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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 
 

 
 

 
 

 
 

DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU 
 

Tento svátek stojí co do významu tak trochu v pozadí, 
oproti vánočním svátkům nebo Velikonocům. Ale položme 
si otázku, zda to není škoda. 
Vždyť už lid Izraele podle Mojžíšova zákona zahrnoval 
slavnost díkůvzdání za úrodu mezi tři základní a největší 
svátky. Vděčné radosti se měli oddat všichni - včetně dětí, 
otroků, bezdomovců i cizinců. A to nejen v jeden den, ale 
rovnou po dobu celého týdne. V tento čas měli slavit a ra-
dovat se z Boží štědrosti, v důvěře spočívající z přijaté lásky 
Boží.  
Radovat se z toho, co člověk má, užívat si života, to totiž 
vůbec není samozřejmost. Stačí se rozhlédnout okolo sebe. 
Patříme k části světa, která žije v hojnosti. A přesto je sly-
šet spíše stížnosti a reptání. Dejme proto raději prostor 
vděčnosti. Vděčnost vyhání pýchu, která se domnívá, že se 
člověk může zabezpečit sám. Že všechno, co má, získal 
vlastním úsilím a schopnostmi. Kdo děkuje, ten ví, že nic 
není samozřejmost. Přijímá s vděčností štědré dary od Pá-
na, ať už hmotné, nebo duchovní. A nechá se také motivo-
vat.  
Protože kdo je vděčný, kdo spoléhá na Boží zabezpečení, 
sám pak nemá problém se štědrostí. Jsou to „spojené ná-
doby“.  Díků není nikdy dost.  

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až 
bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou 
zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu 
vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás 
požehnání? A bude po nedostatku. (Malachiáš 
3,10) 
 
Pane náš, ty jsi nám daroval sebe sama. Ty ses oběto-
val pro nás. Dej, abychom se z vděčnosti za tvou oběť v 
Kristu Ježíši a z poslušnosti vůči tvému Slovu naučili 
dávat ze svého tolik, kolik žádáš. Amen. 
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"Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, ne-
boť i když člověk má nadbytek, není jeho život za-
jištěn tím, co má." 
Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bo-
hatému člověku se na polích hojně urodilo. 
Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když 
nemám kam složit svou úrodu?´ 
Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, po-
stavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i 
ostatní zásoby 
a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; 
klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´ 
Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžá-
dají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´ 
Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bo-
hatý před Bohem."                                 (Lukáš 12,15-21) 
 
Bohatství může člověka  
pomalu ukolébávat v přesvědčení,  
že je zabezpečený, soběstačný, málo zranitelný, 
a že Boha vlastně už tak ani moc nepotřebuje  

(i když o něm třebas i káže      )... 
 
Bohatství nemusí spočívat jen v zásobách majetku, 
ale i „zásobách“ zkušeností, konexí, dovedností,  
v zásobách zásluh, či „náboženské praxe“...  
Nic z toho není samo o sobě špatné. 
Špatné se to může stát právě jen tím,  
že na to člověk nadmíru spoléhá, 
a že Boha vlastně už tak ani moc nepotřebuje. 
                                                                   www.vira.cz  (-IM-) 
 
                                             . . .  
 
Vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi,  
které na vás přijdou. 
Vaše bohaté zásoby hnijí  
a vaše šatstvo rozežírají moli.  
Vaše zlato a stříbro rezaví,  
a ten rez bude svědčit proti vám  
a stráví vaše tělo jako oheň.  (Jakub 5,1-6) 
 

 
„Dvojí věc od tebe, Bože, žádám:  
nedávej mi ani bídu, ani bohatství.  
Dej mi jen to nutné k životu,  
abych se z přebytku nestal nevěrným,  
anebo abych z bídy nekradl.“  (Přísloví 30,8-9) 

                                                      
. . .  

 

DEN TROUBENÍ 
neboli Jom Terua 

 
 Podle židovské tradice se tohoto dne stalo několik klí-
čových událostí – např. stvoření Adama a Evy, podle ně-
kterých výkladů se rovněž věří, že Noe podle Genesis 8:13 
odsunul příklop z archy,  den, kdy na Egypt sestoupila rána 
v podobě much a po návratu z Babylonu do Judska, kdy 
Nehemjáš staví znovu chrám, atd., v tento den Ezdráš 
předčítá Tóru judskému lidu. To je jen několik věcí z těch, 
které se podle tradice staly 1. den měsíce tišri. 
Ale chci se s vámi podělit o to, co bylo podle mě nejdůleži-
tější událostí, ke které podle tradice došlo podle tohoto 
dne. 

      Podle tradice byl Josef, syn Jákobův,  1. tišri pro-
puštěn ze své vězeňské cely. 
 
Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho 
propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a 
přišel k faraónovi.   
Farao Josefovi řekl: „Měl jsem sen a nikdo mi 
jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě 
stačí sen slyšet a už jej vyložíš.“ Genesis 41:14-15 
 
Dále v textu čteme, že Josef opravdu sen vyložil a kvůli 
tomu byl povýšen, stal se správcem egyptské země.   
Pro mne je u toho nejdůležitější aspekt v tom, že byl ve 
správnou dobu na správném místě, aby byl Božím ná-
strojem, skrze který Bůh zachraňuje celý Izrael. 
 Zde vidíme, jak se to týká vás i mě. Kdyby se Josef 
býval nedostal do této pozice, záchrana Izraele by byla 
minimálně zpochybněna. A nestalo by se to, kdyby 
nedokázal vyložit faraónovy sny. A k tomu by zase ne-
došlo, kdyby nebyl býval prodán do otroctví a nebyl 
oddělen od své rodiny. Kdyby nebyl vhozen do vězení, 
falešně obviněn –kdyby se toto nestalo, nesetkal by se 
s číšníkem, a kdyby se nesetkal s číšníkem, nemohl by 
vykládat jeho sny. A kdyby mu je nevyložil, jak by číš-
ník vůbec věděl o tom, že existuje? A jak by se potom 
zmínil faraónovi o Hebrejovi? 
Je tedy důležité vidět, že to, jak se Josef poddal Boží 
vůli, jeho ochota snášet utrpení, kterému byl vystaven, 
být oddělen od rodiny, poslán do vyhnanství, být vržen 
do vězení a falešně obviněn – to je to, co ho dostalo na 
správné místo ve správnou dobu. 
      Je zřejmé, že v této době spousta lidí prochází těž-
kými věcmi, já jsem jeden z nich. A když takovými si-
tuacemi procházíme, přirozeně inklinujeme k tomu, že 
se ptáme Boha: proč dovolíš, aby se to dělo? Jaký je 
smysl toho všeho? A často tomu záměru nerozumíme. 
A Josef tomu bezpochyby tenkrát také nerozuměl.  
Zdá se mi, že Boží přístup k Josefovi byl takovýto: Než 
tě uvedu do toho postavení, budeš mi důvěřovat? Bu-
deš mi věrný, budeš mi i nadále důvěřovat? Vidíme, že 
Josef v tom byl úspěšný – byl vyveden z vězení, byl 
vyvýšen až do této pozice. 
Snad proto někdy musíme být ochotni být odděleni od 
svých blízkých, být "posláni do exilu". Být falešně ob-
viněni, abychom byli přivedeni na místo, kde bychom 
se měli především soustředit na Něj. Protože pokud 
jsme Mu věrní, postavíme se za pravdu, mohlo by se o 
nás říkat to, co se říkalo o Josefovi – že nebyl nikdo 
moudřejší, rozvážnější a naplněnější Duchem Božím. 
Všichni chceme být naplněni Duchem, moudří a po-
třebujeme být také velmi rozvážní.  
Žijeme ve složité době a nepochybuji o tom, že Stvoři-
tel hledá ty, kterým může v těchto těžkých situacích 
důvěřovat. Ale než můžeme být ustanoveni do určité 
pozice jako Josef, musíme být ochotni projít vězením 
tak jako on.  
A pokud budeme věrní, pokud to, čím teď procházíte, 
se zdá tak těžké a nejste si jisti, proč se to děje, nadále 
stůjte v pravdě a neustále vkládejte svou důvěru v Něj, 
protože není pochyb o tom, že dostanete úkol, díky 
kterému vyjdete z vězení. 
     (Bill Cloud, Shoreshim – Kořeny, Ministries, Tenne-
see/USA, Překlad Marcela Folbrechtová)  

doporučuje Jindřich Kimler  
 
 

http://www.vira.cz/
mailto:
http://billcloud.org/
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SKLIZEŇ 
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neod-
umře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hoj-
ný užitek.                                                         Jan 12,14  

 
Kolikrát za život jsme již utrpěli nějakou ztrátu, po-
rážku, ztrátu iluzí, či zklamání...  
Takovéto situace jsou jakoby malou "smrtí" našich 
očekávání a jistot.  
Ta pravá smrt na nás ale teprve čeká.  
Zní to syrově. Ale realisticky.  
Tuto bolestnou cestu ale již před námi prošlapal Kris-
tus. Cestu vyprahlosti, zmaru, opuštění, zklamání a 
deziluze. V poušti smrti ale neuvízl!  
Vstal z mrtvých.  
Jít v jeho stopách nám umožňuje předávat a ode-
vzdávat do jeho rukou naše každodenní porážky, 
zklamání, nemoci a nakonec i naši smrt.  
Ve spojení s ním toto vše nakonec může přinést život, 
pokoj, radost a naplnění. Jedním slovem:  "užitek"...  
     Ježíši, odevzdávám ti … 

www.vira.cz 

. . .  
 

