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Prostá otázka. Má ale velký význam. ji, že k tomu sklony skutečně mám. do vztahů v rodině a příbuzenstvu, 
Před časem jsem byla na několika Když mám nějaký problém nebo když s našimi sousedy i spolupracovníky, 
romských evangelizacích, kde Romové má problém někdo vedle mne, mám možná i s tou starou babičkou, kterou 
evangelizovali Romy. Když se tito snahu okamžitě to řešit a snažit se najít občas potkáváme a kterou neznáme, 
evangelisté ptali ostatních Romů, zda účinnou pomoc. Dost často zapomí- nebo maminkou, s kterou se každo-
jsou věřící, většina z dotázaných nám, že mám očekávat na Hospodina, denně potkáváme ve školce. Někdy 
odpovídala, že ano. Na to romští bratři na toho, kterému jsem svěřila svůj stačí vlídný pohled, úsměv i na cizího 
reagovali prostou otázkou: „Dobře, ale život. A zvlášť u druhých nepamatuji, že člověka (já vím, můžete k tomu mít 
znáš Ježíše?“ A na ní už většinou tázaní mám čekat, kdy s těmi lidmi bude výhrady, ale zkuste to). Třeba při 
nedokázal i  odpovědět k ladně.  jednat Bůh sám, Duch svatý. Že se návštěvě někoho známého v nemocni-
Poslední dobou se v mé mysli tato nemusím snažit nějak usilovat o to, aby ci. Sousedku nebo souseda můžeme 
otázka několikrát vynořila. Znám Ho? se věci vyřešily, nějak je ovlivňovat, ale pozvat na kafe. Napsat dopis či mail 
Znám Ježíše skutečně? především se mám modlit a čekat na někomu, komu jsme už dávno napsat 

Boží zásah. Nemyslím tím prostě celou měli, ale stále to odkládáme. Konečně Všimla jsem si, že mezi Božími dětmi je 
záležitost hodit za hlavu, zřeknout se si dát do pořádku vztah s někým, s kým více těch, kteří sice dokážou dobře 
snahy pomoci, ať už slovem nebo se nechceme bavit, protože tenkrát… hovořit o Božích věcech a dokázali by 
skutkem, ale myslím tím opravdové ostatním i dobře poradit, jak se mají Dny letí jeden za druhým. Léto je pryč, 
očekávání na to, že Duch Boží bude chovat podle Božího Slova, ale když se máme nový školní rok, je tu podzim 
pracovat. oni sami dostanou do problémů, a za chvíli tu budou Vánoce. Však to 

najednou jako kdyby „přepnuli“ na Nežijeme ve snadné době a zdá se, jako známe, brzy se supermarkety budou 
jinou stopu, začnou jednat tak nějak by se „běh světa“ stále zrychloval. Do předhánět, který začne dřív prodávat 
civilně, bez víry, že Bůh může v jejich budoucna nevystačíme jen s příjem- Mikuláše a kolekce. S novým začátkem 
konkrétním případě zasáhnout. ným teoretickým způsobem chození nemusíme čekat na Vánoce, na Nový 

s Bohem. Zajít v neděli do kostela či rok nebo nějaký jiný předěl. Můžeme A často, tak často se to stává i mně. 
shromáždění, osobní ztišení nad Biblí začít hned. Myslím, že modlitbu Roky, nebo spíš celá desetiletí, 
a modlitba, skupinka, snaha o slušný s upřímnou prosbou, abychom mohli uplynuly od chvíle, kdy jsem svůj život 
život. Někdy to pro nás bude znamenat Ježíše ve svých životech mnohem více dala Ježíši. Měla bych ho tedy dobře 
i ono Petrovo vystoupení z loďky poznat a být mu užiteční, náš nebeský znát a měla bych dokázat jednat podle 
a chůzi po vodní hladině. Ne prostou Otec rád vyslyší. A až se nás někdo jeho slov. Jenže často to tak není. Každý 
frajeřinu, kdy budeme chtít předvést, zeptá: Znáš Ježíše?, budeme moci z nás máme své pády a selhání. Mám je 
jací jsme borci, ale skutečné vykročení odpovědět – ano.i já. Kdysi jsem v jednom proroctví 
tam, kde jsme se až doposavad báli dostala slovo, že jednám příliš rychle, Věra Dvořáková
vůbec pohnout. Pusťme Ježíše do tak rychle, že předbíhám i Boha. Tehdy 
našeho každodenního všedního života, přítomní se smáli, jenže já si uvědomu-

Znáš Ho?
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Chráníme se celý život. Začíná to úchyl, kdo přispěchá na pomoc nikoho takového nemáš, ale pokud to 
bezpečnostním zámkem u dveří, našemu dítěti, kdyby ho chtěl unést? jiní nenašli v tobě …?
airbagem v autě, zámkem na kolo Přirozeně předem počítáme s tím Co je předpokladem, aby to mezi lidmi 
a třeba podepisováním smluv, aby nás horším a nedůvěra k lidem a jejich fungovalo? Abychom bližního milovali 
někdo nepodfouknul. V poslední době nabídkám je veliká. Umíte si představit, jako sami sebe a aby platilo, že jak 
vznikly předmanželské smlouvy. že byste každému mohli věřit, každému chceme, aby lidé činili nám, i my činili 
Takové snoubence neodsuzuji, ale důvěřovat? Co by se stalo, pokud byste jim. Za sebe můžu říci, že bych to tak 
přeci jenom je trošku divné, že než si to praktikovali v životě jeden rok? Asi chtěl dělat, ale zklamávám sám sebe 
novomanželé dají slib věrnosti, že nic moc. Při prvním zklamání byste byli i druhé. Ale nechci to vzdát a chci se 
budou při sobě stát v dobrém i zlém, opatrnější, při pátém byste byli jako rys blížit tomu, co bude v Božím království 
tak si předem rozdělí majetek pro a při padesátém už podezřívavě koukali normální. Pokud napadáme jiné 
případ, kdyby se rozešli. Chrání se i na pošťáka. A právě takoví jsme my. a bereme jim životní prostor, oni buď 
jeden před druhým, aby se nemohli Životní zkušenost nám dala nedůvěru – utečou, nebo sami zaútočí, aby se 
vzájemně oškubat. No, jistota je jistota. ochranitelku. Ale na druhou stranu - ochránili. Přál bych si, abychom 
Člověk se pak v takovém manželství existuje na světě člověk, před kterým poskytovali druhým svobodu, ve které 
přeci jenom cítí bezpečněji. se vůbec a nijak nechráníme? Možná, důvěra bude růst a chránit se bude 

že většina lidí nikoho takového nezná. Jsou to všechno věci vnějšího – potřeba minimálně, anebo vůbec.             
Mnozí zjistí, že jsou vlastně v životě tak hmotného života. A co život vnitřní,  Petr Rýgl, pastor KS Jičíntrochu osamoceni. Mohli bychom se duchovní nebo duševní? Tam, ač je to 
politovat, ale nabízí se otázka, zda jsme neviditelné, je to ještě přísnější 
my sami takovým člověkem pro a ochrana silnější. Stopař by mohl být 
někoho jiného. Můžeš litovat, že 

Nechráněni… - zachráněni!
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Sáru, původně vlastně Sáraj, věrnou své země, ze svého rodiště a z domu Naši dva poutníci (a s nimi všechno to 
průvodkyni svého manžela, vnímám svého otce do země, kterou ti ukážu. příbuzenstvo a služebnictvo a zvířec-
jako ženu výjimečnou. Ženu podle Učiním tě velkým národem, požehnám tvo) procházejí cizí, na první pohled 
měřítek její doby velmi krásnou, tě, velké učiním tvé jméno. Staň se nehostinnou zemi. A obdrží zaslíbení, 
vnitřně silnou, odhodlanou, patrně požehnáním! Požehnám těm, kdo že právě tato země připadne těm, kdo 
i dost trpělivou. žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. vzejdou z jejich lůna. Abram se učí 

V tobě dojdou požehnání veškeré naslouchat Božímu hlasu, který z něho Nejsem zcela jistě jediný a určitě ne 
čeledi země.“ (Genesis 12,1-3) v průběhu vzájemného rozhovoru první, kdo má na Sáru takový názor. 

„učiní“ Abrahama a z jeho ženy Sáru. Nejenže se dostala do populárních Může nás snad překvapit, že tím 
S novou náplní života přichází promě-písniček mé doby, její jméno se navíc už prvotním hybatelem, skutečným 
na charakteru, symbolicky spojená po dva tisíce let skví ve známé iniciátorem dobrodružství je Bůh? Ti, 
s přejmenováním. Přejmenováním „dvoraně slávy“ výjimečných osobnos- kdo něco podobného okusili ve 
dochází k přeznačení osudu člověka, tí víry, konkrétně v jedenácté kapitole vlastním životě, nejspíš překvapeni 
který se setkává s živým Bohem proto, listu Židům. Mezi jmény tu jde o první nejsou… Ale v pozvání zaznívá přece 
aby životem už nikdy více neputoval ženské jméno, a pro skutky víry s ním jen něco hodně výjimečného: staneš 
sám a opuštěn.spojené tedy i jméno následování se požehnáním pro všechny! A mezi 

hodné. Něco jako „první dáma“ mezi řádky slyšíme ještě jednu doposud Na místech setkání s Bohem budují 
všemi ženami víry? Nejspíš ano… neslyšenou rovnici – ten, kdo žehná oltáře a krok za krokem přijímají 

tobě, bude požehnán, avšak zle se zaslíbení pro své potomstvo, které Máme před sebou manželku dobro-
povede tomu, kdo ti bude zlořečit… nemají! Přesto hledají naději, učí se druha, která vždy pevně stojí po boku 

věřit a doufat a bezpochyby tápají svého muže všude tam, kde se usadí, či Říká se, že „změna přináší uzdravení“, 
a chybují… Nicméně Sára po celou kam se pohne. Následovnice bez na druhou stranu zároveň platí, že 
dobu oddaně a trpělivě stojí po boku zbytečných okolků, námitek či „není nic únavnějšího než neustálá 
svého muže. Zdá se, že od života únavných protestů. Co víc si může změna“. Do příběhu Abrama a Sáraj 
přijímá to, co je jí nabízeno. Je dokonce tento šťastný muž přát? vstupujeme roky poklidného života 
ochotna nechat přezkoušet svou a na zásadní změny si musíme počkat Když pročítáme její příběh, dostáváme loajalitu k manželovi až na samu mezní vlastně až do jejich pokročilejšího se po úvodních pasážích o jejím rodišti, hranici. A to dokonce hned několikrát!věku. Nejde rozhodně o žádné rodových vztazích a desetiletích 

