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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 
 

 
 

 
 

                   

PÁN PŘICHÁZÍ  
 

Zvedněte, brány, svrchků svých, ó věčná vrata v nebesích; 
všech králů Král a Pánů Pán buď s plesáním již uvítán! 

Pln milosti náš Stvořitel a světa všeho Spasitel 
již béře v chrám se svůj; Sióne, prozpěvuj! 

 
On, spomocník všech národů, má spravedlnost v průvodu; 

jsa korunován svatostí a žezlem lásky s milostí 
v pokoře k nám se ubírá a nebes brány otvírá. 

On Bůh, on Pán je tvůj; Sióne, prozpěvuj! 
 

Ó blaze městu, zemi té, všem, kdož se k němu hlásíte! 
Kde jeho stanou kročeje, tam svatý mír se rozleje; 
kde on, to slunce života, tam mizí hrobu temnota. 

On rádce, štít je tvůj; Sióne, prozpěvuj! 
 

Otevřte brány srdcí svých, odvrzte zlost i každý hřích, 
a v roucho víry, naděje nechť každý již se oděje, 

by Král ten v slávy odění dal život vám a spasení. 
Již k tobě Král jde tvůj; Sióne, prozpěvuj! 

Halle 1704 
G.Wiessel 1737 / J.Baštecký 

Evangelický zpěvník, podle žalmu 24 

 
 

BUĎME PŘIPRAVENI 
Stává se mi někdy, že uslyším ve spánku zvonění jako-
by telefonu a pak zjišťuji, že to není telefon. Prostě se 
probudím a mám intenzivní pocit, že bych se měla 
modlit. Snad někdo známý potřebuje přímluvu, mys-
lím si. Už mnohokrát jsem si říkala – Pane, nenamlou-
vám si to? 
To stejné se mi přihodilo v úterý 10. prosince letošního 
roku.  
Ráno okolo 7.hodiny jsem měla pocit, jako když slyším 
zvonit telefon, probudím se a zjišťuji, že můj mobil 
nezvonil. V bytě je ticho. Začnu se tedy modlit jako 
jindy. Zároveň přemýšlím, jestli je v rodině nebo mezi 
blízkými někdo, kdo potřebuje naléhavou modlitbu. 
„Pane, jestli je to od Tebe, prosím, potvrď mi to nějak.“  
(Pro úplnost dodávám, že část mých příbuzných bydlí 
na Severní Moravě.)  
Později jsem se dozvěděla, co se stalo. Jeden můj blíz-
ký příbuzný, který byl před časem na operaci ledviny, 
byl právě v ten den na pravidelné kontrole ve Fakultní 
nemocnici v Ostravě, v době a na místě, kde došlo ke 
střelbě a zabití několika lidí. V doprovodu manželky 
čekal na odběr krve, když ze sousední místnosti uslyše-
li střelbu a křik. Nevěděli, co se děje a tak vyběhli na 
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chodbu, kde v nastalém zmatku potkali ozbrojence, kteří je 
směrovali ven z budovy kvůli mimořádné události. Díky 
Bohu, moji blízcí přežili. Škoda ostatních zmařených živo-
tů.                            Bohumila Chalupová 
                                                             
 „Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.“   
Lukáš 12,35 
 
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové 
Boží.“  Římanům 8,14 

* 
 

SVĚTLO V TEMNOTÁCH 
Tento příběh začal o Vánocích v roce 1945 na jednom ven-
kovském statku v odlehlém tyrolském údolí. Tenkrát byla 
velká nouze, nedávali se žádné velkolepé dárky. Smět být 
doma, mít něco k jídlu a sedět v teplé světnici – už to bylo 
pro lidi velké štěstí. 
Pro malého tyrolského venkovského chlapce Romeda byly 
Vánoce 1945 obzvlášť smutné, protože ležel v posteli 
s vysokou horečkou a cítil se moc špatně. Vozil s koněm 
seno a přitom se nechladil. Romed se musel doma hodně 
snažit, protože jeho otec se ještě nevrátil z války domů. 
Dnes přišel lékař. „Ten chlapec musí bezpodmínečně do 
nemocnice!“ řekl se starostlivým výrazem ve tváři. Ale jak? 
Převoz na žebřiňáku nepřipadal v úvahu. Sanitka se ten-
krát nedala objednat. Soukromá auta nebyla tehdy téměř 
žádná. Maminka byla zoufalá.  
Lékař pomalu odcházel směrem k vesnici, byla už tma. Na-
jednou proti němu přijíždělo auto. Když se ocitl v záři re-
flektorů, auto zastavilo. Kontrola! Voják francouzské ar-
mády si prohlížel nedůvěřivě pozdního pocestného. Po ně-
kolikáté si pročítal předložený průkaz. A tu dostal lékař 
nápad. Protože znal dobře francouzsky, začal vojákovi vy-
právět o těžce nemocném venkovském chlapci a o tom, jak 
nutně by potřeboval odvézt do nemocnice. Naléhavě jej 
prosil, aby chlapce převezl do nemocnice a tím mu zachrá-
nil život. Mladý Francouz trpělivě poslouchal a starostlivě 
potřásal hlavou. Tehdy byla mezi lidmi navzájem velká 
nedůvěra. Vždyť ta strašná válka skončila jen před několika 
měsíci. Volání o pomoc mohlo být pro vojáka obsazovací 
armády léčkou.  
Čím naléhavěji líčil lékař nouzi na statku na samotě, tím 
byl francouzský voják přátelštější. Nakonec řekl: „Je vais 
en voitur!“ (Pojede autem!) Brzy zastavilo vojenské auto 
s lékařem před statkem. Lékař s vojákem vstoupil do svět-
nice. „Romede, všechno dobře dopadne! V nemocnici do-
staneš léky, které potřebuješ!“ utěšoval lékař nemocného 
chlapce a pomáhal jej zabalit do dek a šátků.  
 
