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Milé čtenářky a milí čtenáři,

zvát vás před Vánoci do chlívku nevypa- šťastných pocestných, kteří si to v životě Advent patří všem, všem, kteří o něj 
dá příliš zdvořile. Vždyť všude kolem vždy uměli nějak zařídit, aby neskončili stojí, kteří na nebi vyhlížejí hvězdu 
vládne slavnostní atmosféra, pozlátka ve chlévě, a navíc v požehnaném stavu. Božího vedení a jsou ochotni jít třeba 
čokoládových mikulášů v regálech nás Nemyslitelné! Namísto působivých i do chlívku. Alespoň apoštol Pavel tam 
o tom ujišťují už minimálně od října (a to světelných efektů jen betlémská chodil, soudě podle toho, co píše 
ještě v tom lepším případě), manželky hvězda. A kdo nehledí k nebi, ten ji nikdy v 1. Korintským 1,26: Pohleďte, bratří, 
přemlouvají své chotě, aby nainstalovali neuvidí! Ale ta nebeská hvězda vedla koho si Bůh povolává: Není mezi vámi 
důmyslný osvětlovací systém celého k cíli – k tomu největšímu daru, který byl mnoho moudrých podle lidského 
domu nebo alespoň balkonu či smrčku kdy lidem pod sluncem dán. soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho 
před domem, kolegyně v práci se urozených.V tomhle světle ten chlév zas nevypadá 
předhánějí, která koupila okázalejší tak špatně. A co my? Koho a kde Ve zbytku tohoto i v celém příštím roce 
adventní věnec, všude dokola ozvěna hledáme? Bližního, který je v tomto vám ze srdce přeju, abyste tu nebeskou 
tradičních, a tedy do nekonečna se pozemském životě pohodlně usazen, se hvězdu na svých cestách nepropásli.
opakujících koled. Tak takhle nějak kterým se příjemně povídá, ochutnává Milena Krumphanzlovávypadají Vánoce v našem českém u kávy vánoční cukroví, nebo jsme 
ateistickém doupěti. Nebo jinak řečeno ochotni vykročit i tam, kde narazíme na 
– tohle z nich zbylo. problémy, lidská zranění, životní 
Kdo by v téhle době myslel na zapáchají- zklamání, neúspěch, výčitky, pochyby 
cí příbytek hospodářských zvířat. Něco a utrpení? Ale možná právě tam na nás 
neatraktivního, neosvětleného, odkud čeká Ježíš, protože dávat je požehnaněj-
se rozhodně neline vůně vánočního ší než brát. A to i tehdy, když máte pocit, 
cukroví. Ale právě v tom spočívaly první že už jste pomohli tolikrát a váš bližní 
Vánoce – setkat se s židovským králem padá do stejných osidel zas a znovu. Ale 
tam, kde by ho nikdo nečekal a nehledal. kdo může říct, kdy je pro něj od Boha 
Nedívat se na zářivé hostince těch připraveno vysvobození? 