„spokojené klidné stáří“ – rozuměj Poprvé tehdy, když manželé se svými podnikatelsky celkem úspěšného 
stáří pasivní a „dohasínající“. Ale i přes služebníky, majetkem i stády kvůli života k zásadnímu životnímu zlomu. 
všechny ty změny je vše v určité hladomoru sestupují za lepším Abram a Sáraj se stávají těmi, kdo se 
rovnováze: život hrdinů plyne jako živobytím do Egypta. Před dvorem vydávají na dobrodružnou cestu víry. 
řeka, na níž se čas od času objeví faraona ti dva výtečníci sehrají hru na Poutníci, kteří jsou pozváni samým 
vodopády či peřeje, aby změnily směr „nevlastního bratra a sestru“. Což je Bohem:
a rytmus plavby a přinesly nový náboj sice o vztahu Abrama a Sáraj pravda, 

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze a razanci. ale víme, že jen částečná. Podruhé je to 

  v nesnázích
MDÁ Y

STÁLE STEJNÉ CHYBY 
– KDO NÁS ZACHRÁNÍ?
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podobné, neboť stejnou povídačkou řekla: »To je můj bratr«. Učinil jsem to i rozchody, boji, nebezpečími, spojená 
p o d ve d o u  i  ge ra rs ké h o  k rá l e  v bezúhonnosti srdce a s čistýma s nadějemi, tragédiemi i zklamáními. 
Abímeleka. rukama.“ A Bůh mu ve snu odvětil: „I já Na počátku této ságy – nyní už celé 

vím, že jsi to učinil v bezúhonnosti rodiny věřících – stojí jeden muž, který Napadá mě, zda si vůbec můžeme 
srdce a sám jsem ti zabránil, aby ses s odvahou následuje Boží hlas. A po dovolit posuzovat a odsuzovat 
proti mně neprohřešil; proto jsem ti jeho boku stojí Sára – žena odvážná, poklesek našich hrdinů – totiž zamlčet 
nedovolil dotknout se jí…“ (Genesis věrná a vytrvalá. Starší manželský pár, část pravdy, když jim jde o život 
20,1-6) který nepropásl své povolání a přinesl a majetek?! Byli jsme snad už někdy 

světu naději. Z tohoto páru vzešel v takové situaci my sami? Dva podobné a přeci tolik odlišné 
mohutný rodinný klan, z klanu kmeny, příběhy – leží mezi nimi nejenom Docházíme však k zajímavému zjištění: které byly zotročeny v cizí zemi, ze pětadvacet let, nýbrž především řada podvedeným tento podvod opravdu zotročených kmenů národ. Národ, zásadních událostí. Abram se rozchází vadí. Kvůli tomuto zakolísání našich který naučil svět rozmlouvat s Bohem se synovcem Lotem, kterého později se hrdinů můžeme spatřit dvě důležité Stvořitelem. Národ, který přes své zbraní v ruce zachraňuje z rukou skutečnosti: kolem nás žijí lidé usilující pády, porobu a pokoření nakonec nepřátel. Setkává se s Malkísedekem, o bezúhonnost, lidé, kteří Boha až tak světu daroval Zachránce zlomených králem Sálemu. Sáraj je ochotná dobře neznají, a přesto jsou svým lidí.darovat svému muži k naplnění způsobem lidmi „bohabojnými“. A to 

otcovství otrokyni Hagar, jak je v té I proto stojím nad Sárou v tichém úžasu podstatnější – Bůh hledí k srdci a je tím, 
době a krajině obvyklé. A Hagar – nad její loajalitou a vytrvalostí.  Ale kdo je po právu na mnoha místech 
Abramovi skutečně porodí syna. Nikoli vlastně ve mně díky ní hlodá malý červ nazýván „shovívavým a nesmírně 
syna zaslíbení, nýbrž syna touhy – pochybností: zdá se, že i přes setkání milosrdným“.
Izmaele. Dojde ke změně jmen našich s Bohem může každý z nás opakovat 

Abraham táhl odtud do krajiny hrdinů ve spojení se zaslíbeními stejné chyby! Chyby, které mohou být 
negebské a usadil se mezi Kádešem a smlouvou od Boha Hospodina. A také chybami fatálními, kdyby do nich ve 
a Šúrem; pobýval jako host v Geraru. je ustanovena obřízka mužského těla své velkorysé milosti nevstupoval Bůh, 
O své ženě Sáře Abraham řekl: „To je j a ko  z n a m e n í  s m l o u v y  m e z i  neproměňoval je v naše poučení, 
má sestra.“ Abímelek, král gerarský, A b r a h a m o v ý m  p o t o m s t v e m  nevyužil je k naší proměně. To první 
poslal pro Sáru a vzal si ji. Té noci však a Hospodinem. Na pořadu dne je a zásadní, co se od Sáry můžeme naučit 
přišel k Abímelekovi ve snu Bůh a řekl i záhuba zhýralých obyvatel krajiny – Bůh s námi i přes mnohá naše trapná 
mu: „Kvůli ženě, kterou sis vzal, sodomské a další záchrana Lota a jeho zaškobrtnutí zdaleka nekončí. A zdá se, 
zemřeš; vždyť je provdaná.“  Proto se rodiny, tentokrát prostřednictvím že ani my jsme se Sárou v našem 
k ní Abímelek nepřiblížil a řekl: andělů na přímluvu Abrahama. vyprávění zdaleka ještě neskončili.
„Panovníku, což vybiješ pronárod, 

Mohutná rodinná sága naplněná i když je spravedlivý? Což mi on sám 
putováním, vyjednáváním, setkáními neřekl: »To je má sestra« ? Ano, i ona  Petr Plaňanský
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Aby nezačalo hořet aneb 
Co s požárem na obzoru?

Přísloví 17,14: Začátek hádky je 
protržení hráze – raději přestaň, než 
spor propukne!

Jakub 1,26: Pokud si někdo myslí, že je 
zbožný, a přitom neumí zvládnout 
vlastní jazyk, ten klame sám sebe 
a jeho zbožnost je k ničemu.

Přísloví 21,23: Ten, kdo si hlídá ústa 
a jazyk, chrání svou duši před 
trápením.

V letošním horkém létě nic neobvyklé- kam oko dohlédne. Naše putování cyklistického selhání, které zásadně 
ho – neuvěřitelné příčiny požáru mělo pro oba (doufám) příjemný komentuje slovy: Vždyť tam máš 
v podobě horkého výfuku auta až po průběh: trasa od kavárny k hospůdce, horský převod! Moje duše najednou 
jiskru od kombajnu se množily jako po cestě příjemné koupání v pískovně vyprahla, podobala se tomu vysušené-
houby po dešti, jakkoli je letos toto a večer romantická večeře v pohodl- mu poli a zchvácenému lesu. Čekala na 
přirovnání více než nepatřičné. Stačila ném pensionu. Sny mého muže o spaní osudnou jiskru, bylo jenom otázkou 
drobná neopatrnost nebo souhra pod hvězdami uprostřed neprostup- času, kdy a odkud přijde. Slova se mi 
náhod a už hořely hektary lesů a polí. ných hvozdů sice vzaly za své, ale v hlavě začala rojit jako včely v úlu 
Jediná vteřinka a už nebylo cesty zpět. spokojená manželka, to je taky splněný (nebo letos asi spíš vosy v hnízdě). 
A vyprahlá země byla připravena ke sen, nemyslíte? Samé opodstatněné a dobře zdůvod-
„sklizni“. Oheň si hltavě bral, co mu něné stížnosti. Měla jsem právo je Až přišel poslední den. Patrně důklad-
přišlo do cesty, lačně se rozšiřoval a za vyslovit, nebo neměla? Co všechno je ně promyšlená taktika. Z útulného 
ním – spáleniště. I když po hodinách v sázce? Pohoda celého týdne? Radost a prosluněného Třeboňska jsme se 
usilovného hašení už jen unaveně z toho, že jsme spolu? Touha trávit čas jakoby nenápadně přesunuli do 
doutnal, nic už nebylo jako dřív. Síla spolu? Důvěra v druhého, že přikryje Novohradských hor. Ukolébaná 
života, kterou v sobě stromy po léta moji nedokonalost či chybu? dosavadním nenáročným terénem 
střádaly, se nenávratně obrátila jsem zapomněla zbystřit při slově A tak jsem mlčela. Svoji rozladěnost, 
v popel. Pro hospodáře pocity zmaru, „hory“. Můj muž je mistrem eufemis- zlost a frustraci jsem se rozhodla poslat 
bezmoci a bezútěšné lítosti. mů, a proto naši trasu komentoval místo do jazyka do nohou: jen pěkně 

slovy: Budeme jen mírně stoupat šlapejte a všechno to ze mě dostaňte!  
a potom zase klesat. Prvním signálem, Oheň nevzplál, hádka nepropukla. 
který mě probral, bylo, že jsme 

Milena Krumphanzlováv porovnání s národem na kolech okolo 
Třeboně žádného cyklistu nepotkali. 
A brzy se ukázalo proč. Nesnáším Jakub 3,5: Stejně tak i jazyk je malý 