Mezitím voják užasle pozoroval velký Betlém. Něco tako-
vého ještě v životě neviděl! Kolem betlémské stáje zaujali 
už svá místa andělé a rolníci, pastýři a ovce. Na lavice u 
pece stála bedýnka. V té čekali svatí Tři králové se svým 
průvodem na den, kdy bude celý Betlém postaven. Matka 
zářila štěstím. Teď bude její dítě zachráněno! Plná vděč-
nosti chtěla tomu mladému vojákovi také udělat nějakou 
radost. Ale jak? Neměla žádné šperky a peníze tehdy měly 
malou cenu. Čím by se mu jen odvděčila? Když viděla, jak 
voják obdivuje každou figurku z Betlému, sáhla rychle do 
bedýnky s králi a vytáhla z ní koně. Kůň však nebyl sám – 
na šňůrce se kýval jezdec. „Vezměte si jej!“ Žena podávala 
cizinci obě figurky. S mnoha slovy díků si vzal voják dárek 
a strčil jej do jedné z velkých kapes své uniformy. Romed 
už byl připraven na cestu do nemocnice. Tehdy všechno 
dobře dopadlo. Romed se uzdravil, i jeho otec se vrátil ze 

zajetí.  
Od té doby uplynulo téměř padesát let. Romed již dáv-
no hospodaří na statku po rodičích, kteří spokojeně žijí 
na výměnku. Mnohé se změnilo. Něco ale však zůstává 
stále stejné: Každý rok na Vánoce se ve světnici staví 
Betlém, nyní se o to starají Romedovy děti. Na koně a 
jeho jezdce se nezapomnělo. Každý rok si vypravují 
příběh, jak v temnotách války přinesl jeden voják do 
statku na samotě světlo.  
Jednou se stalo něco zvláštního: Několik dní před 
Štědrým dnem přinesl listonoš balíček, na kterém byly 
nalepeny velké cizí známky. Marie, nejmladší ze čtyř 
dětí, balíček otevřela. Opatrně rozvázala šňůrku, roz-
balila vánoční papír a všichni užasli: V balíčku byl kůň 
s jezdcem a dopis tohoto znění:  
Milí přátelé! Často vzpomínám na vánoce v Tyrolích 
v roce 1945. Jak se vám vede? Kůň chce domů. Veselé 
Vánoce! Pierre.  
Od té doby je Betlém zase úplný.  
         Z časopisu DUHA 12/93 

* 

„Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto 
Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z 
Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupi-
čů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polo-
mrtvého.  
Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když 
ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vy-
hnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl 
ho.  
Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k 
tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 
přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a 
vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého 
mezka, zavezl do hostince a tam se o něj sta-
ral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry 
a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li tě to stát 
víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘  
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který 
upadl mezi lupiče?“ 
Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal 
milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej 
také tak.“                                          Lukáš 10,29-37 
        * 
 

POHLEDY NA ŽIVOT 
Jste optimisté, nebo pesimisté? 
Vidíte v životě jenom to dobré, nebo naopak jen to 
špatné? 
Svět potřebuje oba typy lidí –  
optimisty, aby nám dodávali odvahu  
a pesimisty, abychom nepřestávali být opatrní. 
Jste-li výrazní optimisté, asi nebudete příliš praktičtí. 
Jste-li pesimisté, patrně nebudete moc šťastní. 
Umíte najít rovnováhu mezi těmito dvěma postoji? 

 
* 

ZAVRHLI MNE, ABYCH NAD NIMI NEKRA-
LOVAL  

„ Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní ho-
dy více než poslouchat Hospodina?“(1. Sam 
8,1-16,1) 

V době soudců za proroka Samuela byl Izrael, stejně 
jako v mnoha jiných obdobích, ohrožován útoky okol-
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ních národů, především Pelištejců. Izraelité viděli, že okol-
ní národy mají své viditelné a hmatatelné vojevůdce - krá-
le. Samuel byl již starý a jeho synové byli úplatní a zko-
rumpovaní. Proto žádali Samuela: Dosaď nyní nad námi 
krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. Zapo-
mněli, že jejich králem je Hospodin. Samuelovi se to nelí-
bilo a modlil se k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi od-
pověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť 
nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekralo-
val.“ Sám Hospodin poté prostřednictvím proroka Samuela 
pomazal za krále Saula, muže, který z lidského pohledu 
splňuje všechna kritéria být králem Izraele. Sám Samuel 
říká všemu lidu: „Hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu 
rovného ve všem lidu.“(10,24). 
Saul potom, ačkoliv byl vlastníkem mnohých obdarování a 
schopností a není mu rovného ve všem lidu, selhává na 
základě svého pragmatismu, nepokory a neposlušnosti, a je 
dvakrát Hospodinem zavržen. Saulovo jednání je v obou 
situacích z lidského pohledu pochopitelné a jeho obhajoba 
přijatelná. V prvním případě se Saul ocitá pod tlakem 
okolností, nečeká na Samuela a sám se chopí úlohy, která 
mu nenáleží, a obětuje zápalnou oběť. I když to není vyjád-
řeno přímo, pro Saula je zárukou úspěchu bitvy provedení 
rituálu a velikost armády, na rozdíl od Samuela, který jako 
podmínku úspěchu vyzdvihuje bezpodmínečnou posluš-
nost. Říká Saulovi: „Nedbals příkazu, který ti dal Hospo-
din, tvůj Bůh.“ V druhém případě dostal Saul prostřednic-
tvím Samuela pokyn od Hospodina, aby vyhladil Amáleka 
….jako klaté, se vším, co mu patří. Saul se svým vojskem 
pobil všechen lid, ale ušetřil krále Agaga a nejlepší kusy 
dobytka, bravu a skotu. Saulovým posláním bylo vykonat 
Boží rozsudek, ale on udělal to, co sám považoval za vhod-
né, jednal pragmaticky (vždyť ponechání si kořisti bylo 
běžné a s ušetřením Agaga měl také jistě své záměry). A 
zatímco Saul vztyčuje vítězné znamení své moci, dozvídá se 
Samuel od Hospodina, že lituje, že ustanovil Saula Králem, 
protože se od něj odvrátil a neřídí se jeho slovy. Saulova 
reakce po setkání se Samuelem pak vypadá, jakoby byl pře-
svědčen o správnosti svého jednání. Chce se zavděčit Hos-
podinu, ale svým vlastním způsobem. Vždyť nejlepší kusy 
dobytka přece ponechali, aby měl co obětovat Hospodinu. 
Samuel mu však odvětí: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a 
obětní hody více než poslouchat Hospodina?“  
Samuel odsuzuje Saulovu svéhlavost a vzdor a dává je do 
stejné kategorie jako věštění, magii a ctění domácích bůž-
ků. Saul zdánlivě činí pokání a uznává svou vinu. Bůh ale 
vidí do jeho srdce, na což později upozorňuje i Samuela, 
který po Saulovi truchlí. Ve skutečnosti má Saul problém s 
uznáním vlastní viny, o čemž svědčí i jeho svévolný zákaz 
jíst zemdlenému lidu po vyčerpávající bitvě. Ve své hrdosti 
by za tuto chybu klidně nechal zaplatit životem svého syna 
Jónatana. Toho naštěstí zachránila prozíravost přítom-
ných, kteří se v tu chvíli proti Saulovi postavili. Saulův 
pragmatismus a svévole ho dělají nezpůsobilým pro poslá-
ní, ke kterému byl pomazán. Jako Hospodinův pomazaný 
je za to plně odpovědný. 
Být Božím nástrojem vyžaduje povahu věrného, poslušné-
ho a pokorného služebníka, proti pocitu vlastní pravdy, 
proti vlastnímu pragmatismu. Apoštol Pavel i další se 
označují za Boží služebníky. A Pavel v Listu Filipským vy-
bízí: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu 
Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rov-
nosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se po-
nížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 