SVĚDECTVÍ O DESÁTKU  
Myslím si, že problém většiny křesťanů je, že desátek ne-
vnímají jako určitou „povinnost“ lásky vůči Bohu-
Otci. Vždyť z Jeho ruky vše máme. My úplně na začátku, po 
návratu do církve, ale ještě před osobním setkáním s Kris-
tem, jsme asi jako spousta jiných brali desátek jako určitý 
příspěvek církvi. Ale nevnímali ten pravý obsah a smysl. 
Desátek = desetina všeho. 
Manžel Dalibor byl z rodiny, kde se vždy velmi vážilo, co 
dát, kam, kolik, proč. Já zase byla někdy až zbytečně roz-
hazovačná a ráda nakupovala. Bůh tyto naše vlastnosti po-
stupně měnil. Přispívali jsme na církev, potřebné, ale stále 
to nebyl desátek. 
Obrat nastal později, kdy nám Bůh začal odhalovat své 
srdce plné lásky a milosrdenství. Myslím, že nebudu lhát, 
když řeknu, že tenkrát naší motivací pro dávání desátku 
nebyla touha po duchovním či hmotném požehnání (nějak 
nám to ani nedocházelo), ale najednou jsme tak nějak bo-
lestně vnímali, že Bůh nám dal vše, co měl, to nejdražší a 
nejlepší = svého Syna, a my mu nejsme schopni dát ani to 
málo, co mu podle Písma právem náleží. Bylo nám najed-
nou jasné, že by to měl být dar z lásky milujícímu Otci. Ale 
radostný dar. Ne se zkřivenou tváří a zaťatými zuby – tak si 
to tedy vem... Vždyť radostného dárce miluje 
Bůh! (Všechno dávej s veselou tváří a s radostí odděluj pro 
Hospodina desátky.)  
Pamatuji si, jak jsme tenkrát večer seděli, děti spaly a Dali-
bor začal počítat, co jsme Bohu dali, a zjistil, že velmi 
mnoho je toho, co jsme Bohu nedali a co mu dlužíme. A tak 
to začalo. Netvrdím, že nám to bylo jasné hned, ale po-
stupně to uzrávalo. Musím říct, že od toho dne rozhodnutí 
se pro desátek jsme až dodnes neměli nouzi. Nežijeme v 
blahobytu, ale ani v nedostatku či chudobě. Také jsme četli 
o možnosti adopce na dálku a tak k nám patří i chlapec 
Vianey Nshimiyimane z Rwandy. 
A jestli mohu ještě trochu povzbudit – mám i takovou 
osobní zkušenost, (je toho více, ale uvedu jednu), že se Bůh 
zajímá i o maličkosti, méně potřebné pro běžný život. Uve-
du příhodu, kdy jsem si chtěla koupit kabát.  
Byl hezký, s kožešinovým límcem, jenže mi připadal zby-
tečně drahý, i když jsem měla zhruba přibližnou částku 

odloženou už delší dobu. Několikrát jsem obchod na-
vštívila, ale kabát přece jen nekoupila. V té době v ne-
děli v televizi v Křesťanském magazínu z Ostravy byl 
snímek o Ukrajině. Byla řeč o chlapci, který potřebuje 
operaci páteře, aby mohl žít. Ale na operaci nejsou fi-
nance. Nebudu dále rozvádět. Částí peněz na kabát 
jsem tenkrát přispěla.  
Po čase jsem šla kolem zmíněného obchodu s kabáty. 
Na dveřích byl nápis – Výprodej zimního zboží, slevy 
80%. Kabát jsem si tenkrát koupila ze zbylých peněz za 
velmi přijatelnou cenu. Prostě chci tímto říci, že rozdě-
lit se s Bohem nám není nikdy ke škodě, ale ku prospě-
chu. Můžeme tím třeba i někomu pomoci, (potřebná 
částka na operaci byla sesbírána a chlapec mohl být 
operován) a mně Bůh pomohl tím, že naplnil i tuto 
mou „zbytečnou“ potřebu. 
Nechtěla bych, aby to vyznělo, že se člověk chlubí ně-
čím, na čem vlastně sám nemá zásluhu, vždyť jak říká 
apoštol Pavel - ,, ... chlubit se mohu jen svými sla-
bostmi“, ale chci jen povzbudit a potvrdit, že když člo-
věk řekne jednou Bohu ano, On má moc proměnit náš 
pohled i srdce.                                            Jana Kameníková 

 
A ještě namátkou pár souvisejících Božích příslibů a 
rad:  Přísl. 3,9-10; Přísl. 11,24-25; Přísl. 3,27-
28; Mich 6,8; Tob. 4,5-11 
 

. . .  
 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě 
sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře 
sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve 
svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z 
donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje 
Bůh‘. 
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své mi-
losti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co 
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé 
dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, ob-
daroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ 
Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jíd-
lu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší 
spravedlnosti‘.                         2. Korintským 9,6-10 

. . .  
 