Z lásky ke svému muži se mi daří brát na hrbolatou štěrkovou cestu – a tou jsme sval, ale co všechno dokáže! Považte, 
milost kolo. Není to sice vášeň, ale léty jeli; nevadí mi krátké intenzívní jak dokáže maličký oheň zapálit veliký 
zdůvodněná tolerance či možná úlitba stoupání, ale táhlé kilometrové klikaté les.
našemu manželskému vztahu. Letos se cesty, které zákeřně v zatáčce opět 
měla tato skutečnost důkladně ukážou svůj strmý směr vzhůru, 1. Petrův 3,10: Chce někdo prožít 
prověřit během týdne stráveného nenávidím – a přesně tam jsme šťastný život, chce někdo okusit dobré 
v sedle tohoto jednostopého vozidla. směřovali. Les před námi, les za námi, dny? Takový ať chrání svůj jazyk před 
Jelikož kompromisy se musejí dělat na kiosek žádný, nikde ani živáčka. zlem, v jeho ústech ať není žádná lest.
obou stranách, můj muž s ohledem na Sesednout s kola a tlačit ho vzhůru je 
mě vybral Třeboňsko – tedy rovinu, pro mého muže symbol totálního 
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Byli spolu čtyřicet let, měli děti Kritika vyslovená v nepravý čas a bez Manželky, manželé, zamysleme se nad 
i vnoučata. Děda a babička. Bydleli lásky ho rozbíjí. Jestliže slovně nebo tím, jak často kritizujeme partnera! 
v bytovce, ale měli zahrádku. Děda ji gesty útočíme na to, co náš partner Není dobré sledovat mušky drobností 
miloval, trávil tam hodně času, staral se považuje ve svém životě za důležité, na místo velké zahrady dobrých věcí 
o rostlinky a stromy jako o děti a byl na co je hrdý a na čem mu záleží, často a skutků. Všimněme si, co manžel nebo 
ni hrdý. Babička k ní neměla takový vnímá naše jednání jako útok na svou manželka dělá, co má rád, na čem si 
vztah a objevila se tam jen občas. podstatu, na sebe samého. To bývá dává záležet, oceňme to, pochvalme, 
Jednou přece jen zase přišla a prochá- příčinou hlubokých zranění a spouští ať už jde o věci velké nebo jen 
zela se po ní. Před časem do truhlíků kaskádu manželských konfliktů, hádek o drobnosti. Vědomě hledejme 
vysadila muškáty. Protože byla ženou a hněvu.  Stačí jedna „špatná věta“. příležitost pro slova ocenění.
zaměřenou na detaily, myslela si, že Mysleme na to hlavně my manželky,  Nezapomínejme, že láska je kreativní. 
dobré je samozřejmostí a špatné je které často „vládneme jazykem“. Pochválit můžeme dobrou ranní kávu 
potřeba kritizovat. A tak jakmile na Kdyby babička z našeho příběhu dědu nebo chutné jídlo, nový účes, přinesení 
muškátech zpozorovala malé černé pochválila a ocenila jeho práci, ovoce ze zahrady, vynesení smetí, 
mušky, obrátila se na dědu: “Z tebe asi pobavila se s ním o krásných jabloních snahu v zaměstnání nebo péči o děti, 
dobrý hospodář nebude, muškáty jsi a víně, atmosféra by byla úplně jiná. pěkně uklizený byt, nové šaty, umytí 
nechal zamořit muškami!“. Tato věta Podíváme-li se na to z perspektivy auta, vyřizování rodinných záležitostí, 
dědu hluboce zasáhla. Měl pocit, že je věčnosti, co bude Boha zajímat – dva zorganizování oslavy, ale i masáž nebo 
kritizována nejen jeho poctivá práce, muškami zničené muškáty nebo vztah příjemný intimní zážitek. Soustřeďme 
ale hlavně on sám. s manželem? se na tyto pozitivní momenty našeho 
Ať už má naše manželství za sebou manželského soužití a vyzdvihujme je. Život v manželství prožíváme bok po 
uvedených čtyřicet let, deset let nebo Slova ocenění spolu s úsměvem boku den za dnem, a tak můžeme 
je úplně čerstvé, kritická slova partnera a poděkováním za to, co pro nás (pro snadno začít přehlížet, co všechno pro 
vždy zraňují. děti nebo pro rodiče) partner dělá, nás partner dělá. Žijeme v domnění, že 

patří k základním kamenům komunika-Naše manželství nejsou bezchybná, to dobré je samozřejmost a slova 
ce budující naše vztahy.vždyť je tvoříme my, obyčejní lidé ocenění a vděku jsou tedy zbytečná. 

s chybami a nedostatky. Boží vůlí pro A naopak, jestliže se nám něco nelíbí, Převzato z časopisu Miriam 3/2014
naše manželství je tento vztah budovat slovy kritiky a sarkastickými poznám- Překlad Jan Šťastný
a vzájemné se v něm posvěcovat. kami nešetříme.

Dívejme se na zahradu, ne na mušky!
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Dnes se ve světě dějí věci, které nám mohou nahánět 
strach. Díváme se na televizi, čteme noviny nebo 
sledujeme internet a zdá se nám, jako by tento svět 
ovládlo zlo. Kromě toho nás zaměstnávají naše 
každodenní starosti: nemoc, cestování, studium 
a nespočet rodinných problémů. Existují způsoby, jak si 
poradit se strachem, který by chtěl ovládnout náš život. 
Apoštol Jan toho napsal o lásce hodně. V 1J 4,18 čteme:

„V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; 
vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 
dokonalosti v lásce.“ (ČSP)

Jistota v Boží lásce

Jan zde používá slovo „strach“ nebo „bát se“ čtyřikrát, aby 
zaujal naši pozornost. Nemáme být ustrašení; strach 
a láska nejdou dohromady. Jsou jako olej a voda. 
Dokonalá nebo úplná láska zahání strach a dává nám 
jistotu Božího přijetí a péče. Všimli jste si, že tady Jan mluví 
o strachu jako o něčem, co působí muka? Bojíme se, 
protože si myslíme, že si spíš zasloužíme trest než Boží 
lásku. Bojíme se, že nás Bůh nepřijme. Ale není tomu tak. 
Boží dokonalá láska přináší do srdce a mysli pokoj. Místo 
toho, abychom udržovali mysl v Božím slově a jeho 
zaslíbeních, často dovolujeme mysli, aby ovládala náš 
život. V Iz 26,3 čteme: „Mysl upevněnou v tobě budeš 
střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje.“ 
(ČSP)

Domov v Boží lásce

Přebývání máme spojené s bydlením. Pro některé lidi je 
domov jedním z míst, kde se cítí nejbezpečněji. Pro 
mnohé jiné tomu tak není. Pokud si ale učiníme domov 
v Bohu, nemůžeme nalézt bezpečnější místo. Jak to udělat 
prakticky? Odděl si čas pro ztišení a trávení času s Bohem. 
Řekni mu o svých obavách a pak mu je předej. Obvykle to 

There are countless phenomena happening around the 
world today that can bring fear into our lives. We watch 
television read the newspaper or spend time on the 
internet and it seems as if evil is controlling the world. 
Likewise there are everyday worries that cause us 
concern: illness, travel, study and a myriad of family 
concerns. There are ways we can manage the fear that 
wants to control our lives. The Apostle John wrote a great 
deal about love. In 1 John 4:18 he writes: 

“There is no fear in love. But perfect love drives out fear, 
because fear has to do with punishment. The one who 
fears is not made perfect in love.”(NIV) 

Certainty in the love of God 

John uses the word “fear/s” four times to grab our 
attention. We are not to be fearful; fear and love don't 
mix. They are like oil and water. Perfect or complete love 
hurls off fear and gives assurance of God's approval and 
care. Have you noticed how John here speaks of fear as 
having to do with punishment? We fear because we think 
that we deserve punishment rather than God's love. We 
are afraid that he will not receive us. But this is not so. 
God's perfect love sets our heart and mind at rest. Often 
we allow our mind to control our life instead of keeping 
our mind on God's word and his promises. Isaiah 26:3 
says: “You will keep in perfect peace him whose mind is 
steadfast, because he trusts in you.” 

At home in the love of God 

Remaining has the idea of dwelling. For some people one 
of the places where they feel safest is at home. For many 
others this is not so. However when we make our home in 
God we cannot find a safer place. How do we do this in 
a practical way? Take time out to be still and spend time 
with God. Tell him your fears and then cast them upon 
him. Usually I do this at the start of the day. Often I act this 

Láska beze strachu  Fearless Love   
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dělám na začátku dne. Často to dělám tak, že sejmu strach 
nebo obavu ze sebe a pak ji jakoby přehodím na Boha. Je 
lepší to dělat, když se nikdo nedívá! Někdy se můžeme 
probudit uprostřed noci plni strachu. Proto než jdu spát, 
modlím se, aby Bůh chránil moji mysl. Když jsme příliš 
zaneprázdnění, často tento čas s Bohem opomíjíme. 
Nicméně právě zaneprázdněnost vede k úzkosti a strachu.

Na jiném místě Ježíš říká: „Já jsem ta vinná réva, vy jste 
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné 
ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5) Bez 
Ježíše nemůžeme dosáhnout ničeho, co bude mít trvalou 
hodnotu. Snažit se nést ovoce vlastním úsilím nefunguje. 
Vede to pouze k úzkosti a strachu ze selhání. Už jste někdy 
viděli vinnou révu, jak se usilovně snaží, aby plodila 
hrozny? Samozřejmě že ne! Také nemůžeme říci, kde končí 
vinný kmen a kde začínají ratolesti. Jsou jedno. Toto 
přirovnání nám ukazuje mnohé o tom, jaký by měl být náš 
vztah s Ježíšem.

Láska k druhým

Když milujeme druhé a zaměřujeme se na ně, naše 
pozornost se odpoutává od vlastních starostí a strachů. 
Zjistila jsem, že když se modlím za druhé a pomáhám jim, 
zapomínám na své vlastní starosti. Téměř vždy existuje 
někdo, kdo potřebuje větší pomoc. Zaměření se na ostatní 
působí, že jsme vděčni za ty dobré věci, které máme. Před 
několika lety se jedna žena začala systematicky modlit za 
lidi, zvláště za křesťany, v zemích, kde je chudoba, utrpení, 
pronásledování a strach. To ji vedlo k tomu, že si 
uvědomila, že existují lidé, kteří jsou na tom mnohem hůře 
než ona. 