Pragmatismus chápe a určuje pravdu jako praktickou 
hodnotu a užitečnost, jež je dána tím, co vyhovuje sub-
jektivním zájmům a představám jednotlivce (popř. 
skupiny). V pragmatismu je normou to, co napomáhá 
k dosažení požadovaného cíle. 
Dostali jsme Ducha pravdy, kterého svět nemůže při-
jmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. V Janovi ve 14. 
kapitole dává Pán Ježíš přijetí Ducha pravdy do sou-
vislosti s poslušností (zachováváním přikázání) a záro-
veň dává rovnítko mezi poslušností jeho přikázání a 
láskou k němu. Je v tom provázanost, jedno bez dru-
hého asi nebude moci fungovat. Dnes se nemůžeme 
zeptat Pána Ježíše tváří v tvář. Duch pravdy nás má 
naučit všemu a připomenout nám všechno, co Pán Je-
žíš řekl, a to pro nás má být normou. Tu Duch pravdy 
nikdy nepřekročí. Jedině prostřednictvím Božího Du-
cha můžeme být s Pánem Ježíšem zajedno. Pokud se 
nám stane normou svět s jeho způsoby a prostředky, 
můžeme se odklonit od pravdy. Náš pragmatismus nás 
může odvést od toho, k čemu jsme byli Bohem povolá-
ni. Jako Saul bral na lehkou váhu Boží pokyny zpro-
středkované Samuelem a dělal, co sám uznal za vhod-
né, tak i my můžeme v našich osobních životech i ve 
službě v církvi dělat, co sami uznáme za vhodné, a to 
dokonce s naprosto klidným svědomím a s pocitem, že 
děláme dobrou věc. I Biblí, jako Božím slovem, si mů-
žeme bez Ducha pravdy obhájit své představy a zámě-
ry, které ve skutečnosti nejsou záměry Božími. Z histo-
rie víme, že mnoho zhoubných událostí začalo nadše-
ním pro nějakou dobrou myšlenku. 

Dávejme si proto pozor na pragmatismus v našem 
myšlení. Abychom neodstavili Ducha Božího na ve-
dlejší kolej, aby o nás Hospodin, stejně jako o Izrael-
cích, kteří se shlédli v praktikách okolního světa, ne-
mohl říci: „Zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval“. 
                       Eva Košutová 

* 
 

TVÁ MILOST NESMÍRNÁ 
 

Na klenbě nebes tisíce je hvězd, 
na naší zemi tisíce je cest, 

do temna noci září hvězdy zlatem, 
cesty nás vedou kamením i blátem, 

ke hvězdám zvedáme své hlavy s pokorou, 
jsou světlem naděje, když procházíme tmou, 

vypráví o Tvůrci a jeho moudré moci, 
je s námi v slunný den i v temné noci, 
vede nás cestami k výšinám poznání, 

které nás přivádí k úctě a pokání, 
že často pýcha nás přivádí na scestí, 

když cestu hledáme stojíce v rozcestí. 
 

Hvězd miliardy září v nočním čase, 
vedou nás k myšlenkám o věčnosti a spáse, 

Stvořitel všemocný na naší mysli tane, 
ví, co se stalo již a co se ještě stane… 

 
Stojíce v úžasu nad neznámými světy, 

ze rtů nám splývají obdivu, bázně věty: 
Díky ti za lásku, s níž sklonil jsi se k nám, 

díky ti za Syna, co na zem přišel sám. 
 

František Bukvaj, Vyznání víry 
                      

* 
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DĚDEČEK JI NEVIDÍ 

 
Jsem postižený a nemohu dobře chodit. Do práce i z práce 
jezdím autem, které mám přizpůsobené mému částečnému 
ochrnutí. Ty krátké vzdálenosti mezi autem a vchodovými 
dveřmi zvládám s vypětím sil pomocí berlí. 
Jednou jsem se vracel z práce domů po málo frekventova-
né silnici. Vydatně pršelo a silný vítr narážel do mého auta. 
Vtom jsem ucítil, jak mi volant v rukou škubnul doprava a 
já jsem sjel na krajnici. Defekt. Jen to ne, zaúpěl jsem v 
duchu. Nejsem schopen vyměnit si kolo sám. Proč jen 
zrovna já musím být ochrnutý! 
Vtom jsem si vzpomněl, že kousek odtud stojí na samotě 
dům. Nastartoval jsem a pomalu se rozjel. Po několika de-
sítkách metrů jsem uviděl známou prašnou cestu a odbočil 
k domku, který mě přivítal rozsvícenými světly v oknech. 
Zastavil jsem kousek od vchodu a zatroubil. Otevřely se 
dveře a z nich vykoukla malá, asi osmiletá holčička. 
„Mám porouchané kolo a nemohu si ho sám opravit, pro-
tože chodím o berlích,“ řekl jsem jí. 
Zmizela v domě a za chvíli jsem ji uviděl, jak vychází do 
deště v pláštěnce, s baterkou a za ruku drží staršího muže. 
„Jen klidně seďte,“ řekl ten muž. „Vnučka mi řekla, že ne-
můžete chodit, my už si nějak poradíme.“ 
Zanedlouho jsem slyšel bouchání, tlumený hovor a ucítil 
jsem, jak se auto díky heveru mírně zvedá. Zaslechl jsem 
něco jako: „Tady, dědo, tady je rukojeť...“ Po půl hodině 
jsem začal být mírně netrpělivý. Co jim tam tak dlouho 
trvá? ptal jsem se sám sebe. Pak jsem konečně ucítil, jak 
auto zase kleslo a za chvíli se dívenka s mužem objevili u 
mého okénka. 
„Kolik dlužím?“ zeptal jsem se. 
„Nic,“ odvětil muž. 
Byl shrbený a úplně promočený. Bylo mi jich líto, že se v 
tom lijáku a ve větru namáhali s mým kolem a tak jsem 
oknem natáhl ruku s bankovkou. Muž se ani nehnul. 
Vtom ke mně přistoupila dívenka a tiše řekla: „Dědeček ji 
nevidí...“ 
Polilo mě horko. Ještě dlouho poté, co se ti dva rozloučili, 
jsem seděl na sedadle, v teple a suchu, a přemýšlel o laska-
vosti malého děvčete a slepého starce. 
                                                                            zdroj: internet 
 

