomu, že tohle vše bylo dílo Boží. Kdo nade 
mnou držel ochranou ruku, když jsem si chtěla vzít poprvé 
život a to ještě jako nevěřící, v r 95? Potom v r. 2008, když 
jsem chytla Status epilepticus (29 záchvatů za sebou), 3 

dny v komatu na ARU a lékaři říkali prý mamince, že 
těžko říct, zda budu vůbec něco vnímat, až se proberu, 
zda budu ochrnutá, že již měli mnoho takových přípa-
dů a mnohdy se již pacient ani neprobral, nebo mu 
zůstaly nějaké následky.  
A já? Když jsem přišla k sobě, začala vnímat, poznala 
jsem neteř, maminku i sestru, na to se mě lékař ptal a 
já přikyvovala, byla jsem na přístrojích. Byli překva-
peni. Jen jsem měla mírně poškrábané hlasivky a mu-
sela jsem párkrát chodit na zástřiky. A čí bylo tohle 
dílo? Já za to děkuji též Pánu, věřím, že jeho, že on 
nade mnou držel ochrannou ruku. A po druhé, kdy 
jsem též se předávkovala léky, chtěla již ukončit svůj 
život, též se mi to nevydařilo a v Kroměříži mi Pán po-
slal do cesty hned řeholní sestru a jednu věřící. Bylo to 
v léčebně. A kdo nade mnou drží ochrannou ruku, 
když mám záchvat, že ještě nedošlo nikdy k vážnému 
zranění? Věřím též, že mne vždy vede ruka Páně a než 
jsem poznala lásku Boží, byla jsem na tom psychicky 
mnohem hůře, po záchvatu jsem i brečela. Co tím však 
spravím? Spíše si člověk přihorší. Kdo chce jít za Pá-
nem, musí se přece naučit nést všechny kříže, obtíže ve 
svém životě a následovat ho, jak on říká v Písmu. Je to, 
alespoň pro mne, učebnice pro život, nenahraditelná 
žádnou jinou knihou.  
Mrzí mne, co mi jednou vyšlo z úst, když mě ještě 
maminka doprovázela, po r. 2008 do kostela. Doma 
mi řekla, že nikdy nic neslyší, nosí sluchátko a vždy jej 
vypínala, protože jí pískalo. A já jí řekla, proč vůbec 
chodí, když nenaslouchá Božímu slovu. Má chyba, 
možná ji teprve Pán začínal oslovovat. Kdyby bratr 
nebyl rozhazovačný a nezadlužoval se, nemuseli jsme z 
Kozlovic. Nechci se povyšovat nad své sourozence, jen 
to ne. Mám však nyní slzy v očích.  
Z domu však nyní odcházet nebudu, jelikož maminka 
začala mít problém s kyčelním kloubem a možná ji 
čeká i operace. Babička (její maminka) měla kyčelní 
klouby měněny oba dva a musela se učit chodit o fran-
couzských holích. Jestli to čeká i maminku, tak jí chci 
být nápomocná, nechci, aby skončila v domově dů-
chodců. Vždyť, co vše pro mne vykonala a koná. 
Mnohdy jede sama do Brna, že mi dojdou léky a ona 
má vlak zadarmo. 
A proč jsem přešla do Církve bratrské? Měla jsem vel-
ké problémy se svátostí smíření, vždy mne to přivedlo 
do stresu a pak jsem si vyčítala, kolik hříchů jsem ne-
vyznala. A také jsem toužila po biblických hodinách. 
Církev bratrská mně v mnohém opět ještě více otevřela 
oči. Nikdy jsem před tím, než chci něco učinit, o to 
neprosila Pána, zda je to vůle Boží, k tomu mě nikdo 
nevedl. Až nyní. Např. ohledně zaměstnání, prosím 
Pána a nevím, jak to brát. A vnímám více i rozjímání a 
spojení s Pánem. Nepodaří se mi to však pokaždé. 
A ještě co se mi v životě stalo podivného?  
Jednou ve Znojmě, na vlakovém nádraží, jsem si kou-
pila z automatu kávu a chtěla si jít sednout. Velmi se 
mi třásly ruce, rozlívala jsem i po ruce, lidé chodili ko-
lem, nebo seděli, ale pomohl mi až jeden člověk, který 
vypadal jak bezdomovec. Ležel na lavečce, zvedl se a 
pomohl mi kávu donést. Sedla jsem si, děkovala mu a 
dala jsem mu peníze. On poděkoval též. Když jsem šla 
vyhodit kalíšek, byl pryč. Říkala jsem si, byl tak ochot-
ný a najednou pryč, namlouvám si to, nebo to byl po-
mocník, kterého mi poslal do cesty Pán?  
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Loni, když jsem byla začátkem léta pomáhat jedné bývalé 
katechetce ve Vranově s vařením, prosila o to na Faceboo-
ku a nemohla nikoho najít, tak potom jsem se k ní vrátila a 
že jí budu pomáhat i na zahrádce a mají s manželem malý 
penzion. Začaly však ty horka, větší únava, ona málo co 
vypomohla, spíš mi řekla, co mám udělat a byla se zákaz-
níky a pak honem na bohoslužbu. Bylo to honění, od rána 
do večera, tak nevím, zda to byla vůle Boží, abych tam 
skončila anebo spíš můj další pád. Došlo k hádce kvůli klí-
čům a já jsem řekla, že končím a odjíždím.  
Jsem výbušné povahy. Místní kazatel mi to nechce věřit, 
ale mnohdy vyvolám hádku i doma. Tak nevím, zda si mne 
Pán přál mít zde v Přerově. Já totiž stále nepoznávám své 
poslání, nebo dar, který na mě seslal Duch svatý při křtu, 
jestli by to snad měla být výpomoc. Nevím.  
Napsala jsem tedy ze svého života, od doby, kdy jsem začí-
nala poznávat lásku Boží, vše. Je to mé svědectví.     Yveta 
Závalová, Přerov 