Podívej se na strach ze správného úhlu pohledu

Nemůžeme dovolit strachu, aby přemohl naši víru. Kdysi 
jsem musela cestovat do zahraničí a bála jsem se, abych 
neztratila léky, které jsem měla během té doby užívat. 
Rozhodla jsem se, že nedovolím strachu, aby mě ovládl. 
Vždyť Bůh mi ukázal, že je správné se na tuto cestu vydat. 
Proto jsem se prakticky připravila tak, že jsem léky dala do 
různých kufrů. Zbytek jsem pak nechala na Bohu. Vložila 
jsem do něho důvěru a On neselhal! Všechno dopadlo 
dobře. Moje víra vzrostla namísto toho, aby ji strach 
přemohl. Naše obavy se nikdy nemusí naplnit. Často věci 
dopadnou zcela jinak, než jsme předpokládali. Mnoho 
situací, kterých se obáváme, můžeme překonat tím, že 
budeme dobře informováni. I praktická informace o dané 
situaci může pomoci strach překonat.

Často se bojíme, protože jsme nedošli do bodu, ve kterém 
si uvědomíme, že Bůh nás dokonale miluje. Až přijde 
strach, nahraď ho myšlenkami na milujícího Boha, který 
řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (ČEP)

Překlad Kateřina Urbanová

out by taking the fear or worry off myself and then 
throwing it as it were onto God. It's a good idea to do this 
when no one else is watching! Sometimes we can wake up 
during the night fearful. So before I go to sleep I pray for 
God to protect my mind. When we become too busy we 
often put this time with God aside. Yet busyness leads to 
anxiety and to fear. 

In another place Jesus says, “Yes, I am the vine; you are the 
branches. If a man remains in me and I in him, he will bear 
much fruit; apart from me you can do nothing” (John 
15:5). We cannot achieve anything of lasting quality 
without Jesus. Trying to be fruitful in our own striving does 
not work. It only leads to anxiety and fear of failure. Have 
you ever seen a vine straining hard to bear grapes? No, of 
course not! What's more you can't tell where the vine 
ends and the branches begin. They are as one. That 
analogy reveals a great deal about how our relationship 
with Jesus should be. 

Loving others 

Loving others and focusing on them takes the attention off 
our concerns and fears. I have discovered that when I pray 
for others and help them, I forget about my own worries. 
There is nearly always someone who is in greater need. 
Focusing on others causes us to be thankful for the good 
things we have. A number of years ago someone started to 
methodically pray for people and especially Christians in 
countries where there was poverty, hardship, persecution 
and fear. This led her to realise that there were others who 
were much worse off than her. 

Place fear in perspective 

We cannot let fear overcome faith. Once, I had to travel 
overseas and was afraid that I may lose the medication I 
was taking while away. I decided I could not let fear control 
me as God had shown me that going overseas was right. So 
I made practical preparation by placing the medication in 
different suitcases and kept it safe while travelling. Then I 
left the rest up to God. I placed my trust in him and he did 
not fail! Everything turned out fine. This allowed my faith 
to increase rather than allowing fear to overcome it. What 
we fear may never happen. Often things turn out 
completely differently than how we assume. Many 
situations we worry about can be overcome by keeping 
ourselves informed. Practical information about 
a situation can help overcome fear. 

More often than not we fear because we have not come to 
a place where we recognise that God loves us perfectly. 
When fear arises replace it with thoughts of a loving God 
who has said: “never will I leave you; never will I forsake 
you (Hebrews 13:5). 

Scripture taken from the HOLY BIBLE, NEW 
INTERNATIONAL VERSION ® Copyright © 1973, 1978, 

1984 by International Bible Society. Used by permission 
of Zondervan. All rights reserved.

Sandra Chester (z Austrálie)
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Žijí jako uprchlíci ve své vlastní zemi. ale pak se stalo, že jsem se připletl dlouho jste dospěli k tomu, že musíte 
Namačkáni, bez soukromí, bez k tomu, jak dva Ukrajinci mlátili dva „utéct“ z válečné zóny?
prostředků, bez mnohého, co je pro Litevce. Když jsem se mezi ně postavil, Káťa: Válka začala ve Slavjansku, to je 
nás samozřejmostí. Lidé z Doněcké prožil jsem opravdu Boží ochranu. 50 km od nás. A děly se hrozné věci. 
oblasti, kteří utekli před válkou. Jeden z nich přišel ke mně a povídá: Mnoho lidí umřelo, byli zabiti mnozí 

„Nevím proč, ale nemůžu tě bít“. Pak Přinášíme vám rozhovor s manželi křesťané. A já dostala velký strach. Ani 
tam ale začal boj. Přišla opilá parta Káťou a Ruslanem. Přátelé je pozvali ne o sebe, ale o své děti. A tak moje 
z jiného města, a koho uviděli, toho do Čech a darovali jim tak čas první myšlenka byla: „Ruslane, pojď se 
zbili a sebrali mu peníze. Seděl jsem na k odpočinku a novému nadechnutí. modlit, ať víme, co máme dělat. Zda 
posteli a modlil se, co mám dělat.  Když nás Bůh chce ochránit tady, nebo 
ke mně přišli, najednou se mně jeden máme ujet“. Tak jsme se modlili tři 

  Můžete se našim čtenářům krátce člověk, který byl opravdu silný, zastal. měsíce. V době prázdnin jsme dovezli 
představit? Pak se mě ptal, jestli mám peníze. děti k babičce a sami byli doma 

Popravdě jsem mu přiznal, kolik mám, Jsme křesťanská rodina z města a modlili se. Bylo to těžké. Já měla 
a slyším, jak mi říká: „Ruslane, uteč“. Pyrožnak v Doněcké oblasti. Ruslan (39 dobrou práci, která mě bavila, první 
V tu chvíli jsem si vzpomněl, jak mi let) je plynař, Káťa (32 let) pracovala práci po mateřské, Ruslan měl dobrou 
pastor říkal: „Ruslane, jestli ti bude jako operátorka. Máme 3 děti – Sergeje práci v dobrém kolektivu. Měli jsme 
těžko, uteč. Můžeš k nám přijít (7 let), Mášu (10 let) a Váňu (13 let). krásný dům, na kterém jsme deset let 
v kteroukoliv hodinu.“ Byla noc, už Čekají na nás ještě dvě děti, které nám pracovali. Bylo to moc těžké rozhodo-
nevím, v kolik hodin to bylo, když jsem po porodu zemřely. vání.  Modlili jsme se, aby nám Bůh 
zvonil u pastorova domu. třeba ve snu ukázal, co máme dělat. 

A opravdu, třikrát nám Bůh ve snu řekl,   Říkali ti Ruslan Čech, jak jsi k této 
že je třeba odjet. Tak jsme vše zařídili a   Pak ses vrátil na Ukrajinu. přezdívce přišel?
za dva dny odjeli k Ruslanovým Zůstaňme ještě v období před Před 15 lety jsem byl v Čechách za rodičům do Umani. Stále jsme ale byli válkou. Jaký vidíš rozdíl mezi životem prací. Žil jsem tu asi rok. Když jsem se na vážkách – vrátit se nebo ne. Až tady a na Ukrajině?vrátil, o Čechách jsem vyprávěl, zpíval poslední den před tím, než by bylo 

Na Ukrajině bylo pro mnoho lidí jsem české písničky a ani jsem o tom třeba se vrátit, jsme byli v srdci ujištěni, 
nejdůležitější vydělat peníze. Protože nevěděl, že lidé, když se někdo ptal že máme zůstat a nevracet se.
životní úroveň je tam mnohem nižší, „Jaký Ruslan?“, tak odpovídali “Ruslan 
mnoho lidí odjíždí za prací a hodně Čech“. Ruslan je u nás dost časté 
energie věnuje zajišťování obživy.   Co bylo pro Káťu jako pro ženu při jméno, a proto jsem dostal přezdívku 
Nedostatek mění lidem charakter. odchodu nejtěžší a co je nejtěžší Ruslan Čech.
Někomu k horšímu, někomu k lepšímu. v současnosti?
Ale bída lidi hodně ovlivňuje. Když Bylo to moc těžké, hodně jsem plakala.   V Čechách jsi žil na ubytovně? máte dostatek, je vám i lehčeji u srdce. Tam zůstalo vše, co jsem do té doby 

Zpočátku ano, ale pak jsem musel Ukrajinci též žijí hlavně pro svou rodinu znala. 32 let jsem nebyla jinde, zůstal 
z ubytovny utéct a asi půl roku jsem žil a nejsou příliš otevření k dalším lidem. tam náš domov. Tady žijeme v dvoupo-
v rodině pastora Křesťanského ko jovém panelovém bytě ,  na  
společenství. 28 čtverečních metrech sedm lidí.   Vydělal sis nějaké peníze, vrátil 

Rodiče a nás pět. Byla jsem v cizím ses na Ukrajinu, oženil se, postavil 
bytě, v cizí kuchyni … Bylo to moc těžké.  To zní dramaticky, co se stalo? dům, narodily se vám děti … a začala 

válka. Vy jste žili v Doněcku. Za jak Zpočátku to bylo na ubytovně dobré, 

Uprchlíky ve vlastní zemi 

– Ukrajina očima jedné obyčejné rodiny
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  Co děti - chodí do jiné školy? Našly deset let, dlouho před válkou, kdy  Poslední dobou u nás mnoho lidí 
si kamarády? k nám jednou přijel biskup a říkal nám: prožívá strach. I když je u nás mír 

„Naučte lidi pracovat rukama. Naučte a dostatek, lidé vnímají nebezpečí, Dětem se moc stýskalo. Nechaly za 
je pěstovat a vyrábět. Přijde doba, kdy které se může přiblížit. Co byste jim sebou školu, kamarády, domov, vše. 
to bude nezbytně potřeba.“ poradili?Teď už je to lepší, zvykly si jak děti, tak 

i my. Ale často prožíváme pochybnosti Káťa: Před válkou jsme pomáhali 
– domů nebo zůstat… Ale vždy, když mnoha lidem. Dnes si ale říkám:  Vy jste se mohli přestěhovat 
přijdou pochybnosti, prožíváme Kdybych věděla, že bude tak zle, tak k rodičům. Mnozí takové štěstí 
ujištění: Bůh nás vyvedl, povede nás bych pomáhala mnohem víc. Ještě víc neměli. Kam jdou ti, kteří nemají 
dál. Slyšíme:  „Nepřemýšlejte kam, bych vkládala poklady do Boží nikoho jinde na Ukrajině? Jsou tací, 
povedu vás.“ pokladnice.kteří se musejí vrátit?