* 
 
 

 
 

 

NEBUĎTE TĚMI, KTEŘÍ LÍBAJÍ TELATA  
 
V roce 1939 vydal nacistický guvernér dobytého Polska 
nařízení o zákazu rituální porážky. To bylo zacíleno na 
Židy, kteří chtěli porážet zvířata v souladu se zákony 
kašrutu, aby mohli jíst pokrmy, které byly považovány 
za čisté a košer. Důvodem pro vydání tohoto nařízení 
bylo to, že se tato praxe považovala za nehumánní a 
krutou.  
Přemýšlejte o té ironii. Ti, kteří byli odpovědní za vy-
vraždění miliónů lidí, včetně šesti miliónů Židů, nazý-
vali ty, kteří chtěli pouze porazit svoje zvířata určitým 
způsobem za „nehumánní a kruté.“ O takovém pokry-
tectví mluví prorok Ozeáš A přesto hřeší dál, odlévají 
si modly, modlářské stvůry ze stříbra podle svých ná-
padů. Všechno je to jen výrobek řemeslníků. O těch 
modlách říkají: „Ti, kdo obětují, ať líbají býčky.“ (v an-
glickém překladu: ti, kdo obětují lidi, líbají telata). 
(Ozeáš 13:2)  
To je v zásadě přesně to, co v té době probíhalo v na-
cistickém Německu, Polsku a velké části Evropy: ti, 
kteří obětovali lidi, byli ochotní líbat telata. Zvažte, co 
se dnes děje ve světě. Ti, kteří nejhlasitěji volají po to-
leranci a přijetí, kteří vyžadují sociální spravedlnost a 
koexistenci, jsou těmi, kteří by „líbali telata,“ ale byli 
by ochotni obětovat lidi. Mnozí z těch, kteří volají po 
sociální spravedlnosti a toleranci, by šli jako první 
bránit potratové kliniky, a to i násilím. Ti, kteří obha-
jují svobodu chrlení hnusu, vulgárního vyjadřování a 
oddávání se nechutnému chování, jsou typicky těmi, 
kteří „uraženi“ Božím slovem, které chce, abychom 
byli tiší. Dá se říct, že dělají přesně to, co nacisté. Ob-
viňují ostatní z toho, za co mohou sami. Používají tuto 
taktiku, aby jiné zahanbili, zastrašili a vnutili jim svůj 
světonázor. Nemají žádnou touhu koexistovat s těmi, 
kteří mají tradičnější pohled na svět a už vůbec ne s 
těmi, kteří mají biblický pohled. Nemají žádný zájem 
na tom tolerovat jiný názor, který by se neshodoval s 
jejich vlastním. Tolerance a koexistence je pouze hra, 
která má nalákat ty, kteří nepojali podezření na falešný 
pocit jistoty, aby potom, až budou ve vedení, mohli 
zatáhnout smyčku. Cílem je toto: chtějí, aby lidé, kteří 
věří v Boha Izraele, věří Jeho slovu a snaží se podle něj 
žít, byli zticha, a nakonec, aby byli zničeni. To je to, co 
dělá plevel.  
Plevel se neseje do pšenice, aby s ní koexistoval. Plevel 
se seje do pšenice, aby nejdřív kradl, pak zabíjel a na-
konec zničil. Věřím, že právě to se děje teď kolem nás. 
Ale nezoufejte, musíme si přečíst, co říká další verš v 
Ozeášově proroctví. „Proto budou jak jitřní oblá-
ček, jako rosa, která hned po ránu mizí, jako 
plevy, jež vichr odvane z humna, jako kouř z 
dymníku.“  
Tito lidé, kteří by obětovali jiné, kteří líbají telata, při-
jdou, zahrají svoji hru a potom zmizí. Podle Písma tu 
nebudou dlouho. Proto musíme jako Boží lid stát za 
věcmi, které nepominou, zastávat se věcí, které jsou 
věčné. Doba je složitá, ale pokud čteme Bibli, tak víme, 
že tyto věci přijdou. Pokud se tedy navzdory nepřátel-
ství postavíme za Jeho věčné principy, posílí nás, aby-
chom přemohli „ty, kteří líbají telata.“ Buďte tedy po-
vzbuzeni. Šalom.  
               Bill Cloud, Shoreshim Ministries www.billcloud.com 

 
* 

http://www.billcloud.com/
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BOJ S BOHEM 

Radujte se, Bůh přišel, aby spravoval zemi. Aby 
spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle 
práva. Ž 98 
Když měl nedávno náš malinký syn nepříjemnou rýmu, 
museli jsme mu nos neustále odsávat, aby mohl dýchat. 
Bylo mu to hodně nepříjemné a vytrvale se u toho vzpou-
zel, takže celá "operace" trvala dvakrát tak dlouho, než by 
bylo nutné. Nakonec se po vyčerpávajícím boji přeci jen 
mohl nadechnout a bylo mu dobře. 
Napadá mě, že když Bůh přichází do našich životů, aby je 
spravoval, často se vzpouzíme, protože nechápeme. Nero-
zumíme tomu, že když mu vložíme do rukou náš život, on z 
něj může "odsát", co nás svazuje, tíží, bolí nebo omezuje. 
Možná nám ta očista není zrovna příjemná, a tak se vzpou-
zíme a odporujeme, ale jen tím prodlužujeme celý proces.  
Když se nebráníme Boží moci, když vkládáme s důvěrou 
náš život do jeho rukou, zbaví nás toho, co nám ztěžuje 
život a nám se bude s jeho pomocí nakonec o mnoho lépe 
dýchat.                                                            – BF - 