 

BRÁNA 
Vejděte těsnou branou; prostorná je brá-
na a široká cesta, která vede do záhuby; a 
mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je 
brána a úzká cesta, která vede k životu, a 
málokdo ji nalézá. (Matouš 7:13-14) 

MV červnu letošního roku jsem byl s manželkou v Pa-
říži a spolu jsme navštívili zahradu malíře Clauda Mo-
neta v nedaleké obci Giverny.  
Po zaparkování jsme nejprve chodili sem a tam podél 
vnější zdi a byli celí natěšení z toho, že „tady za tou zdí 
už budou ty kytičky!“ Ale chvíli nám trvalo, než jsme 
našli překvapivě malý vchod. Možná jsme čekali vel-
kou bránu a dlouhou frontu, ale byly tam jen malé 
dveře a kupodivu bez zácpy. A za nimi byl  samozřejmě 
obchod se suvenýry  a za ním pak už zahrada se záho-
ny, s Monetovým domem, plným jeho maleb a pozů-
stalostí, a také mostík a jezírka s lekníny, jak je známe 
z malířových obrazů. Prostě nádhera! 

http://www.vira.cz/
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Asi jste pochopili, že zmiňuji tuto historku právě kvůli 
těm dveřím, které vedly dovnitř zahrady. Ježíš v dnešním 
úryvku také mluví o dveřích, přesněji o bráně a o cestě. 
Říká, že široká je brána a prostorná cesta, vedoucí 
do záhuby, a naopak že těsná je brána a úzká cesta, ve-
doucí k životu. Tou první mnozí procházejí, tu dru-
hou málokdo nalézá. A proto také Ježíš hned na úvod 
vyzývá své posluchače (i nás), abychom vešli tou těsnou 
branou, jakmile ji nalezneme. „Vejděte těsnou bra-
nou!“ 
Když Ježíš mluví o duchovních pravdách, používá příměry, 
které tehdy lidé běžně znali a dokázali si je snadno před-
stavit. Zde Ježíš naráží na tehdejší běžnou situaci ohled-
ně cesty do velkého města, která tehdy bývala obehnána 
hradbami: dovnitř vedla pohodlná cesta skrze širokou 
bránu, určená pro masy lidí, pro poutníky a obchodníky, 
kteří den co den vcházeli a hledali ve městě štěstí a úspěch. 
Pak ale tu a tam existovala ve zdech hradeb i úzká branka, 
malá vrátka, někdy soukromá, jen pro ty, kdo ji znali, která 
ústila do uzoučké chodbičky. 

 

 
V Ježíšově přirovnání však obě brány a obě cesty nevedou 
do téhož města, na stejné místo. Široká brána – říká Ježíš 
– vede do záhuby, do zkázy, zatímco úzká vede k životu a k 
naplnění. A tady někdy slýchávám otázky a námitky lidí. 
„Je-li Bůh láska a touží-li nás všechny zachránit a mít u 
sebe, proč je cesta ke spáse úzká a brána k životu těsná? 
Nečekali bychom spíše, že milující Bůh učiní ‚vchod do ži-
vota‘ přístupný, široký a prostorný?“ Dobrá otázka, viďte.  
Ona ta brána k životu je svým způsobem široká… a svým 
způsobem je úzká… Možná to zní, jako bych neměl všech 
pět pohromadě. Zkuste porozumět, jak to myslím. 
Z jakého pohledu je „vchod do života“ široký? Především 
není založen na nás a našem dodržování určitých pravidel! 
„Úzké“ (úzkoprsé) by v jistém smyslu bylo, kdyby ke vstu-
pu do života byl Bohem požadován třeba přesný počet na-
šich modliteb denně (např. 5), nebo určité procento pří-
jmu, které bychom dali jako almužnu chudým, nebo opa-
kování určitých slov dokola (jakási mantra), nebo návštěva 
určitých míst na zeměkouli, atd. Ještě užší a omezenější by 
bylo, kdyby vstup do věčného života Bůh umožnil jen lidem 
narozeným v určité kastě, v určitém národě, s určitou bar-
vou pokožky, s určitým množstvím peněz v bance nebo s 
určitou pozemskou mocí a vlivem. 
V tomto ohledu je „vchod do života“, do kterého nás Ježíš 
naléhavě vybízí, abychom vstoupili, velmi široký a otevřený 
všem. Nikoho nevylučuje a nediskvalifikuje, neboť není 
založen na lidských zásluhách či naopak selháních, na mi-
nulosti člověka, nezáleží tu na věku a zralosti, na pohlaví, 
barvě kůže nebo řeči jazyka, na lidské moci či bezmoci. 
Ježíšem otevřená „brána do života“ nehledí na lidské hod-
nocení sebe sama nebo druhých. Ptám-li se: „Je ta brána 
dost široká pro někoho, jako jsem já? Pro někoho tak ne-
hodného, neurozeného, hříšného, zbloudilého, zkaženého 