Jsou lidé, kteří se vrátili, protože 
  Je možné ve vašem novém neměli kde žít. Ale často našli rozbité  Na závěr se zeptám na zcela 

domově sehnat práci? domy a utíkali znovu. Někteří nemají „neválečnou“ věc. Máte pro svoje 
dost prostředků, a tak se stěhují manželství nějaké společné motto?Káťa: Já práci neseženu. Kdykoliv se 
postupně podle toho, jak se válka nějaká práce objeví, vypadá to dobře V Bibli je verš – Přísloví 21,31. Kůň je 
rozšiřuje. Věřící lidé často přijmou jiné až do chvíle, kdy zaměstnavatel zjistí, strojen pro den boje, ale vítězství je 
rodiny, ale jsou tací, kteří nemají kam že jsme z Doněcka. Pak se nějak u Hospodina. My musíme dělat, co je 
jít.vymluví. Ruslan má práci na podzim na nás – připravovat koně pro den 

a v zimě, když dělá revize kotlů. Rodiče vítězství, a Hospodin ho dá.
nám hodně pomáhají. Mají velkou   Když by bylo na vás, co byste teď Ptala se Luba Šťastná
zahradu, která nás živí. chtěli?

Káťa – domůůů… 
  Vždyť žijí v paneláku! Je běžné, že 

lidé si pěstují potraviny na svých 
 Myslíte si, že konflikt může brzy zahradách?

skončit?
Ano, hodně lidí má zahrady a pracují na 

Ruslan: Myslím, že to komplikuje fakt, nich. V zaměstnání dostávají nízké 
že se lidé nechtějí smířit. mzdy a tak se snaží uživit takto. Je to už 
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Řecko a uprchlíci, to byla letos v létě látku - jsou to léky proti bolesti. kterou jsem slyšela jako první. 
dvě velká témata. I pro mě, i když jinak. V tomto ohledu jim víc pomoci Poslední den a poslední návštěva 
Na krátkodobé výjezdy mezi uprchlíky nemůžeme, ale nabízíme modlitbu. parku, jen já a jeden bratr, abych nešla 
jezdím již sedm let, z toho v Athénách Otce rodiny to úplně dojalo, že nám na sama. Ještě nám zbylo pár balíčků 
jsem byla potřetí. Loni i letos jsem jeho dceři záleží.  bonbonů a pastelek, které nechceme 
s sebou měla i pár přátel, kterým Pán Když jdou kluci do parku sami, vezmou vézt domů. Rozhlížím se kolem a znovu 
také položil afghánské uprchlíky kytaru a hrají perské chvály, povídají si si uvědomuji, jak je to tu proměnlivé, 
v Řecku na srdce. Den, kdy do Athén anglicky, nebo si najdou nějakého lidé odcházejí a přicházejí jiní. Nikoho 
dorazil neobvykle velký počet afghán- tlumočníka z místních. Kytara má z prvního týdne tu nevidíme. Původně 
ských uprchlíků, byl i dnem našeho úspěch. Sem tam se najde i nějaký jsem to rozdávání chtěla vzít opravdu 
příjezdu. Zatímco jste si na internetu afghánský kytarista a to se pak i všichni stručně, ale když vidím unavenou ženu 
četli o největším athénském parku, kde 

táboří přes čtyři stovky uprchlíků, já 

bydlela v bytě asi dva bloky od něj.

Můj první dojem těm obrázkům 

z internetu celkem odpovídal, ale 

druhý už ne. Z novin se totiž nedozvíte 

například to, že Afghánci si i přes 

náročné podmínky drží svou perskou 

pohostinnost. Stačí pozdravit a už se 

mačkají víc k sobě, abyste se taky mohli 

posadit na jejich skromný „koberec“, 

tedy kus kartonu překrytý dekou či 

šátkem. Jedna rodina dokonce 

doprostřed prostírá poloprázdnou 

krabici sušenek. Povídáme si, nejprve 

všichni persky, dokud mým českým 

přátelům stačí slovní zásoba, pak se 

snažím překládat. Posloucháme samé 

neveselé příběhy. Jedna paní nám 

napůl pantomimicky vysvětluje, že 

většina její rodiny zahynula během 

bombardování Kábulu. Z pěti dětí jí 

zbyla dcera, která sedí vedle. Jiní 

vypráví o náročné cestě přes hory střídají v tanci. Škoda, že teď zrovna se spícím chlapcem v náručí, nedá mi 
a moře, kde byli také svědky smrti žádný fotograf od novin není poblíž, to a sedám si na lavičku vedle ní. Je 
svých krajanů. projev radosti by pěkně naboural příjemně překvapená, že na ni mluvím 

celkové ladění záběrů o zoufalých persky, ačkoli nejsem Íránka, a kde Po náročné cestě je většina z nich ve 
podmínkách. Hle, jakou tu máme jsem se tu vzala, když nejsem Řekyně. špatném fyzickém stavu. Jedna rodina 
kulturu! Jednou tu dokonce i parta Stručně vysvětluji, zatímco jí podávám má nemocnou dcerku, od doktorů 
mladíků začala recitovat báseň, to když omalovánky s auty a pastelky pro syna. dostali nějaké léky, ale jinak ničemu 
zaslechli, jak jedné paní vysvětluji svůj Ten je prý nemocný. Z cesty a vedra, nerozuměli, tak se ptají mě, na co to je. 
zájem o perský jazyk a název básně, dorazili teprve včera večer. Je vidět, jak Všechno je psáno řecky, až na účinnou 

Mé afghánské kamarádky, 
athénský park 
a co na internetu nepsali
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je z toho všeho vyčerpaná a na pokraji 

zoufalství. Nabízím jí modlitbu za 

uzdravení syna, s vysvětlením, že věřím 

v Boha a poslouchám Ježíše, který když 

tu byl na zemi, uzdravoval nemocné 

a řekl nám, že to máme také dělat. 

Modlím se persky, nejen za syna, ale 

i za ni, aby ji Bůh posiloval a chránil. 

Ještě procházím celým parkem, abych 

se případně mohla rozloučit s ženami, s 

nimiž jsem se nejvíc spřátelila. Hledám 

Narges, jež byla po íránsku celá 

v černém, kterou jsem viděla smát se 

i plakat. Když jsem ji s několika dalšími 

vedla do střediska osprchovat se 

a naobědvat, říkala, jak nás bude mít 

Bůh rád, že jim pomáháme. Snažila 

jsem se jí vysvětlit, že to děláme 

z opačného důvodu: protože nejen 

nás, ale i je má Bůh moc rád, a my si 

přejeme, aby to věděly. Když jsem se 

zmínila o Ježíši, usmála se, že se jednou 

s křesťany už setkala. Věřím, že jsem Autorka článku se účastní krátkodo-vyprávět svůj příběh. O tom, že ve 
mohla být dalším „dílkem ve skládač- bých misijních výjezdů mezi uprchlíky třinácti je člověk moc mladý na to, aby 
ce“ a modlím se, aby se setkala od roku 2008, byla na celkem sedmi se vdával. Ale když rodiče zavelí, není 
s dalšími, kdo jí budou Ježíše přinášet výjezdech, z toho třikrát v Athénách. jiná možnost. I když se s tím chlapcem 
skutky i slovy. Výjezdy se konaly pod záštitou vůbec neměli rádi. Taky se s ní pak 

Nadačního fondu KMS, CBH Praha zanedlouho rozvedl. A že pro mladou Také se dívám, jestli někde nezahlédnu 
a KS Praha. Autorka se učí perštinu od rozvedenou matku, ještě ke všemu černý šátek s červenými a žlutými 
svého prvního výjezdu, posledních Afghánku, je to v Íránu moc těžké. Tady růžemi, umělecky obroubený stejnými 
p á r  l e t  j e  s c h o p n á  s  l i d m i  v Evropě jí ale přeci nebude nikdo barvami, jak to umí jen Afghánky. Nosí 
z Afghánistánu a Íránu plynně utlačovat a chtít zneužívat kvůli tomu, ho Mína, s kterou jsem se seznámila 
komunikovat v jejich jazyce. že je rozvedená, ne? Vyprávěla jsem jí, jednoho dne ve středisku. Mladá 

jak Ježíš může uzdravit i zranění v srdci. maminka dvouleté dcerky, může jí být Má vystudovaný obor Sociální 
Společně jsme se modlily, aby mohla kolem osmnácti. Když jsme se vzájem- pedagogika na Univerzitě Karlově 
v Evropě začít nový život, já s přáním, ně představily, začala mi postupně a momentálně pracuje jako sociální 
aby se setkala s Ježíšem. pracovnice, převážně s klienty ze 

sociálně vyloučených lokalit. I s ní jsem se chtěla ještě rozloučit, ale 

nikde jsem ji neviděla. Jen Bůh ví, zda je 

ještě v Athénách na nějakém pohodl-

nějším místě, nebo už opět na cestě dál 

do Evropy. „Chodá háfez“ už jí tedy 

neřeknu, ale budu se za ni i dcerku 

modlit. Rozhlížím se kolem. Jsou tu 

další ženy, s kterými bych si mohla 

povídat. Klidně bych tu ještě seděla, 

persky si s nimi vyprávěla, povídala 

o Ježíši, nemocným nabídla modlitbu 

a prostě tu byla s nimi. Ale náš čas už 

vypršel. Díky Bohu za to, že jsme ho tu 

mohli strávit. Věřím, že to nebylo 

naposledy, ať už se vrátím sem do 

Athén, nebo se půjdu přátelit s persky 

mluvícími ženami do jiné země. 