* 
 

PROČ CHODÍME POZDĚ? 
Na začátek jeden židovský vtip.  Přijde Žid na nádraží a 
vlak už je pryč. Řekne si tedy: „ Pozdě, ale přece“. 
Proč chodíme, třeba i na bohoslužby, pozdě? Možná se ně-
kdo nad touto věcí zamýšlel. Když si to člověk alespoň uvě-
domí, tak má tuto otázku již zčásti vyřešenu. Horší je, když 
si to nepřipouští.   
Ale musím mluvit sám o sobě. Není problém přijít občas 
pozdě, to se stane každému. Pokud to není pravidelné nebo 
soustavné, o nic závažného nejde. Problém je, když přichá-
zím pozdě soustavně, přesněji řečeno pokaždé. A to i teh-
dy, když s tím chci něco dělat, ale nemohu.  Je to jaksi v mé 
duši hluboce uloženo.   
Pokud tedy mluvím o sobě, bylo to tak, že kamkoliv jsem 
šel, přišel jsem pozdě. Určitě jsem se dostavil až po zaháje-
ní. Pokud jsem došel včas, bylo to pouze výjimečné.  Lidé si 
o mně mysleli, že to dělám schválně, že je mi to jedno, že 
jsem nezodpovědný, že pohrdám druhými.  Nic z toho však 
nebyla pravda.  
Málokdo to toleroval. Například v práci můj nadřízený.  
Pracoval jsem ve směnném provoze většinou na nočních 
směnách. Nedokázal jsem přijít včas, střídali jsme se ve 
23.00 hod. a já jsem nedokázal přijít o 10 min. dříve, aby 
kolegovi neujel autobus.  Kdysi jsem mimořádně dostal tři 
ranní směny za sebou. Byla to doba, kdy přicházel do práce 
i můj nadřízený.  První den jsem přišel pozdě o 10 min. 
Vedoucí mě strašně seřval. Druhý den jsem přišel zase 
pozdě, to už jsem dostal písemné napomenutí. Třetí den 
jsem se opravdu snažil, abych nezaspal, ale rovněž jsem 
přišel pozdě. To už mě vedoucí potrestal srážkou z platu. 
Nějaký trvalý výsledek to však nemělo.  
Po několika letech jsem uvěřil v Ježíše Krista, našeho Spa-
sitele a začal chodit do církve. Na shromáždění jsem při-
cházel většinou pozdě. Tehdy jsem si uvědomil, že je tady 
něco špatně. Určitě to nebyla svévole ve smyslu, že bych to 
dělal schválně. Byl to ovšem skrytý hřích, přímo to bylo 
zakořeněno v mém nitru. Nebyl jsem sám. Také jedna sest-
ra, která bydlela přímo naproti kostela, chodila pravidelně 
pozdě. Byl to vlastně stejný problém.  Chtěla přijít včas, ale 
vždy se jí postavily do cesty nějaké předvídatelné okolnosti. 
Třeba na poslední chvíli rozsypala květináč. Vždy ji něco 
zdrželo. A takových lidí se našlo víc. Pokud vím, je to pro-
blém i v řadě dalších sborů. 

 
Vím, že v některých společenstvích to začali řešit tak, 
že posunuli začátek bohoslužeb. Lidé však i přesto 
chodili pozdě. V jiných sborech začátek bohoslužeb 
neposunuli, ani když  lidé chodili  pozdě.  Vzdali to.  
Zjistilo se, že ať  se začátek bohoslužby posune nebo 
ne, výsledek je stejný. Někteří lidé prostě chodí do 
sboru pozdě.  Kdybychom tuto věc zkoumali podrob-
něji, viděli bychom, že jsou to stále stejní lidé. Chodí 
pozdě nejen do sboru, ale vlastně úplně všude. A musí 
jim to dělat v běžném životě vážné problémy. Čínský 
křesťan Watchman Nee píše v základech pro nové vě-
řící o časném vstávání.  Podle Písma žalmista vstával 
spolu s poslední noční hlídkou - tedy ve 3 - 4 hod. rá-
no. Svůj den začínal modlitbou a rozjímáním nad Pís-
mem.  
Je psáno v žalmu 119. 147-148: „Vstávám před ro-
zedněním a volám o pomoc — očekávám na 
tvé slovo.  Mé oči se probouzí dřív než noční 
hlídky, abych přemýšlel nad tvými výroky.“ 
Kdo však může soupeřit s žalmistou? Nebudu dělat 
hrdinu, postačí vstávat až za svítání tedy v 5.00 nebo 
6.00 hod.  
Jak to můžeme praktikovat? Jestliže chci brzy vstávat, 
musím jít i včas spát. Spánek totiž nemůžu zkracovat, 
za nějakou dobu by převládla únava. A svědectví, které 
mohu vydat, je takové: „Velmi mě trápilo, že jsem ne-
byl schopen přijít včas. Opravdu jsem to nedělal 
schválně. Nikdo mi to však nevěřil. Modlil jsem se, aby 
mě Pán osvobodil.  Ježíš Kristus mi ukázal, že i když 
v tom není  žádný úmysl, přece jenom se jedná o hřích. 
Patří to mezi skryté viny.  Tak, jak začneme den, tak se 
bude odvíjet celý jeho průběh. Včasné příchody mají 
přímou souvislost s včasným vstáváním. 
Žalm 19 13-14: „Kdo rozpozná pochybení? Zbav 
mě těch skrytých  a zdržuj svého otroka i od 
těch troufalých, aby mě neopanovaly. Pak 
budu ryzí a prost všelikého přestoupení.“  
Identifikoval jsem problém. Jedná se o skrytý druh 
pýchy. Vyznal jsem tedy pýchu Ježíši Kristu a Bůh mě 
osvobodil. Chvála Pánu za to. 
Ř 4. 8 „Blahoslavený je muž, jemuž Pán vůbec 
nepřipočte hřích.“   
L 4. 18: „Pánův Duch je na mně, protože mne 
pomazal, abych zvěstoval evangelium 
chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům pro-
puštění a slepým nabytí zraku, propustit zlo-
mené na svobodu.“  
Někdy přijdu pozdě, ale je to jen výjimečné. Stejně 
jako se to stává i ostatním. Prosím tedy, buďte i nadále 
tolerantní a nepohoršujte se, když někdo přijde pozdě. 
Buď to někdo udělal pouze ojediněle, nebo je právě 
trápen skrytým druhem hříchu a potřebuje osvoboze-
ní.  
Vstanu-li tedy brzy k modlitbě a četbě Písma, získám 
čas i Boží podporu. Po takovémto začátku dne se po-
tom mohu věnovat přípravě na cestu a začátek shro-
máždění. Z praktického lidského hlediska si mohu 
uvědomit, že nejvíce člověka zatěžují zbytečné stresy. 
Když přijdu včas, odpadne mi polovina zatížení.  Ještě 
doporučím jeden trik. Posunu si hodinky o 10 minut 
dopředu. Lépe když přijdu o 15 minut dříve, než poz-
ději. Na místo stresu se mohu s příchozími pozdravit, 
být tam první. Pokoj vám.                           Vláďa Došek 
                                              