jako já?“ Ano, právě pro takové je doširoka otevřená a 
nesmírně prostorná. 
Docela dobře to vystihuje jeden vtip – o chlapíkovi, 
který po smrti stojí u nebeské brány a dozvídá se, že ke 
vpuštění potřebuje získat „sto bodů“. A tak začne vy-
počítávat, co všechno za života dělal: „Byl jsem v kos-
tele každou neděli.“ „Výborně, 1 bod,“ slyší odpověď. 
„Jenom jeden? Taky jsem dával pravidelně ošacení na 
charitu.“ „Skvělé, další bod.“ „Zase jen jeden? Pak jsem 
odjel do Afriky a pomáhal tam hladovějícím lidem.“ 
„Paráda, 2 body.“ „Jen dva? A co to, jak jsem navště-
voval mentálně postižené, jak jsem nechal vybudovat 
dětské hřiště, jak jsem složil písně k Boží chvále, jak 
jsem přispíval na náš sbor?“ „Máš pochvalu, dohro-
mady dva a půl bodu.“ „Cože? Takhle se do nebe do-
stanu jenom z Boží milosti!“ „Bingo! Sto bodů. Pojď 
dál.“ 
Právě v tomto smyslu, tímto způsobem je „vchod do 
života“ úzký! To proto, že spočívá výhradně na Boží 
milosti, na nezasloužené Boží přízni, která vylučuje 
lidskou pýchu a lidské výkony tím, že dává život jako 
dar – kterémukoli hříšníku, s malými i velkými „škra-
loupy“ ve svém životě. Ta brána k životu je založena 
na dokonalosti nikoli naší, ale jednoho jediného člově-
ka a zároveň Božího Syna, Ježíše Krista. 
Jen Ježíš žil bezchybně, zemřel nevinně a vstal vítězně 
z mrtvých. Za nás, kvůli nám a pro nás. Proto On sám 
je tou branou, těmi dveřmi, tou cestou. 
„Já jsem dveře,“ říká. „Kdo vejde skrze mne, 
bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a na-
lezne pastvu.“   (Jan 10:9)  
Ve spojení s Ježíšem, a nikým jiným!, jsme zachráněni 
a nalézáme skutečný, naplněný život – Jeho život, ži-
vot čerpající z Boha, život zaměřený na druhé a konají-
cí s láskou v jejich prospěch. 
Brána k životu je těsná, neboť skrze ni nelze projít ani s 
vlastními hříchy, ale ani s vlastními představami o své 
spravedlnosti a soběstačnosti. Nemůžeme vzít s sebou 
své hříšné, sebestředné ani pyšné, sebevyvyšující Já. 
Cesta do života je těsná z obou stran – ne abychom na 
sebe nabalovali víc a víc svých zásluh a „bodů“, ale spí-
še abychom postupně odkládali a zbavovali se toho, co 
je z nás a podle nás, tak jak Ježíš se vším, co je On, 
přebírá vládu v našem životě. 
Jen Ježíš sám nás vede do prostorné „zahrady života“ a 
říká: 

Kdo chce jít za mnou a okusit život, 
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
(na kterém visí tvé hříšné já)  

a následuj mě. 
Vejdi těsnou branou do mého života. 

Dokud je čas, dokud mě lze ještě nalézt. 
Amen. 

   zdroj: internet 
 

  