 

 
 

Někdo má rád lidi ještě předtím, než se s nimi se-
tká - já bych je chtěl umět milovat i poté, co se s 
nimi rozejdu.                              Pavel Kosorin 

. . . 
 

      JEŽÍŠ NENÍ NAŠTVANÝ 
na své takzvané "přátele"  

 
Ježíš stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!"  
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Řekl 
jim: "Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." 
Po těch slovech na ně dechl a řekl: "Přijměte Du-
cha svatého!            (srov. J 20,19-22)  
           
Po Ježíšově smrti se učedníci skrývali. Měli strach, pochy-
bovali, nevěděli, co bude dál. Ježíšovu smrt považovali za 
totální debakl. A do této situace vstupuje samotný Ježíš: 
přes zavřené dveře, přes vnitřní uzavřenost učedníků a 
jejich pocit beznaděje. Nevyčítá nikomu jeho zbabělost, 
nedostatek víry ani to, že ho zapřel. Není na učedníky na-
štvaný a nedává jim "sežrat", že ho opustili. Ale přichází 
jako dárce pokoje, odpuštění a milosrdenství.  
Možná bychom od učedníků čekali rozpaky, výčitky svě-
domí, ... Ale je tomu naopak: strach a skepse učedníků 
jsou vystřídány radostí. To Pánův Šalom (Pokoj), který jim 

přináší... jakoby vyjadřoval: znám Tě, navzdory všemu 
tě miluji, žehnám ti a počítám tebou.  
I my jsme mnohdy uzavřeni ve strachu, smutku, bez-
naději a ve svých starostech. Ale Ježíš, jenž z lásky k 
nám prošel smrtí, vzkříšený Pán, k nám přichází se 
svým pokojem.  
 
Přichází pro každého, jehož život je neúspěšný,  
pro každého, kdo v životě něco hodně zvoral,  
pro každého, kdo se trápí, že nemůže už nic dělat.  
Přináší odpuštění, naději, život.  
 
Pokud k sobě necháme pronikat Boží hlas,  
jeho Šalom bude uzdravovat a otevírat naše srdce.  
My sami se pak v síle jeho Ducha můžeme stát 
nositeli spásy, záchrany, odpuštění a požehnání  
všude, kam jsme posláni.  
 