CESTA DO CHLÉVA
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Téma víry, naší důvěry v Boha a jeho odkládat plnění úkolů na později). světa. Přitom střední generace je 
jednání, je jedním z hlavních témat Konec odkládání vstupu do samostatné- rozhodující. Má ještě dost sil a už dost 
Bible. Někdy máme dojem, že naše víra ho života víry. Dnes se déle studuje, zkušeností. Ta často rozhoduje, jaká 
je malá a pro Boží plány skoro nepouži- později nastupuje do práce a vstupuje bude církev. Pokud přijde probuzení 
telná. Nebo se cítíme moc mladí, do manželství, mnoho mladých lidí má a nepotáhne ho střední generace, 
respektive jako střední generace moc nerealistická očekávání - budu moci myslím, že nebude mít dlouhého trvání. 
zaměstnaní, respektive moc staří na to, pracovat méně než moji rodiče a budu Zkusme se podívat do historie vlastního 
abychom byli pro Boha nějak použitelní. mít vyšší plat. To vše není jen ve světě, života. Pokud vyrostlo trní, s Boží 
Ještě tak slýcháme výzvy pro jozuovskou ale i v církvi.  Už není čas si jen hrát na pomocí ho vytrhej. Je čas obnovit 
generaci, čímž je myšlena většinou život víry, ale závazně do něj vstoupit. povolání, pokud se v tvém životě ztratilo 
nastupující mladá generace, přestože Nikam se necpi, ale buď připraven/při- nebo sis ho nechal či nechala ukrást.
podle Bible byla jozuovská generace ve pravena. Mne Bůh povolal do vedení Seniorské generaci říká: Nejsi na konci. 
věkovém rozpětí dvacet až šedesát let v církvi ve čtyřiadvaceti letech Bůh nečeká, že zbytek života naplníš 
a v čele měla dva cca osmdesátileté a v devětadvaceti pro práci na plný péčí o zahrádku a vnoučata. Není špatné 
muže (pokud se ti to nezdá, zkus si úvazek. Tvé povolání může být naprosto vypěstovat hezkou mrkev a určitě se 
přečíst biblické příběhy bez zaujatého rozdílné, ale nečekej, že Bůh si tě začne máme věnovat i vnoučatům, pokud nás 
pohledu). závazně používat až v šedinách. jimi Bůh obdaří, ale naším hlavním 
Pán Ježíš u nás nehledá nějakou velkou Střední generaci vyzývá, aby vytrhala úkolem je být příkladem víry. Bůh hledá 
víru. Podle jeho slov u Matouše 13,31- plevel ze svých životů. Podle Matouše Káleby. Káleb čtyřicet let chodil po 
32 stačí dost malá víra, která ale roste. 13,22 se v podobenství o rozsévači poušti a potom pět let bojoval 
Zrno hořčice je velmi malé, v době Pána mluví o trní (někde plevelu), které v Zaslíbené zemi, než mohl obsadit tu 
Ježíše nejmenší semeno používané zadusí zaseté slovo. Domnívám se, že se část země, kterou mu Bůh zaslíbil. Je 
v zemědělství, ale když vyroste, je to tu nemluví předně o hříchu. Starosti v tvém životě nějaké zaslíbení, které se 
pořádný keř. Takto mluví Pán Ježíš tohoto věku a svod bohatství. Starosti ještě nenaplnilo? Pokud ano, ještě tedy 
o Božím království a troufnu si vyslovit o ještě nedospělé děti a již stárnoucí není čas přestat pracovat a odejít k 
domněnku, že stejně je to s naší vírou. rodiče. Možnost dosáhnout životní Pánu, i kdyby ti bylo devadesát. Doběhni 

úrovně, o které se rodičům ani nesnilo. a vezmi korunu vítěze, kterou Pán Bůh si chce použít všechny generace. 
Za svých více než pětatřicet let života připravil pro ty, kteří zůstanou věrní až Domnívám se, že každé ale říká něco 
víry jsem viděl hodně lidí odpadnout, do konce.jiného.
ale ještě více jsem viděl těch, kteří Lubomír OndráčekMladou generaci vyzývá, aby se nebála přestali mít Boží království na prvním pastor KS Prahazodpovědnosti. Konec prokrastinace místě a které pohltily starosti tohoto 

(pozn. redakce: chorobná tendence 

VÍRA VE VŠECH GENERACÍCH
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Nikdo z nás nemá problém přijmout nelze: nemohla se svým mužem spíše podobá agónii než čemukoli 
skutečnost, že Sára byla výjimečná žena. otěhotnět. jinému. Snad proto zklamaní a zoufalí 
Nahlíženo současnou perspektivou, lidé dělají často podivná rozhodnutí. S tímto neblahým zjištěním se nám pod 
patrně bychom ji mohli vnímat jako Nejinak tomu je i u Sáry.kůži zarývá ono věčné a neodbytné: 
femme fatale, tedy skutečně osudovou „Proč?!“ A i my, stejně jako Sára Můžeme se pouze dohadovat, zda tím 
ženu. Nejen pro Abrahama, nýbrž pro a Abraham, nevíme a před otázkou skutečným motivem vstoupit „po svém“ 
celou rodinu víry. Té, která se od musíme kapitulovat. do běhu událostí byla její oddanost 
původní kočující rodiny rozrostla manželovi. Nejspíš ano…Neplodnost Bohem vyvoleného páru o nespočetný zástup napříč prostorem 

nám otevírá zcela nečekaný pohled na Přivádí tedy ke svému muži otrokyni i časem.
životní pouť člověka. Lidský život, jakkoli Hagar, kterou dostali darem v Egyptě. 