                              5 
KDO JE V.I.P. PRO BOHA – A KDO PRO LIDI? 
(Ohlédnutí za symbolickým nedorozuměním na velehradské pouti.) 
 

Na první červencové dny jsem si konečně naplánovala tro-
chu odpočinku. Jenže přišla prosba: "Přijeďte 4. 7. večer na 
Velehrad a v rámci Koncertu lidí dobré vůle tam řekněte 
pár vět o hospicích. Bude to přenášet televize a diváci do-
stanou možnost pomocí SMS přispět na hospic, je nutné, 
aby o něm něco věděli."  
Nepodpořit hospic, to nešlo, a tak jsem opět odpočinek 
odsunula a slíbila absolvovat 700 km jízdy vlakem.  
Teprve postupně jsem se dovídala, co je na mě ušito. Do-
stanu na pódiu jako ocenění krásnou vázu. No dobře, ale 
proč já? Vždyť v hospicích pracuje tolik skvělých lidí a o 
nich se nikde nemluví. Tou vázou to ovšem nekončilo. Scé-
nář pořadu byl koncipován s nejlepším úmyslem zviditelnit 
právě ty, o kterých se nemluví, a označit je jako "hrdiny 
všedního dne". Našli si nás pro ten účel tři, a já byla na řa-
dě první. Couvnout se už nedalo a scénář pro živé vysílání 
byl přesný, vteřinu za vteřinou. Jak z toho vybruslit? Naš-
těstí oba skvělí moderátoři - Lucie Výborná a P. Prokop 
Siostrzonek - mé prosbě, která byla téměř výhrůžkou, po-
rozuměli. Těsně před vysíláním jsem jim řekla, že mě z pó-
dia ani heverem nedostanou, dokud mi po předání té vázy 
na jednu větu nepůjčí mikrofon. A tak když mi pan Rado-
van Lukavský předal cenu, dostala jsem možnost uvést vše 
na pravou míru. Bylo nutno zdůraznit, že skutečnými hrdi-
ny všedního dne jsou mnozí naši pacienti a jejich rodiny, 
které od nich ve finále neutečou. My jim v tom pouze po-
máháme.  
Koncert skončil přesně v deset večer, k vlaku do Starého 
Města, který mi jel až o půlnoci, mě slíbila autem odvézt 
kamarádka, tak jsem mohla v klidu pozorovat, jak se ten 
obrovský dav lidí dává do pohybu. Vzácní hosté, včetně 
první dámy, řady ministrů, poslanců a dalších celebrit se 
odebírali do budovy vpředu vlevo od pódia, tam, kde jsem 
navečer našla a bez fronty a bez problémů použila toaletu. 
Mnohem větší část davu udělala čelem vzad a směřovala na 
opačnou stranu.  
Netrvalo dlouho a zůstalo nás v předních lavicích jen pár. 
Tři odměnění "hrdinové všedního dne" s vázami v ruce (z 
nich jeden vozíčkář), pětaosmdesátiletý pan Lukavský, mo-
je kamarádka novinářka Lenka a pár techniků od televize, 
kteří uklízeli své kabely.  
Kterýsi z nich nás v té tmě identifikoval a divil se, proč ne-
jdeme do těch dveří vlevo na občerstvení. "Nikdo nám ne-
řekl, že tam máme jít," povídám.   "A kdo jiný, když ne vy, 
ocenění," opáčil on.  
Hlad jsem neměla, ale tím čistým WC bez fronty bych ne-
pohrdla. A tak jsme si to s Lenkou k oněm dveřím naivně 
namířily. Dva muži od ochranky mi zastoupili cestu a žáda-
li legitimaci V.I.P.  (z angl. "velmi významná osoba"). Ne-
pochopila jsem hned vážnost situace, s úsměvem ukázala 
na velkou krabici s vázou, a říkám: "A tohle vám nestačí?"  
"Nestačí! Sem mohou pouze V.I.P. a novináři!"  
Lenka novinářskou legitimaci měla, ale dostala v té chvíli 
hrozný vztek, takže ji přešla chuť na všechno: na vstup, na 
jídlo i na tu toaletu. Na tu nepřešla chuť mě, ale tak akutní 
to zase nebylo a Lenka mě ujistila, že ve Starém Městě na 
nádraží je to taky solidní. 
Byl aspoň ještě čas na chvíli pokleknout před svatostánkem 
v bazilice. Před jeho dvířky žádná ochranka nestála, nikdo 
nechtěl legitimaci V.I.P. a já jsem silně vnímala pevné ob-
jetí Pána Ježíše, který mne ujišťoval: "Pro mě jsi vždycky 
byla a vždycky budeš V.I.P. Jsi moje. Jsi jedinečná. Mám tě 
rád takovou, jaká jsi."  