Milý čtenáři tohoto textu, i Tobě právě nyní říká Ježíš:  
"Pokoj tobě, jako mě poslal otec, tak já posílám tebe:  
přinášet odpuštění, pokoj, milosrdenství a naději."  
 
Sám to pochopitelně nezvládneš, ale pokud budeš ote-
vřen Duchu Božímu, můžeš v každé chvíli jednat jinak, 
nově a rozžíhat malé plamínky navzdory velké tmě... 
                                                                            www.vira.cz  

. . .  
 

                       DOPIS ČTENÁŘKY 
Milá Karlo, nepochybuj o tom, že je to Boží dílo. Náš 
Pán určitě chce, aby Jeho děti byly povzbuzeny ve víře 
a tuto úlohu Moravská brána plní. Já jsem o tom ještě 
nepsala, ale vždy si časopis čtu a je pro mne povzbuze-
ním. My všichni potřebujeme slyšet, že sourozenci 
taky prožívají boje a zápasy o víru, že ne vždy jsme 
nahoře. Potřebují slyšet, že nejenom já nejsem du-
chovní superman. Abych neměla chuť to vzdávat, ale 
viděla, že Pán zase někoho pozvedl a tudíž mně taky 

pozvedne, protože mne miluje!😃😃 
Kdyby tady byly jen příběhy o tom, jak sourozenci ví-
tězně a s přehledem každou situaci zvládnou, my, kteří 
ne vždy a ne hned vítězíme, bychom se cítili méněcen-
ní. Myslím, že je velice důležité mluvit i o svých selhá-
ních na rovinu, abychom mohli jeden druhého podpí-
rat ve svých modlitbách. No a co si budem povídat, 
necítíme se moc dobře ve společnosti těch „dokona-
lých“. Jsme přece společenství omilostněných hříšní-
ků, ale nežijeme-li ze své síly, jsme vítězové v Kristu. 
Pokud zapomeneme prosit o sílu pro každodenní oby-
čejný život, pak bohužel to moc slavné není..  
Jsem moc vděčná sestře Hannah, která měla odvahu 
napsat svůj životní příběh a my můžeme mít teď ra-
dost z toho, jak Pán ji zachránil. Vždyť Ježíš přišel na 
svět, aby hříšné spasil. Spravedliví spasení nehledají. 
Pokud se cítíme  spravedliví a nevidíme potřebu změ-
ny v našem životě – něco s námi není v pořádku.. Já se 
každopádně hlásím do klubu těch, kteří si jsou vědo-
mi, že potřebují novou milost od Pána pro každý nový 
den. Budu ráda, když se v časopise objeví příspěvky 
právě o tom, že i když já osobně jsem občas padla, Pán 
mne neodsoudil, ale když prosím, pozvedne mne, po-
máhá mi jít dál a nemusím zůstat poražená, ale jít ku-
předu. Jdu dál s tím, že Pán ve mně slavně dokončí, co 
započal.. 
Budu se snažit napsat něco ze svého života a tak tro-

http://www.vira.cz/
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chu přispět do časopisu. Moc děkuji, přeji krásné chvíle 

s Pánem, ať už v přírodě, nebo doma. 😃😃 Shalom!   
       Morcinkova Anna, CB Třinec-Sosna 
                                   
Každá naše zkušenost, i ta bolestná, se může stát 

zdrojem moudrosti a útěchy pro druhé.                                      
                      P. Vojtěch Kodet 

. . .  
 

MYŠLENKY Z ŽIDOVSKÉ MOUDROSTI 
 

 

(Pohled na část původní židovské čtvrti v Kroměříži, dnes Morav-
cova ulice. V této části města stojí též budova bývalé židovské 
radnice, která byla rekonstruována v r. 2017 a je chráněna jako 
kulturní památka ČR. V dláždění před jejím vchodem se nacháze-
jí tzv. „kameny zmizelých“, nesoucí jména posledního kroměříž-
ského rabína Dr. Joachima Astela a jeho rodiny, kteří zahynuli 
v Osvětimi.  
Na dobovém snímku v pozadí je zachycena dnes již neexistující 
židovská synagoga, jedna z dominant města, která stávala na 
Komenského náměstí. Byla srovnána se zemí nacisty v roce 1942. 
Dnes je na jejím místě umístěn památník holocaustu.) 
 