Sára měla bezpochyby mnoho přednos- dlouhý, se na své druhé straně ukáže Abrahamova zákonná manželka jedná 
tí. Určitě hrály svou roli v nelehkém jako konečný a pomíjivý. Možná o to víc, tak, jak je v její době a kultuře obvyklé. 
úkolu: stát po boku Abrahama, muže, když biologické hodiny každé ženy Nemůže-li otěhotnět paní domu, 
kterého vyvolil a povolal Hospodin. naprosto neúprosně doběhnou obstará to otrokyně, která pak dítě 
Její krása vyvolávala zájem významných k hranici, za níž už není možné stát se „porodí na kolena“ své paní. A tak čteme 
mužů všech zemí, do nichž vstoupila. matkou, není možné darovat život, (Genesis 16,3-4):

umožnit pokračování rodu…Byla vytrvalá, věrná a oddaná, což Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou 
dávalo Abrahamovi pocit pevného Sára zná zaslíbení, které dostal otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let 
zázemí. Dnes bychom řekli, že šlo Abraham. Bezpochyby si klade otázku, po tom, co se Abram usadil v kenaanské 
o ideální „děvče do nepohody“. Ale… zda právě ona není tou jedinou překáž- zemi, a dala ji svému muži Abramovi za 

kou k naplnění Bohem daného slibu: ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Ale i všechna nej mají někde svůj limit, 
Abraham se má stát otcem.svou nepřekročite lnou hranic i .  Abraham souhlasí. Souhlasí! Nad jeho 

Zjišťujeme, že i téměř dokonalý člověk Je sice krásná, statečná, věrná, odhodla- souhlasem se vznáší naše zděšené 
má určitá omezení, své „třinácté ná, vytrvalá, ale je také dávno za zvolání: Jak mohl, po tom všem?!
komnaty“ či na první pohled neviditelné zenitem možného mateřství. Je ochotna Místo syna zaslíbení a víry tak do 
kazy na kráse a charakteru. Žel, platí to čekat na zázrak jako její muž? Jenže Abrahamovy rodiny přichází syn touhy 
i pro Sáru. I když právě tohle jí vyčítat čekání na zázrak v situaci, „kdy víte“, se a netrpělivosti. 

  v nesnázích
MDÁ Y

SÁRA A TA „DRUHÁ“ ŽENA
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Můžeme si dovolit to Sáře vyčítat? svoji otrokyni do náruče, ale ona, Bolest, která prve zapustila své hluboké 
Máme právo ji soudit a odsoudit? A za jakmile uviděla, že je těhotná, přestala kořeny u matky Ismaela a která se 
co vlastně? Za to, že se v agónii čekání si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou z matky přenesla na syna, postupem 
odhodlala k něčemu, co nebylo až zas rozsoudí Hospodin.“ Abram Sáraji času nabírá na intenzitě. Po následující 
tak neobvyklé? A není to neobvyklé odvětil: „Hle, otrokyně je v tvých rukou, staletí přináší nová a nová napětí, 
dokonce ani dnes. nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té nevraživost a střety mezi potomky 

doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od Ismaele a Izáka.Ano, je snadné vidět chyby u druhého 
ní uprchla. (Genesis 16,4-6)a tak těžké rozpoznat je sám u sebe. Ale I přesto v rozdělené a nešťastné 

cožpak i my sami nejsme netrpěliví Do zoufalé situace uprchlice Hagar Abrahamově rodině dál plápolá jiskřička 
v okamžiku, kdy se naše čekání promě- vstupuje o kus dál sám Bůh. Díky němu naděje. Skrz staletí dosáhne až 
ňuje v bolestnou agónii? Nesaháme je krize v Abrahamově rodině alespoň k jednomu z potomků rodiny víry. A On 
snad i my k řešením, která jsou sice na určitý čas zažehnána. Nicméně nakonec na sebe dobrovolně vezme 
běžná, logická, a přesto ve své podstatě ponížení a zranění jedné ženy je všechnu tíhu odmítnutí a veškerou 
špatná? vykoupeno následným ponížením bolest odsouzení, aby je proměnil 

a zraněním té druhé. Příběh se odvíjí dál v přijetí a uzdravení.Však Sára velmi brzy nahlédne svůj 
stále podivnějším směrem: zranění omyl. Hagar, která má být pomocí, ji A příběh Sáry? Ten nás učí pokorně 
a bolest se ve spirále vlastně už jenom odstavuje na vedlejší kolej. My, kdo jsme přijmout skutečnost, že nikdy neodhad-
kumulují.něco podobného prožili, víme, o jak neme veškeré důsledky svých rozhod-

bolestivou jde zkušenost. Byl jsi něco V okamžiku, kdy na scénu přichází druhý nutí a činů. A zároveň nám vrací naději 
a náhle nejsi nic… syn – tentokrát syn zaslíbení, vše vrcholí uprostřed zoufalství: Bůh svá zaslíbení 