Marta
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MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL

UNITED

- více než festival

J a k  u ž  s a m o t n ý  p o d t i t u l e k  
„multižánrový“ naznačuje, přijdou si 
zde na své vyznavači snad všech 
existujících hudebních stylů, a to 
v podání jak českých, tak i zahranič-
ních kapel. Během společných 
programů je samozřejmostí duchovní 
program a chvály. Po celou dobu 
festivalu jsou rovněž k dispozici jak 
laičtí, tak i odborní duchovní poradci. 
Nedílnou součástí festivalu jsou také 
workshopy, divadlo, filmy i sporty. 
Řečníci napříč denominacemi v rámci 
seminářů pokrývají  různorodá 
témata, povětšinou aktuální (nejen) 
pro středoškoláky a vysokoškoláky, 
kteří jsou hlavní cílovou skupinou. 

V průběhu let festival zaznamenal 
mnoho úžasných změn. Nejenže se 
rozšířil o open-air stage a velkou 
obrazovku přenášející dění v sále 
kulturního domu, ale poslední tři roky 
jej i živě vysílá televize Noe. Program 
rozšířilo i festivalové městečko plné 
dílniček a krámků. V rámci UNITED 
vznikla skupina UNITED DANCE pod 
vedením Anety Morales, která 
s dalšími několika tanečníky touží 
posílit taneční službu mezi křesťany. 
Nadšením a úsilím organizátorů 
a hlavně Boží milostí se za těch 5 let 
zdvojnásobi l  počet  účastn íků  
z počátečních dvou tisíc lidí až na 
téměř čtyři tisíce, o kterých se 
v souvislosti s festivalem mluvilo 
letos!

Festival UNITED láká nejen zábavným 
programem, ale je především úžasnou 
příležitostí k prohloubení vztahu 
s Bohem. Je koncipován tak, že na něj 
bez obav můžeme zvát i naše nevěřící 
přátele (a že jich tam jezdí dost!), kteří 
se zde s Bohem a křesťany často 
setkávají poprvé.

„Ahoj! Občanku prosím.“ Zdraví mě mile A jaký že tedy vlastně byl ten letošní 

s lečna př i  registrac i .  „Všechno UNITED pro mě? Popravdě jsem měla 

v pořádku. Tady máš ještě náramek strach jet po dvouletém dobrovolniče-

a bulletin a užij si festival!“ Dodává ní už „jen“ jako účastník. Ale tím se mi 

s úsměvem. zase otevřela možnost strávit více času 

s přáteli z English campu, se kterými Tak je to tady. I letos jsem se, stejně jako 
jsem přijela.už několik let předtím, o prázdninách 

opět vydala na UNITED, multižánrový První večerní program zahájila již 

křesťanský festival ve Vsetíně. Je to dobře známá skupina Jedním srdcem 

ostatně jedna z mých nejoblíbenějších pod vedením Filipa Zavřela, která sál 

prázdninových akcí. Melancholicky jsem rychle uvedla takříkajíc „do varu“ 

si vzpomněla, jak jsme tam tenkrát, plni a mimo jiné zahrála i vlastní píseň „Chci 

očekávání, jeli s pár přáteli poprvé… Od zářit“, která se v roce 2014 stala 

onoho roku 2011, kdy se konal vůbec hymnou festivalu. O duchovní program 

první ročník, se již přeci jen leccos se postaral Lukáš Targosz, který mluvil 

změnilo. na téma Nespoutaný, což byl podtitul 

letošního ročníku. Další chvály na Jelikož jsem absolvovala až na jediný 
pódiu rozezněla slovenská skupina BBC ročník všechny UNITED festivaly, měla 
worship a já osobně jsem si nejvíc užila jsem možnost pozorovat, jak se tento 
koncert chorvatské skupiny pěti festival rychle rozvíjí a rozkvétá. Už od 
stylových mladíků s názvem October počátku mě uchvátila milá a přátelská 
lights, která v rytmu ska „roztančila atmosféra, stejně jako špičková 
vsetínský kulturák tak, že se málem organizace.  
vytrhal ze základů“!
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V pátek ráno jsem vyrazila na rozcvičku Povzbuzena, že bojovat má stále smysl, 
s UNITED DANCE, kterou vedl  Brandon jsem odcházela na další seminář. Bylo 
Greathouse, pocházející až z daleké jím Partnerství aneb jak na to, když 
Kalifornie. Pak už jsem se těšila na nevíš, jak na to od Tomáše Řeháka, 
dopolední program s Kateřinou kazatele a lektora ACETu. Dle mého 
Lachmanovou. Ani tentokrát mě názoru byl určen spíše mladším 
nezklamala a její živé slovo plné teenagerům, ale ač v něm pro mě 
barvitých příměrů mě donutilo se nebylo mnoho nového, odcházela jsem 
hlouběji zamyslet nad svobodou, s bránicí málem potrhanou smíchem 
o které mluvila. Odpoledne už pro nás nad jeho vtípky. Třešničkou na dortu 
byly připravené čtyři bloky seminářů, (a pravděpodobně i celkově nejnavště-
workshopů a sportů, paralelně s nimi vovanějším seminářem) bylo svědectví 
běžel program i na street scéně. Já jsem Johanny Šuljanové, bývalé pornohereč-
si vybrala seminář na téma Svoboda ky, která se emočně vyprahlá po pěti 
v nesvobodě (a nebyla jsem zklama- letech v porno průmyslu vydala hledat 
ná!), kde brněnský biskup a občanský v životě něco víc a setkala se s Kristem. 
aktivista Juraj Jordán Dovala hovořil Nabízela pohled na porno z druhé 
o pronásledovaných křesťanech a tom, strany a popisovala velmi tvrdou realitu 
jak jim pomoci. Následná diskuze se tohoto byznysu. Nyní v ČR zakládá 
stáčela i k ožehavému téma uprchlíků. neziskovou organizaci s názvem Porno 

je lež a snaží se pomáhat lidem, kteří 
jsou v pasti porna chyceni. Vysoká účast 
na semináři dává tušit, že i v církvi je 
důležité toto téma otevřít.

V sobotu ráno jsem se šla podívat na 
scénku Nádraží v podání šikovného několik úchvatných chval a mě tak 
divadelního souboru Kairos II. Jako připravili úžasné momenty rozjímání. 
milovnice divadla jsem se vydala i na Byl to pro mě jeden z nejsilnějších 
další jejich představení, tentokráte zážitků celého festivalu. 
s názvem Hotel mezi dvěma světy. Z festivalu jsem odjížděla sice trochu 
Vážné téma bylo kompenzováno smutná, že už skončil, ale povzbuzena 
humornými momenty a škoda, že tím, že jsem opět mohla vidět tolik 
návštěvnost nebyla tak velká, jak jsem mladých věřících pohromadě. Jsem 
očekávala, protože to rozhodně stálo za nadšená z toho, jak si Pán Bůh používal 
vidění! Později odpoledne jsem vyrazila UNITED k tomu, aby se dotýkal srdcí 
na workshop scénického tance a měnil lidské životy. Díky organizáto-
s Anetou Morales, která mě oslovila rům, kteří věnují mnoho svého volného 
a inspirovala tím, jak lze tanec jako času, financí i úsilí do jeho uspořádání, 
prostředek k oslavení Boha využít. Na a především díky našemu velkému 
závěrečném večerním programu jsem Bohu, který si lidi do této služby 
se zájmem vyslechla slovo psychologa povolává! 
Marka Macáka, po kterém následoval 

Aneta Trutnovskákoncert mladého tria Nenadarmo. Za 
Foto Michal Kovaříkdoprovodu kytary a houslí zazpívali 

Organizátoři UNITED drží cenu 

festivalu velmi nízko, aby byl 

dostupný co největšímu počtu lidí, 

přičemž mnoho peněz získávají 

z darů. Kdyby měl někdo touhu tuto 

práci podpořit, může přispět na 

účet 2400723100/2010, a to buď 

jednorázově, nebo se zapojit do 

Klubu UNITED a přispívat částkou 

100Kč/měsíčně. Více informací 

o klubu UNITED i celém festivalu 

najdete na webových stránkách: 

http://festivalunited.cz/.
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October Light z Chorvatska (hudební styl - tzv. ska)

Maleo Reggae Rockers z Polska (hudební styl - reggae)



Upleť čtverec
V jarním čísle Tabity (1/2015) jsme zveřejnili výzvu k účasti na projektu Upleť čtverec. Jde o pletení čtverců k výrobě 
pokrývek pro sirotky, opuštěné děti  a děti s AIDS v Jižní Africe. Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou 
v Jižní Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu deku je potřeba 35 čtverců.

Čtverce začali plést lidé doma, 
na klubech a na různých setkáních, 
ve školách. 

Celkem jsme nashromáždili 
1054 čtverců! 

Začaly nám přicházet balíky  a balíčky 
z celé republiky. 
V některých balících byl i příspěvek 
na poštovné – děkujeme!

Nejdříve jsme čtverce museli zabalit 
do balíčků po deseti kusech.

Dostávali jsme čtverce různých vzorů, 
barev a barevných kombinací.

Teď se modlíme, aby balíky byly 
v pořádku doručeny a z upletených 
čtverců mohly vzniknout deky, 
které zahřejí mnoho potřebných dětí.

Pak bylo nutné vyplnit potřebné 
dokumenty.

Výsledkem byly 4 balíky, které jsme 
odeslali na místo určení do Jižní Afriky. 