Něco málo jsem pak před cestou sezobla u jednoho ze 
stánků s občerstvením pro lidi bez legitimace V.I.P. a 
mohla si tam ještě vychutnat krásu společenství lidí 
dobré vůle. I v té houstnoucí tmě bylo možno poznat, 
že je mezi nimi mnoho skutečných hrdinů všedního 
dne. Ovšem bez legitimace.  
Lenka měla pravdu: toaleta na nádraží vypadala slušně 
a vstup nebyl vázán na legitimaci V.I.P.  Bohužel byla 
zamčená. Co se dalo dělat? Lenka mi podržela vázu a 
já jsem v nedalekém křoví z celého srdce děkovala Bo-
hu, že jsem jeho V.I.P. a má mě rád, přestože čůrám v 
křoví za nádražím.                  
MUDr. Marie Svatošová - do roku 1990 praktická lé-
kařka. 1990 opouští ordinaci, aby realizovala myšlenku 
hospice, kterou zná ze samizdatové literatury. Roku 
1993 zakládá Sdružení Ecce homo pro podporu domá-
cí péče a hospicového hnutí. 8.12.1995 je pak otevřen 
první český hospic v Červeném Kostelci. Další následu-
jí...  
Marie Svatošová je známa nejen jako iniciátorka hos-
picového hnutí, ale také jako autorka řady článků a 
publikací. Čtenářsky nejúspěšnější je její knížka "Hos-
pice a umění doprovázet", která vyšla už popáté, v cel-
kovém nákladu 30 000 výtisků. Úspěšnou se stala i její 
knížka krátkých úvah: "O naději s Marií Svatošovou", 
která byla rychle rozebrána a vyšla i v druhém vydání. 
Koncem léta 2004 jí v Karmelitánském nakladatelství 
vyšla další knížka: Náhody a náhodičky.  
Na podzim 2003 a na jaře 2004 vzbudila značnou po-
zornost i její pravidelná účast v rubrice "Jak to vidím 
já" pořadu "Host do domu" Českého rozhlasu 2 Praha.  
Po znemožnění jejího dalšího působení v tomto pořa-
du pokračuje ve svých zamyšleních „mimo mikrofon“ 
na www.vira.cz/svatosova. 

. . .  
 

NENÍ SLOVO JAKO SLOVO 
Pozvala mě kdysi na návštěvu kamarádka, bývalá spo-
lužačka, se kterou jsme pár let sdílely školní lavice. 
Jako mladá manželka a novopečená maminka mi chtě-
la předvést svůj nový domov a představit svoji rodinu. 
Ukázala mi prostorný, vkusně zařízený byt, vše 
v jednom lesku. V kuchyni nikde ani smítko, napasto-
vaná podlaha jen svítila, zeď u sporáku zdobila hezká 
vyšívaná „kuchařka“ a na plotně voněl sobotní oběd. 
Vzorná domácnost. Pak přinesla z kočárku na zahradě 
roztomilé miminko. (Dnes už je z tehdejšího chlapečka 
dospělý mužský, otec početné rodiny.) Naše řeč se to-
čila hlavně kolem děťátka a nového denního režimu, 
povídaly jsme jedna přes druhou co je nového a 
v průběhu času se dostavil také manžel, který – jak se 
zdálo – moji návštěvu vcelku toleroval a choval se spo-
lečensky. Opravdu hezká rodinka.  
Jako host jsem byla pozvána ke stolu. Podávala se 
dršťková polévka a jako druhý chod domácí brambory 
se špenátem a vejcem. Mražená dršťkovka byla dobrá 
volba, polotovary byly tehdy poměrně kvalitní a ceno-
vě dostupné. Doma jsme ji také často dělávali, protože 
se dalo navíc improvizovat. Stačilo vložit do hrnce 
ochucený mražený základ, dát oproti návodu víc vody, 
přidat trochu nakrájených brambor, zeleniny, česneku 
a majoránky a byl pořádný hrnec chutné polévky. 
K obědu se jedla jako první chod a zbytek jsme si dali 
ještě s pečivem k večeři. Ovšem každá rodina vaří tro-
chu jinak. Kamarádka byla žena precizní a důsledně se 

http://www.hospice.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha.php?sel_kniha=566
http://www.ikarmel.cz/kniha.php?sel_kniha=682
http://www.rozhlas.cz/praha/portal/
http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=795&sel_kniha=152
http://www.vira.cz/svatosova
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držela návodu na obalu krabičky, aby bylo všechno podle 
doporučení, správně, jak má být. 
Zasedli jsme ke stolu a ponořili lžíce do talířů. Po několika 
soustech manžel kamarádky tiše prohodil: „Hm, ona to 
bude asi spíš dršťková omáčka, ne?“ 
„Ále, prosím tě .., udělala jsem ji přesně podle návodu“, 
ohradila se jeho žena.  
„No, nevím“, zahuhňal pochybovačně a nabral další sousto.  
Milá manželka svižně vstala od stolu, odklopila vyleštěné 
víko dokonale čistého koše na odpadky, vytáhla vyhozenou 
papírovou krabičku od mraženého polotovaru a zvýšeným 
hlasem konstatovala:  
„Tady je napsaný ..!“, načež následoval výčet všech ingredi-
encí a přesný návod k přípravě polévky. „Udělala jsem to 
přesně podle návodu“, dodala vítězoslavně a krabičku str-
čila zpátky do koše.  
Reptavý manžel už nic neříkal a já si hleděla svého talíře. 
(Tož napsaný může být ledacos, myslela jsem si pro se-

be.😊) „Ale však je to dobrý“, řekla jsem raději nahlas, 
abych kámošku neshodila a zklidnila domácí jiskření. Ne-
hledě k tomu, že dohromady o nic nešlo. Druhý chod byl 
výborný a zbytek oběda proběhl za pokojné konverzace.  
 