* 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Z&kap=119&v=147#v147
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Z&kap=19&v=13#v13
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=R&kap=4&v=8#v8
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=L&kap=4&v=18#v18
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JAK DÁL, NÁŠ MILOVANÝ NÁRODE? 
Náš národ prožil tolik nadějných, dobrých období, která 
však opakovaně končila zklamáním. Existuje nějaká pomoc 
pro tebe i náš národ, aby naše záměry došly naplnění? A 
jak ji získat? 
Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného státu 
provázela vlna spontánního nadšení a očekávání svobody a 
lepších zítřků. U mnohých se národovecké nadšení přenes-
lo i do hnutí „Pryč od Říma“ (kvůli spojování předchozí 
rakouské nadvlády s katolickou církví) a vstupu do protes-
tantských církví, které však na masový příliv nebyly při-
praveny, a místo živého vztahu s milujícím Bohem to 
mnohde skončilo jen u formálního náboženství a snahy o 
průmyslový rozkvět první republiky a „o něco lepší etiku“ 
jednotlivců. To vše však postupně udusila hospodářská 
krize 30. let, nástup fašismu a druhá světová válka. 
Podobnou vlnu nadšení naše země prožila i po sametové 
revoluci. Padly mnohé omezující struktury, získali jsme 
svobodu a opět desetitisíce lidí s režimem nenasycenou, 
hledající duší přicházely do církví. Na náměstích zástupy 
volaly po svobodě a svobodných volbách, přes 50 tisíc lidí v 
zaplněné katedrále a bezpočet u televize hltaly projevy kar-
dinála Tomáška, přicházelo duchovní i morální obrození. 
Jeho znakem bylo i typické „sametové“ volání „Nejsme ja-
ko oni“. 
Několik nádherných let plných lidské sounáležitosti, krás-
ných příběhů zasazených do prostředí nově nabyté svobo-
dy a mnohde i duchovního života však postupně ukončila 
snaha o dohánění životní úrovně Rakouska, když už ne 
Německa. Tu nenasycenou duši jsme se pokusili naplnit 
materiálem, i za cenu opětovného úpadku morálky a cti. 
Mnozí opět sklouzli do pokušení, že si místo živého vztahu 
s milujícím Bohem nechali buď pouhé občasné formálnější 
náboženství nebo jen vlastní snažení o lepší zítřky, které 
však nedokonalá (chcete-li hříšná) lidská přirozenost ne-
dokáže bez Boží pomoci zajistit. Vždyť proto je tolik kon-
fliktů, rozchodů i válek, bezohledného ničení přírody i zne-
užívání slabších. 
Ale jako národ jsme měli a máme na víc. V našich dějinách 
tu vždy byli velikáni, nositelé mimořádných hodnot – Cyril 
a Metoděj nám přinesli víru, Jan Hus lásku k pravdě, J.A. 
Komenský lásku k moudrosti a touhu po svobodě, T.G. 
Masaryk odkaz na Bohem danou důstojnost člověka, od níž 
se odvíjí zdravá samostatnost celého našeho národa (více 
na webu Staleté kořeny). A dařilo se jim proto, že téměř 
všichni měli jasný vztah s živým Bohem, Pánem Ježíšem 
Kristem, který přináší odpuštění, smíření (třeba mezi roz-
hádanými manžely, partnery, generacemi – nebo i mezi 
katolíky a protestanty), obnovuje vzájemnou úctu, naplňu-
je lidské srdce láskou, radostí a štěstím a dává inspiraci a 
požehnání, které přesahují lidské možnosti (více o vztahu s 
Bohem na webu JezisTeMaRad.cz). Na takových základech 
fungující společnosti dojdou dále a jejich vývoj nezkazí ně-
jaká ideologie, -ismus, kde je sice mnoho dobrých myšle-
nek, ale bez Boha to do ráje prostě nejde… Stačí si vzpo-
menout na zklamání z let 1948 a 1968, kdy se část našeho 
národa nadchla ideou ráje bez Boha a z kořenů našich ná-
rodních hodnot přestala čerpat. Jenže každý strom bez 
dobrých kořenů uschne. Nemusí to tak však zůstat navždy. 
Základní hodnoty našeho národa prezentovaly významné 
osobnosti českých dějin. Více na StaleteKoreny.cz 
Na jednom historicky velmi významném shromáždění v 
Betlémské kapli znělo Boží slovo k českému národu skrze 
proroka: „Obrátíš-li se, je výrok Hospodinův, obrať 
se ke mně!“ (Bible, Jeremjáš 4:1). Věčný, dobrý Pán 

Bůh sám zve náš národ, a tedy i tebe, vážený čtenáři, 
abychom neupínali svoji naději primárně k Východu či 
Západu nebo různým -ismům, ale obrátili se k Němu 
jako dárci a zdroji života, který pro něj má i výborný 
plán nebo, jinými slovy, naplnění, přijali Ho jako své-
ho Pána a průvodce našeho života a očekávali od Něj 
dobro i tam, kde nestálé pozemské zdroje dříve či poz-
ději zklamou. O Ježíši je však psáno, že je „počátek i 
konec“ (Zjevení 22:13), tedy s Jeho pomocí lze do-
vést i díla, která sami dokončit nedokážeme… 
Aby naše země – i tvůj život, vážený čtenáři – mohl být 
stále více „zemský (a poté i nebeský) ráj to na pohled“, 
zkus se nechat inspirovat zmíněnými weby JezisTe-
MaRad.cz a StaleteKoreny.cz a pozvat do svého života 
živého Boha a Jeho požehnání. On je mnohem více než 
pouhá idea – On je milující bytost, které záleží na tobě, 
na tvých blízkých i na celém našem národě a chce tobě 
i nám všem žehnat. 
I Ty můžeš navázat osobní vztah s živým Bohem. Více 
na webu JezisTeMaRad.cz 
Pokud o to stojíš, můžeš Mu to vyjádřit třeba takto:  
„Pane Ježíši Kriste, obracím se k Tobě. Stojím o Tvoje 
požehnání, o Tvoji lásku a pomoc pro mě, pro své 
blízké i pro celý náš národ. Prosím, odpusť mi i nám 
všem, kde jsme chybovali a hřešili, a dej mi i našemu 
národu novou šanci prožít další desetiletí mnohem 
lépe, bez úpadků a zklamání. Pomáhej mi i našemu 
národu dotahovat dobré záměry do úspěšného konce. 
Kéž je česká země opět „zemský ráj to na pohled“ a já i 
mnozí prožíváme své životy v bezpečí, naplněné a 
šťastné, ve vztahu s Tebou. Amen.“ 

www.lidovky.cz/nazory/jak-dal-nas-milovany-narode 

 
* 

 
NÁRODNÍ POKLAD 

 
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je uži-
tečné k vyučování, k usvědčování, k napravo-
vání a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Bo-
ží člověk dokonalý a vybavený ke každému 
dobrému dílu. (2 Timoteovi 3,16-17) 
 