Co se dělo po uveřejnění této akce v Tabitě

Vzhledem k povoleným rozměrům 
balíků České pošty jsme se snažili 
vytvořit co nejmenší balíky s co 
největším počtem zabalených čtverců.
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V rámci projektu Týden za školou, který Naše začátky v rámci projektového vyu- do obývacího pokoje paní Lubomíry 
se každoročně koná na konci června na čování na gymnáziu byly krušné. Háčko- Šťastné, odkud poputují lodí v igelito-
Gymnáziu Jiřího Ortena, jsme se zapojili vat ani plést skoro žádná z nás neuměla. vém pytli s logem GJO Kutná Hora až do 
do charitativního projektu „Upleť čtve- První dva dny jsme mnohé strávily na jihoafrického přístavu.
rec“ („Knit a Square“). (…) Ten vznikl první pohled marnými pokusy o uháč- Během čtyřdenního povoleného 
roku 2008 jako rodinný projekt v Mel- kování řetízku a vytvoření první řady „záškoláctví“ jsme nejen pomohly afric-
bourne. Nyní je do něj zapojeno již více dlouhých sloupků. Naše trpělivost se kým dětem a naučily jsme se „řemeslu“, 
než 12 000 lidí z 54 zemích světa. V Kut- ale nakonec vyplatila a čtverec začal vy- které bohužel pomalu upadá v zapo-
né Hoře se tato charitativní akce těší vel- padat jako čtverec. Za vytrvalé podpory mnění, ale trénovaly jsme také umění tr-
ké oblibě, plete a háčkuje mnoho dob- a pomoci maminek, babiček a paní uči- pělivosti, které se nám bude při studiu 
rovolníků a mezi nimi také studentky telek i kuchařek se nám nakonec poda- vždy hodit. Ať žije Týden za školou na 
naší školy. řilo nashromáždit přes devadesát růz- GJO!

ných čtverců, které „pošleme“ nejprve 
Martina Veberová, studentka GJO 

Jak se pletlo na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře 
Převzato z webových stránek školy Upleť čtverec pro Afriku

Za poštovné jsme celkem zaplatili 3170 Kč, od dárců jsme dostali 635,- Kč.
Pokud chcete na tuto akci přispět, můžete poslatpříspěvek na účet Tabity s variabilním symbolem 4444.
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Jedna moje kamarádka má moc ráda Použití Pleťová voda z levandulových květů
levanduli. Má ji všude, nejen na Květy levandule mají v domácnosti 1. Hrst sušených levandulových květů 
zahradě. Motiv s levandulí na hrneč- velmi rozmanité použití. Voňavý nálev zalijeme sklenicí nesycené minerální 
kách i na táccích pod nimi, levandule na z čajové lžičky květů na šálek vody vody. 
ubruse, levandule na obrázku, levandu- uklidňuje nervy, tiší bolesti hlavy, 2. Přidáme malý šálek jablečného octa le ve vázičce… Když se onehdy vrátila pomáhá trávení a provoní dech. Květ a protřepeme. z ciziny, chlubila se báječným krémem levandule je i oblíbenou součástí 

3. V dobře uzavřené nádobě necháme s levandulí. Jaká je po něm hebká uklidňujících bylinných směsí (napří-
při pokojové teplotě 1-3 týdny vyluho-a vláčná pokožka! Nachomýtl se k tomu klad spolu s třezalkou, meduňkou 
vat. kamarád, který na rozdíl od ní umí a chmelovými šišticemi). Uklidňující je 

anglicky: „A víš o tom, že to je na 4. Přecedíme a slijeme do sklenice i koupel, do níž můžeme přidat litr 
nábytek?“ Zkrátka, levandule je úžasně nebo lahvičky s rozprašovačem. silnějšího nálevu z levandulových 
všestranná rostlina! květů, nebo sáček s nimi zavěsit do 5. Do připravené pleťové vody můžeme 
Pochází ze západního Středomoří, kde proudu horké vody. Sáčky se sušenou přidat ještě rostlinný glycerin z lékárny. 
se pro zpracování pěstuje ve velkém – levandulí vložené do skříně provoní 

Levandule pleť důkladně čistí a zároveň 
např. v proslulé Provence. U nás se dá prostor i prádlo a především účinně 

uklidňuje jakékoli podráždění. Zvláště 
pěstovat bez problémů také, ale odpuzují moly. Svazky sušených květů 

při večerní očistě její vůně příjemně 
obsahuje méně účinných látek. jsou krásnou dekorací a zároveň 

uklidňuje. Jablečný ocet vyrovnává pH 
Levandule (Lavandula angustifolia) má osvěžují vzduch. Čerstvé květy lze také 

pleti a stahuje póry, minerální voda ji 
ráda hlinitopísčitou půdu, slunečné kandovat a zdobit jimi dezerty, přidávat 

posiluje.
stanoviště a dobře snáší sucho. Na je do marmelád. Sušené květy patří do 

Poslední dobou se na našem trhu živiny není náročná. Po zimě je dobré směsi provensálských bylin a hodí se 
objevují i jiné druhy levandule, např. keříky částečně seříznout. například k dušeným pokrmům. 
Lavandula stoechas, říká se jí motý-K masitým jídlům a rybám se v jihoev-Používá se květ, který obsahuje lokvětá. Má větší a hezčí květy, ale ropských kuchyních přidávají i ostře třísloviny a silice s několika terpeny, jelikož je trochu choulostivější, může u 

chutnající mladé lístky levandule.působící fytoncidně (rostlinné antibio- nás v zimě namrzat. 
tikum). Sklízíme ho v době, kdy 

Ing. Olga Koláčková
květenství je rozkvetlé tak napůl, 

 Bibliografie:svážeme do snopků, pověsíme 
Wikipedie: otevřená encyklopedie hlavičkami dolů a necháme uschnout.

[online]. 2015 [cit.2015-08-07]. 

Dostupné z: http://1url.cz/cYzX

Levandule
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Co s levandulí v kuchyni

RECEPTÁŘ

LEVANDULOVÝ MED DOMÁCÍ LEVANDULOVÁ LIMONÁDA

Suroviny:
500 g levandule (nati v plném květu)
3 citróny
3 kousky skořice vcelku
1,5-2 kg cukru
750-1000 ml vody

Postup přípravy:
Větve opláchneme a dáme do kastrůlku s vodou, přidáme 
dobře omyté a pokrájené citrony a skořici. Přivedeme 
k varu a vaříme cca 15 minut. Sundáme z plotny a 
necháme 24hodin louhovat. Druhý den výluh scedíme 
a opět přivedeme k varu a za stálého míchání přisypáváme 
cukr a vaříme do požadované hustoty. Horký levandulový 
sirup, chcete-li med, plníme do skleniček, zavíčkujeme a již 
nezavařujeme.

Zdroj: http://1url.cz/jYzb

Suroviny:
Na sirup
0,25 l vody
200 g cukru krystal
lžíce sušeného květu levandule
Navíc
1 l vody
200 ml čerstvé citronové šťávy
kolečka citronu
květy levandule

Postup přípravy:
Smícháme 0,25l vody, cukr a levanduli, přivedeme k varu 
a vaříme 2 minuty. Odstavíme, necháme zcela 
vychladnout a scedíme.
Vzniklý sirup smícháme s litrem vody a citronovou šťávou 
(příp. znovu scedíme).
Podáváme s plátky citronu, čerstvým květem levandule 
a ledem.

Zdroj: http://1url.cz/MYzm
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RECEPTÁŘ

Co jsme si přivezli z dovolené 
aneb Jak se vaří u sousedů?
Přinášíme několik vyzkoušených 

cresských (chorvatských) receptů

MUSAKA podle paní Kárné

- hlavní jídlo

PAŠTICÁDA

ŽLIČNJAKI

- sladký oběd

SARMA

Suroviny:
Pro 4 osoby: 
1 kg cukety, 400 g mletého masa, 4 vejce, 4 velká rajčata, 
1 cibule, 2 dl smetany, 1 dl oleje, sůl, pepř, případně jiné 
koření podle vlastní chuti

Postup přípravy:
Na části oleje opečeme cuketu nakrájenou na plátky, 
dáme stranou, na zbytku oleje osmažíme
cibuli, přidáme mleté maso, nakrájená rajčata, sůl 
a koření, a dobře podusíme. Do vymazané
zapékací misky poklademe větší část opečené cukety, 
navrstvíme podušenou masovou směs,
dáme zbytek cukety a zalijeme rozšlehanými osolenými 
vejci se smetanou. Pečeme asi 30 minut,
až je povrch zlatavý. Necháme chvíli stát, krájíme na porce 
a podáváme s vařenými bramborami.

Suroviny:
600 g zadního hovězího, po 100 g slaniny, oleje, celeru, 
cibule, 1 dl červeného sladkého vína, 1 dl vinného octa, 
5 stroužků česneku, 2 lžíce rajského protlaku, 2 lžíce 
strouhanky, trochu muškátového oříšku, 5 hřebíčků, pepř 
a sůl, trochu vývaru

Postup přípravy:
Maso prošpikujeme slaninou, česnekem a hřebíčky. 
Necháme přes noc naložené v octě s trochou
vody. Druhý den osmažíme cibulku na oleji, přidáme 
strouhaný celer, protlak, koření a sůl, maso
a zalijeme vínem a vývarem, aby bylo maso potopené. 
Dusíme do změknutí, maso vyjmeme,
šťávu zahustíme jemnou strouhankou a provaříme, 
rozmixujeme a podáváme s nakrájeným
masem a s bramborovými knedlíky nebo kroketami.

Suroviny:
3 rohlíky, 3 nakyslá jablka, 250 g měkkého tvarohu, 
2 polévkové lžíce rozinek, 2 polévkové lžíce kysané 
smetany, 2 vejce,  120 g hrubé mouky, lžíce cukru, špetka 
soli

Postup přípravy:
Rohlíky nakrájíme na kostičky, jablka nastrouháme a obojí 
v míse promícháme a necháme stát,
aby pečivo nasáklo šťávu z jablek. Přidáme ostatní 
suroviny a důkladně promícháme. Z hotového
těsta vykrajujeme lžící noky a vkládáme do vroucí vody. 
Když nočky vyplavou na hladinu, jsou
hotové. Vybereme je děrovanou naběračkou, podáváme 
posypané strouhaným svatojanským chlebem 
a moučkovým cukrem a polijeme rozehřátým máslem.
Svatojanský chléb se u nás koupí pod názvem „Karob“. 
Jinak ale můžeme nočky posypat mákem nebo 
strouhaným perníkem.

Suroviny:
350 g mletého masa, 1 dl oleje, lžíce hladké mouky, lžíce 
protlaku, 1 vejce, hrstka rýže, 3 stroužky česneku, 1 cibule, 
2 bobkové listy, pepř, sladká paprika, sůl, 8 velkých listů 
povařeného bílého zelí a střední žebro (trochu rozklepané) 

Postup přípravy:
Maso, vejce, rýži, česnek, koření a sůl dobře promícháme, 
rozdělíme na 8 porcí, které zabalíme do připravených listů. 
Na oleji osmahneme cibuli, přidáme závitky, rajský protlak, 
bobkový list a zalijeme vodou. Pod pokličkou dusíme asi 
20-30 minut, hotové vyndáme, zahustíme rozkvedlanou 
moukou, povaříme a dochutíme. Můžeme případně 
zjemnit lžící smetany. Jako příloha se hodí žemlové 
knedlíky nebo i brambory.