Na tuhle historku jsem si vzpomněla o něco později. 
Několik let nato, po sametové revoluci, jsme obě uvěřily, 
přijaly Pána Ježíše Krista jaké svého Spasitele. Samozřej-
mě jsme také pilně četly Bibli. Po duchovních věcech byl 
tehdy doslova hlad. A právě tahle kamarádka mi vyprávěla, 
jak měla jednou zdravotní problém, když si opařila nohu 
horkou vodou.  
Nejdřív se zdálo, že to nebude nic vážného a že se všechno 
dobře zahojí. Ale později se poraněné místo zanítilo, změ-
nilo barvu, bolelo a vypadalo dost ošklivě. Viděla, že ráno 
bude muset zajít k lékaři. Pak se ale rozpomněla, co probí-
rali nedávno s jejich kazatelem na skupince, že v případě 
nemoci je dobré se modlit a vyhlašovat Boží slovo o uzdra-
vení. A tak to, jako křesťan – začátečník bez váhání a bez 
pochybování prostě udělala.  
Nejdřív se zdálo, že se nic neděje. Protože je to ale žena 
nejen důsledná a houževnatá, ale hlavně Písmu důvěřující, 
nakonec se naštvala, odcitovala nad bolavou nohou pří-
slušný verš a řekla nahlas a důrazně: „Hernajs, tady je to 
napsaný, tak to musí být pravda!!“ 
Druhý den ráno viděla, že postižené místo vypadá mnohem  
líp a během několika málo dní bylo po problému. 
Inu – psáno jest .. 

Karla Došková 

 

 

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k 
mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z 
očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kte-
ří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. 
          Přísloví 4:20-22 
 
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej 
na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští 
všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdra-
vuje.                                                    Žalm 103,2-3 
                                                         

. . . 
 

INSTRUKTOR 
Fotografa známého časopisu jednou vyslali, aby pořídil 

z výšky několik snímků lesního požáru. Muž se dosta-

vil na letiště jen hodinu před západem slunce, a tak 

rychle běžel k připravenému letadlu. Naložil si věci, 

naskočil a zavolal: „Startujeme!“ Pilot přidal plyn a 

letadlo se rychle vzneslo do vzduchu. 

„Leťte nad severní stranu hořícího lesa,“ řekl fotograf, 

„a pak musíte několikrát zakroužit co nejníže.“ 

„Proč?“ ptá se pilot. 

„Protože budeme fotografovat. A jak jistě víte, potře-

buji získat dobré záběry.“ 

„Chcete snad říct, že vy nejste můj letecký instruk-

tor?!“ obrátil se ustrašeně pilot na muže s fotoapará-

tem. 

 

Nepříjemné překvapení můžeš zažít i ty, když odstar-

tuješ den jen tak narychlo, a až potom zjistíš, že jsi 

svého instruktora – Učitele – vůbec nevzal na palubu! 
zdroj: internet 

 

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; 

odešel na pusté místo a tam se modlil.  

                                                                  Bible - Marek 1,35 

 
Semínka dne je nejlépe zasít během první hodiny.  
                                                               nizozemské přísloví 
                                    . . .  

ŽIDOVSKÝ HUMOR V PRAXI 

Bydleli jsme kdysi v Malackách a tam Židům moc 
pšenka nekvetla. To víte, jejich majetek a lidská závist.. 
Dnes tam myslím nežije ani jeden. Ovšem za svého 
mládí jsem jednoho z posledních znal. Když jsem jej 
potkal, často náš dialog vypadal takto:  
Dušanko, ani nevieš, ako som dobre nakúpil.  
A čo ste, ujo, kúpili?  

No nič, veď ti vravím, že som dobre nakúpil.        
 
Tento jeho slogan používán s oblibou dodnes. Je 
v něm veliká moudrost, viz miliony hloupých reklam. 

D. Polanský 

  
Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví  
a další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
Také příspěvky napsané rukou na papíře ráda přepíšu. 
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat 
víc, než bys myslel.“    Henry W. Longfellow 

mailto:Karla.Doskova@seznam.cz