Jak je všeobecně známo, součástí našeho národního 
kulturního bohatství jsou korunovační klenoty, odzna-
ky vlády a moci českých králů. Pohled na tyto staro-
slavné symboly české státnosti – svatováclavskou ko-
runu, žezlo a jablko, je veřejnosti umožněn pouze při 
zvláštních příležitostech, za nejpřísnějších bezpeč-
nostních opatření. Pro svoji starobylost, výjimečnost a 
nevyčíslitelnou hodnotu jsou tyto předměty bezpečně 
uloženy ve zvláštní místnosti, tzv. Korunní komoře, 
která je opatřena sedmi zámky. Klíče k nim má ve 
svém držení sedm různých osob. Jsou to zástupci stá-
tu, církve a hlavního města Prahy. Není tedy možné, 
aby se k nim dostal jeden člověk. Musí se sejít všichni 
tito pověření lidé a každý předložit svůj klíč, ve stejný 
čas a na stejném místě, aby bylo možno dveře otevřít a 
vstoupit dovnitř. Toto je opatření proti krádeži a zneu-
žití. 
Pokud se blíže zajímáme o historickou hodnotu a sym-
boliku těchto klenotů, zjistíme zajímavé věci a souvis-
losti.  
 
Královské jablko je renesanční skvost ozdobený výjevy 
z knihy Genesis. Základnu jablka tvoří zlatá polokoule, 

http://www.lidovky.cz/nazory/jak-dal-nas-milovany-narode
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která je ozdobena tepanými výjevy ze Starého zákona. 
Adam klečící před Stvořitelem, uvedení Adama do ráje a 
varování Stvořitele před stromem poznání. Dále znázorňu-
je historii krále Davida, jeho pomazání za krále, souboj 
Davida a Goliáše. Na jablku najdeme i latinské nápisy, 
v překladu – HOSPODINE, Z TVÉ MOCI SE RADUJE 
KRÁL A Z POMOCI TVÉ JÁSÁ a dále: BŮH VLÁDNE NE-
BESŮM A KRÁLOVÉ ZEMI. Královské jablko váží 780 g a 
zdobí ho 8 SAFÍRŮ, 6 SPINELŮ A 31 PEREL. Je zhotove-
no z 18-karátového zlata. 
 
Královské žezlo je rovněž úžasné umělecké dílo své doby a 
je vyrobeno z 1 kg 18-karátového zlata, ozdobeno mnoha 
safíry, rubíny a dalšími vzácnými kameny a 62 perlami.  
 
Nejdůležitější součástí pokladu je svatováclavská koruna, 
kterou nechal zhotovit český král a císař Karel IV., panov-
ník evropského významu a hluboce věřící člověk, ke své 
korunovaci. Je vyrobena z 2358 gramů zlata o ryzosti 19, 
20 a 22 karátů, sestavena ze čtyř dílů a osázena 96 kusy 
drahých kamenů a perel, z nichž každý má svoji hlubokou 
symboliku a poloha žádného z nich není náhodná. Veřej-
nosti není příliš známo, že stavba koruny má souvislosti 
s vizí nebeského Jeruzaléma, města ozdobeného drahými 
kameny, které sestupuje z nebes. Podle odborníků je zde 
možno najít i řadu matematických souvislostí. Není náho-
dou, že spodní část Svatováclavské koruny obsahuje dva-
náct drahých kamenů, je tvořena čtyřmi částmi, z kterých 
vystupují tři listy lilie. Do křížku na jejím vrcholu je údaj-
ně, podle pověsti, vložen trn z koruny Ježíše Krista, který 
jako relikvii dostal Karel IV. darem od francouzského krále 
Jana II.   Na zlaté obroučce křížku je vyrytý latinský nápis: 
 HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI  (ZDE JE TRN 
Z KORUNY PÁNĚ). 
Za zmínku snad stojí i zajímavá pověst, podle které kdoko-
liv, kdo by si nasadil na hlavu Svatováclavskou korunu ne-
oprávněně, do roka zemře nepřirozenou smrtí. Ať je pravda 
jakákoliv, je třeba si uvědomit, že ve středověku brali lidé 
tyto věci velmi vážně a snad proto se tento poklad dochoval 
do dnešních dnů v zachovalé podobě. S pověstí zřejmě zů-
stane navždy spojena smrt říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Ten si v listopadu 1941 korunovační klenoty 
nechal ukázat a na důkaz své moci se s nimi též vyfotogra-
foval. Údajně pak nasadil korunu svému synovi Klausovi a 
následně ji vyzkoušel i on sám. Reinhard Heydrich zemřel 
necelý rok poté na následky zranění při atentátu a jeho syn 
jej brzy nato následoval při autohavárii. Otázkou zůstává, 
zda se opravdu vše stalo tak, jak je zaznamenáno.  
                     - čerpáno z wikipedie a dalších zdrojů internetu  
 

 
 
Když se při slavnostních příležitostech v našem městě se-
jdou představitelé místních církví na společné bohoslužbě, 
nelze přehlédnout, že všechna jejich kázání, bez ohledu na 

denominační příslušnost, jsou hodnotná a ve své růz-
nosti se navzájem velmi dobře doplňující. 
Někdy se zabývám myšlenkou, proč je v naší zemi více 
než jedna církev. Kromě věroučných odlišností a růz-
ných tradic se nabízí srovnání se svatováclavskými 
klenoty a jejich správci. Ano, vím, že k takovému téma-
tu by se měl vyjádřit někdo kvalifikovanější, ale přece 
jen zde vidím jakousi podobnost.  
Víme, že každá křesťanská denominace je jedinečná. 
Má určité důrazy, určitý zvláštní díl duchovního po-
znání a zkušeností, svůj „klíč“ k pokladu víry. Všechny 
křesťanské církve, vyznávající Otce, Syna i Ducha sva-
tého a kladoucí důraz na Kristovo božství a Jeho spasi-
telské dílo, mají své místo a svůj význam, stejně jako 
své přednosti i slabší stránky. Stačí přečíst si nadčaso-
vé Zjevení Janovo, dopisy sedmi církvím .. (v Efezu, 
Smyrně, Pergamu, Thyatirách, Sardech, Filadelfii a 
Laodikeji). Tyto listy k nám hovoří až do dnešního ča-
su .. a nejspíš se tam najdeme všichni.  
Duchovní odkaz, poklad evangelia a víry, je příliš 
vzácný na to, aby byl znehodnocen nebo dokonce zne-
užit, nebo aby s ním bylo manipulováno. Snad proto 
jej musí střežit více různých „správců“, z nichž každý 
má přispět svým vlastním klíčem k pokladu, k Boží 
slávě a k užitku ostatních.  
Boží slovo je určeno „paní“, tj. Kristově nastávající, 
nevěstě Církvi, která je složena z těch, kdo Krista milu-
jí a Jemu odevzdali svůj život. A když se tito sejdou ke 
společnému uctívání, dají zazářit královskému pokla-
du, který má být požehnáním našeho národa.  
Prosím, modleme se každý sám i společně za naši ze-
mi, Českou republiku a v modlitbách neumdlévejme. 
Závisí na tom budoucnost našich dětí.       Karla Došková 
                         