Míla Řepová
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Zábaly známe jako účinnou metodu A jak správně udělat Priessnitzův 
snižování horečky u dětí. Studené obklad? Nejprve na kůži přiložíme látku 
zábaly a omývání studenou vodou namočenou ve studené vodě. Je 
podporují dětský organismus v jeho vhodné nejdříve mokrou látku 
snaze překonat nemoc. Každý asi zná vyždímat. Pro tělo je totiž daleko snazší 
zábal krku při bolestech, kašli nebo zahřát látku s menším obsahem vody 
angíně. To ale není jediný způsob než látku, ze které kape voda. Přiložený 
a místo, jak a kde zábal použít. chladný vyždímaný obklad překryjeme 

igelitem a vše ještě obalíme suchou Zábaly přikládáme jednak na postiže-
látkou. Obklad nejdříve chladí, po nou oblast, takové označujeme jako 
několika minutách se začne zahřívat lokální, nebo zábaly využíváme ke 
a prokrvuje postiženou oblast - tehdy je zchlazení a regeneraci celého těla při 
účinný. Potom zase postupně chladne. vysoké teplotě, sem řadíme také 
Sundat bychom ho měli po dvou, sprchování vlažnou vodou.
nejdéle třech hodinách. Pokud ho 
chceme použít opakovaně, je třeba 

Priessnitzův obklad dodržet přestávku zhruba tří až čtyř pyžama. 
hodin mezi přiloženími.Jedná se o studený zapařovací zábal či Zábaly ani koupel neprovádíme nebo 

obklad, který způsobuje místní Uvádí se i jeho příznivý účinek při neopakujeme, pokud má dítě mramo-
překrvení a tím urychluje hojivé horečce, u dětí jej však nedoporučuji. rovanou kůži na těle nebo studené 
procesy v těle. Priessnitzův obklad Lépe je udělat studený zábal. končetiny!
přikládáme na krk dětem při zánětu  
mandlí, pálení v krku či zánětu nosohl-

Studený zábaltanu. Při suchém dráždivém kašli ho Ledování třísel
přikládáme na hrudník. Použijeme ho Tuto metodu používáme při vysoké Pokud dítě nemá studené končetiny, 
také při déletrvajících bolestech horečce nad 38 °C. Vlhký zábal, můžeme přiložit také led do třísel či 
v kloubech, zejména "revmatického" například prostěradlo, které má teplotu podpaží. Postačí i mražená zelenina 
charakteru, na bolavé koleno při kolem 18 °C, přiložíme na hrudník a nebo cokoli z mrazáku. Pozor – led 
artróze nebo na dlouhodobě bolestivé břicho dítěte, končetiny ponecháme přikládáme na kůži vždy zabalený do 
rameno. Účinky tohoto zapařovacího volné. Dítě dále ničím nepřikrýváme. utěrky či pleny, aby nedošlo k omrzli-
obkladu lze zvýšit ještě tím, že látka se Zábal necháme působit do doby, než se nám! Ve tříslech a v podpaží procházejí 
místo do chladné vody namočí do začne zahřívat, většinou kolem 15 velké tepny, kterými protéká velké 
chladného nálevu z bylinek (čaje). minut. Po rozbalení necháme dítě po množství krve a dochází tak k chlazení 
Bylinné obklady jsou velice účinné. dobu cca půl minuty nahé, teplo z těla organismu „zevnitř“. Tato metoda je 
Můžeme použít třeba kostival na se dále dostává sáláním, pak je osušíme velmi účinná. 
revmatoidní bolesti kloubů nebo a oblečeme do lehkého bavlněného 

Při srážení horečky u dětí zásadně heřmánek či mateřídoušku na hrudník oblečení. Po provedení zábalu je nutné 
používáme chlad. Je dobré uložit dětem při suchém kašli. přeměřit tělesnou teplotu, pokud 
nemocného do dobře větrané místnos-neklesne, je možné zábal opakovat 
ti, obléct jednu tenkou bavlněnou každou půlhodinu.
vrstvu oblečení a přikrýt jen tenkou 

 dekou. Nikdy nezahříváme nemocného 
Vlažná sprcha či koupel se zvýšenou teplotou nebo horečkou! 

Hrubou chybou je přikládání teplých Jinou vhodnou metodou 
obkladů či zábalů. Při léčbě horečky snižování tělesné teploty u 
nesmíme opomenout ani dostatečný dětí je také vlažná sprcha či 
příjem tekutin a při déletrvajících koupel. Neměla by být ale 
potížích či náhlém zhoršením stavu studená či ledová. Několik 
navštívit lékaře či kontaktovat zdravot-minut sprchujeme dítě 
nickou záchrannou službu.vlažnou vodou, poté ho 

osušíme a oblečeme do MUDr. Ludmila Kunášková
t e n k é h o  b a v l n ě n é h o  

Není zábal jako zábal
Poté, co v zimním čísle Tabity vyšel článek „Jak bacit bacila  - Nachlazení u dětí a jak s ním bojovat“, 
jsme dostali do redakce dotaz: Jak správně dělat zábal? S touto otázkou jsme se tedy obrátili na dětskou lékařku.
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Hory jsou pro mě asi nejpříjemnějším asfaltkách či zpevněných lesních 
místem, kde trávit vzácný čas letní cestách, okolo dvou jezírek.
dovolené. Letos jsem poprvé navštívila Pro mi lovníky  prudších kopců 
hory Jizerské, a to v okolí Kořenova. a vyznavače pořádného sportu lze 
Nedaleko se nachází osada Jizerka, což doporučit trasu z Jizerky po cyklostezce 
je krásné místo a výchozí bod pro pěší či č. 22 na Smědavu, pokračovat dále po 
cyklistické výlety. Profil cesty lze zvolit téže cyklostezce Na Knejpu, poté po 
mírně zvlněný i „krpálovitý”. Během cyklostezce č. 3022 na rozcestí Pařízkův 
naší dovolené jsme na kolech vyzkouše- kříž a zde odbočit na cyklostezku 
li oba typy terénu. Pro všechny věkové č. 3019 až na Protrženou přehradu. 
kategorie i různé stupně fyzické Odtud po cyklostezce č. 3020 zpět na 
kondice lze zvolit tuto trasu: od parkoviště. 
parkoviště u Jizerky po cyklostezce č. 

Jestli zapomenete na svačinu, nezoufej-22, poté odbočit na cyklostezku č. 3018 
te, cestou je pár míst, kde se můžete až na rozcestí Předěl. Odtud pokračovat 
občerstvit, třeba u Kiosku, na Smědavě po modré turistické značce na vyhlídku 
či Na Knejpě.na skalách kopce Paličníku. Dále opět 
A pokud zapomenete peněženku? po modré turistické značce až na 
Okolo roste spousta borůvek!rozcestí Na Písčinách, zde se napojit na 

cyklostezku č. 3018 směrem zpět na Krásný výlet přeje
Předěl a po zelené turistické značce až k 

 Míša Šťastná
chatě Smědava. Zde lze zvolit kratší 

Dostupné z: http://1url.cz/YYzvJO cestu zpět na Jizerku po cyklostezce 
č. 22, nebo delší trasu vedoucí přímo 
zpět na parkoviště, a to po cyklostezce 
č. 3018 na rozcestí Jezdecká cesta, tam 
odbočit na cyklostezku č. 3020 a dojet 
po ní až na parkoviště, na rozcestí Pod 
Bukovcem. Výlet je to příjemný, 
s mírným stoupáním i klesáním, po 

Jizerky – Kořenov - Jizerka

Pohodlně po horách - s dětmi i seniory

23



Budeš potřebovat:
Hranatý pletený košík v bílé barvě
Dřevěné kulaté tyčky
Silný kartón
Bílou akrylovou barvu
4 velké béžové knoflíky
Úzkou růžovou nebo světlemodrou stužku
Bílé plátno
Tavicí pistoli
Jehlu, nit, nůžky

Jak postupovat:

1. Připravíme si oje na kolečka tak, aby o několik centimetrů přesahovaly rozměr 
dna košíku. Ze silného kartónu vystřihneme dvojitě 4 kolečka, tedy celkem 
8 kusů, vždy po dvou k sobě slepíme. Do středu nalepíme béžové knoflíky.

2. Nápravy prostrčíme dnem košíku, na koncích nasadíme kolečka, do nichž 
předem uděláme otvory pro nasazení na tyčku. Zafixujeme kapkou lepidla 
z tavné pistole. 

3. Připravíme si potah dovnitř košíku.  Na papír si obkreslíme dno košíku a 
přidáme na všechny čtyři strany obdélníky o několik centimetrů přesahující 
výšku stran košíku. Tento střih si položíme na bílé plátno (můžeme použít i starší 
nepoužívané prostěradlo) a obkreslíme.  Vystřihneme a zaobroubíme po celém 
obvodu. Na závěr na koncích jednotlivých stran utvoříme tunýlky, kterými 
provlečeme barevnou stužku na uvázání mašliček.  

4. Potah vložíme do košíku a můžeme na několika místech připevnit buď tavnou 
pistolí, nebo přišít k vnitřku.  V rozích košíku uvážeme z volných konců stužek 
mašle, tím potah zvenku upevníme na košík. Doplníme ušitými peřinkami 
a vložíme panenku, aby byl kočárek kompletní. 

 Jitka Pavlíková

Dekorace jako ze starožitnictví nebo hračka pro holčičky

Vozíček z pleteného košíku
VYRÁBÍME S DĚTMI A PRO DĚTI
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Není stokrát prochozených cest,
které by nemohly ještě někam vést.

Není marných setkání, 
i když z nich zbylo jen zklamání.

Není loučení, která by v sobě
nenesla návrat v jiné době. 

Příležitost, co se nevrací
nás k sobě samým obrací

a vůle k novému hledání
zas dává pečeť svítání...

Jitka Pavlíková

Nad horizontem
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