Každý národ má svá rčení, průpovídky, přísloví. Nejinak i 
ten židovský. Výbor takových výroků k poznání a poučení 
uspořádal již před několika lety ve francouzštině Nicholas 
Schultz, česky jeho kniha vyšla pod názvem "Myšlenky z 
židovské moudrosti". Spojuje je téma lidských ctností. 

 
* Kdo dává, ať nepřipomíná. Kdo dostává, ať nezapomíná. 
* Když někdo dává a přeje si, aby ostatní nedali nic,  
   to je ješitnost; 
* Když někdo chce, aby druzí dávali, ale sám nedá,  
   to je lakomství; 
* Když někdo dává s přáním, aby i druzí byli štědří,  
   to je dobročinnost; 
* Když však někdo nedává a nechce, aby se dávalo,  

   to je krutost. 
* Nepohrdej nikým, každý může mít svou velkou  
   chvíli. 
* Kritika se má podobat stohu slámy, který píchá,  
   ale neřeže. 
* Kdo si říká, co chce, uslyší, co nechce. 
* Nikoho nekárej, dokonce ani zlého; kárej jen  
   jeho špatné sklony. 
* Suď každého na vahách zatížených v jeho prospěch. 
* Slabý jen nezná svou sílu. 
* Jestliže věříš, že lze ničit, věř i tomu, že lze napravit. 
* Pokora je slávou moudrosti. 
* Pokud ohýbáte hřbet jako třtina, brzy vám začnou 
   lidé šlapat po hlavě. 
* Chceš-li někomu prokázat dobro, nežádej jeho  
    souhlas. 
* Všechno na světě lze napodobit, jen pravdu ne.  
   Neboť napodobená pravda už není pravdou. 
                             zpracoval: Leo Pavlát 

. . . 

 

OČI, KTERÉ NEVIDÍ ... 
Jsme spokojeni se smyslem života.  
Jak může člověk přijít na svět, být vychován, vzdělávat 
se, zamilovat se, pracovat, oženit se, zrodit děti, pečo-
vat o ně, dívat se na smrt, vidět pláč, slyšet nářek, jíst, 
pít, kouřit, prožívat životní vzestupy i pády, odejít na 
odpočinek .. a nakonec zemřít, aniž by si někdy položil 
otázku: „Proč?“  
Za celý život se nezajímat o to, proč jsem zde.. 
A co je ještě horší, položit si otázku, ale nehledat od-
pověď!  
Celé dějiny naplnili lidé, kteří zemřeli, aniž by se ně-
kdy zeptali, jaký je smysl jejich života.  
Se sousedy žijeme v ovzduší prostřednosti.  
Zaměstnanecké vztahy jsou poznamenány nudou.  
Devět lidí z deseti je zhypnotizováno všedností.  
A má někdo námitky? Vzpírá se někdo proti této maši-
nérii? Klade si někdo otázku: „Proč?“ 
Někdy mám chuť postavit se na roh ulice a křičet: 
„Cožpak nikdo nechcete vědět proč? Proč smutné ve-
čery? Proč zlomená srdce? Proč rozpadlá manželství? 
Proč děti bez otců a matek?!“    
Ale nikdy nekřičím. Stojím s rukama v kapsách, vyje-
veně se dívám ... a divím se. 
Ta největší, nejsmrtelnější satanova lest není v tom, že 
nás okrádá o odpovědi.  
On nám odcizil otázky. 
                                            (Na kovadlině, LUXPRESS 2008) 

 
Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte 
žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přeja-
li od svých předků. Nebylo to zlatem a stří-
brem, které ztrácejí svou hodnotu, ale drahou 
krví Kristovou. (SNC) Bible - První list Petrův 
1,18 
 
 
Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví  
a další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat 
víc, než bys myslel.“    Henry W. Longfellow 
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