 

„Dám ti klíče království nebeského, a co 
odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, 
a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ 
Matouš 16,17                                                                         

* 
„Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, 
aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí.“ 
1.Korintským 11,19 

* 
„Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději 
posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do 
cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.“ 
Římanům 14,13 

* 
„Toto připomínej a před tváří Boží naléha-
vě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slo-
va. Není to k ničemu, leda k rozvrácení po-
sluchačů.“  2.Timoteovi 2,14  
 

* 
 

„Na prvním místě žádám, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 
všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří ma-
jí v rukou moc, abychom mohli žít tichým a 
klidným životem v opravdové zbožnosti a 
vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasi-
tele Boha, který chce, aby všichni lidé došli 
spásy a poznali pravdu.“  1. Timoteovi 2,1-4  
 

* 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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ANDĚLÉ A HEVERY 
 

Bylo to 6. února, kolem čtvrt na devět. Bydlela jsem tehdy v 
Ouage, nedaleko Dijonu. Jela jsem na nákupy Peugeotem 
205-combi. Na křižovatce jsem zjistila, že nevidím dál než 
na pár metrů – byla strašná mlha! Rozsvítím světla, 
rozhlédnu se napravo, nalevo. Jsem nervózní z té mléčné 
kaše a ještě jednou se podívám doleva a doprava, znovu 
doprava a vyjedu. Najednou slyším prudké skřípění brzd a 
vidím nalevo auto řítící se přímo na mě. „Proč jsem se 
znovu nepodívala doleva?“ napadne mě ve zlomku vteřiny. 
Prásk. Cítím, jak se plech deformuje, ale zdá se, že 
konstrukce auta je v pořádku a všechny moje končetiny 
také. 
Vystoupím z auta a vidím mladou řidičku druhého vozu. 
Bohu díky je v pořádku. Hned ji ujistím, že zavinění je na 
mé straně a odstavíme auta stranou vozovky. 
Té dívce je tak osmnáct devatenáct, je v šoku, vyděšená a 
neustále opakuje: „Máma mě už nikdy nenechá řídit! Jak jí 
to vysvětlím?!“ 
„Poslyš, je to moje chyba, vysvětlím jí to.“ 
Zavolám její mamince, která mě požádá, abychom sepsali 
oznámení o nehodě u nich doma.  
„S radostí, jen je třeba vyměnit kolo“  
(„Hm… hm... takže jak že se to dělá s tím heverem, Pane? 
…“ běží mi hlavou).  Otevřu kufr a vytáhnu hever.  
Ale jen co se sehnu ke kolu, zastaví u nás modrý Citroen. 
Zvednu se a vidím, že vystupuje pán kolem šedesátky. Je 
středně vysoký, má knírek a ptá se, co se přihodilo. 
Vysvětlím mu to, načež mi vezme z ruky hever a vymění 
kolo. Nic neříká, prostě jedná.  
Dívka je pořád v takovém šoku, že se věnuji jí a nemám čas 
s ním mluvit, ale všímám si, s jakou zručností pracuje. V 
rekordním čase skončí a odjede. 
K mému překvapení ovšem Citroen nepokračuje svou 
cestou, ale vrací se, odkud přijel. Obrátím se na tu slečnu: 
„To je ale zvláštní, ten pán nic neřekl!“ 
„To je pravda.“ 
Později během dne nad tím ještě přemýšlím a zarazí mě, s 
jakou lehkostí, samozřejmostí a elegancí se tento muž, ne 
už nejmladší, pohyboval. Jak se sehnul k heveru s téměř 
rovnými zády, jistota jeho gest… Jako by jeho zručnost cosi 
naznačovala… A proč se vrátil stejnou cestou? Přišel snad 
kvůli mně či kvůli nám? Nevím, kdo byl ten dotyčný, který 
se objevil s takovou prozřetelností a skromností, ani odkud 
přišel. Ale ráda si představuji, že to třeba byl anděl. 
Andělé jsou dneska v módě. Jsou ve filmech, v knihách… 
Věříte na ně?  
Je vlastně dost divné, že jsem si dokázala nevšimnout 
andělů v Bibli, když si uvědomím, kde všude se vyskytují. 
Zahradu Eden hlídají cherubíni (Gn 3,23), Jákob vidí 
anděly ve snu, anděl oznamuje narození Samsona… V 
Novém zákoně oznamuje archanděl Gabriel Marii, že bude 
matkou Spasitele, andělé zvěstují pastýřům Ježíšovo 
narození, andělé obsluhují Krista na poušti, anděl Ho 
utěšuje v Getsemanské zahradě a dodává Mu odvahy, 
andělé oznamují ženám Vzkříšení... 
Jsou prostě všudypřítomní!  
Andělé jsou sluhové Boží, slouží mu, chválí ho a uctívají.  
A my? Komu sloužíme my? 
         sestra Marie od Navštívení 
 

* 
„Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě 
střežili na všech tvých cestách.“  Žalm 90,11 
 

VITAMÍNY 
 

Nastalo období čajů a nesnáším osychající a plesnivějí-
cí citron na lince. Tohle jsem viděla na you tube a při-
jde mi to fajn do čaje i do limonády, konec konců i do 
omáčky nebo do pečení se to dá použít. Nádherně to 
voní. Důkladně omyté citrony nakrájet na hodně tenké 
plátky i se slupkou. Pecičky odstranit. Kolik váží citro-
ny, tolik krystalového cukru, promíchat a nacpat do 
skleniček. Nechat den v pokojové teplotě pustit šťávu a 
pak uložit do ledničky. Jednotlivé plátky pak jednodu-
še používat dle potřeby. Až do spotřebování v pohodě 
vydrží v lednici. Jen neolizovat lžičku/vidličku a vždy 
použít čistou. Ano, je v tom spousta cukru, ale já si 
dávám do čaje jeden plátek!  

 

 
 
 

Radostné prožití vánočních svátků 

a hodně Božího požehnání  

do nového roku 2020  

Vám všem přeje 

redakce  

* 
 

 
 
 

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 
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