rozpadem rodiny. Dobrosrdečná idyla vždycky plní, proto se vyplatí si na ně Když viděla, že je těhotná, přestala si své 
skončila. Pro dva chlapce najednou není počkat… paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi: „Mé 
dost místa pod jedním otcovským příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala Petr Plaňanský
stanem.
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Blaise Pascal bývá označován za „až základy hydrauliky, a na jeho počest je na základě teorie pravděpodobnosti) 
hrozivě geniálního“ vědce a nábožen- proto jednotka tlaku pojmenována hovořící pro víru, a tak logiku křesťanské 
ského filosofa. Nikdy nechodil do školy, Pascal. Do svých třicátých narozenin tak víry obhajuje logikou praxe. V kontrastu 
avšak svou genialitu prokázal už v sedmi napsal pojednání, která jsou považová- se svou genialitou Pascal varuje před 
letech, kdy bez absolvování jediné na za největší pokrok v matematických snahou objevit smysl života pouze 
hodiny matematiky objevil pomocí vědách od Archimedových objevů. rozumem a tvrdí, že pravdu poznáváme 
trojúhelníků, které kreslil na dlaždice, Náhle však ukončil svou krátkou spíše srdcem než pouhým racionálním 
základní principy Euklidovy geometrie. a závratnou vědeckou dráhu a zbytek poznáním a že Boha není možné poznat 
Až poté mu jeho otec, známý matematik života zasvětil Bohu, psal spisy na jinak než skrze Ježíše Krista. Pascal byl 
a prezident daňového úřadu Etienn obranu křesťanství a pomáhal chudým. celý život sužován mnoha zdravotními 
Pascal, dovolil studovat matematické problémy a umírá již v devětatřiceti Zlom v Pascalově životě přišel díky 
spisy. Mladý Pascal se mu odměnil letech v Paříži na nádor v mozku. Byl vyjížďce v kočáru, která ho málem stála 
sestrojením prvního mechanického člověkem pevné vůle, bojovníkem, život. Splašili se mu koně, převrhli kočár 
počítacího stroje, který měl otci který se zároveň snažil o pokoru a ten zůstal viset přes zábradlí mostu na 
usnadnit jeho složité finanční výpočty. a mírnost. Jeho poslední slova údajně řece Seině. Po nehodě strávil Pascal dva 
Svou kalkulačku (uměla sčítat a odčítat) byla: „Nechť mě Bůh nikdy neopustí!“týdny v bezvědomí, při němž prožil 
dále zdokonaloval a nyní je považována vidění od Boha, a to vedlo k jeho Filip Jeřábek
za předchůdce moderní počítačové obrácení. Na lístek, který pak až do Zdroje:techniky. Již Pascalova první vědecká konce života nosil zašitý v podšívce 
práce „Pojednání o kuželosečkách“, Blaise Pascal, Myšlenky, 1669 + svého kabátu, si o tomto zážitku 
kterou napsal v šestnácti letech, byla předmluva úvodní studie Ladislava poznamenal: „Oheň! Ne Bůh filosofů, 
oceněna Pařížskou královskou akade- Hanuse, doplněná roku 1995ale Bůh Abrahámův, Izákův a Jakobův!“ 
mií. Poté na základě studia hazardních Jako své životní motto používal větu: Scruton, Krátké dějiny novověké 
her položil základy teorie pravděpodob- „Vím, komu jsem uvěřil.“ Pascal jako filosofie, 2005
nosti, dále jako první použil barometr vědec a zároveň hluboce věřící člověk http://www.databazeknih.cz/zivoto-pro předpověď počasí a formuloval psal originální filosofické a náboženské pis/blaise-pascal-11855Pascalův zákon: „tlak v kapalině se šíří spisy, kde nabízí praktické důvody (např. 
všemi směry stejně“, čímž položil 

Blaise Pascal 
 (Francie, 19. 6. 1623–19. 8. 1662) 

Poslední slova Blaise Pascala: 
Nechť mě Bůh nikdy neopustí!
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O svrchovaném dobru:

Nikdy se nedržíme přítomnosti. 
Předbíháme k budoucnosti, jako 
by se blížila příliš pomalu, jako 
bychom chtěli uspíšit její běh; 
nebo přivoláváme minulost, 
abychom snad zadrželi její 
přílišný spěch: jsme tak pošetilí, 
že bloudíme v dobách, které 
nám nepatří, a vůbec neuvažuje-
me o jediné, která je naše, a tak 
jaloví, že přemýšlíme o těch, 
které nic nejsou, a nerozvážně 
unikáme té jediné, která trvá. 
To proto, že přítomnost nás 
obvykle trýzní. Zakrýváme si ji 
před očima, poněvadž nás 
rmoutí, a jestliže je nám milá, 
s lítostí pozorujeme, jak uplývá; 
… Ať každý zkoumá své 
myšlenky. Zjistí, že se všechny 
zabývají minulostí nebo 
budoucností. (…) Přítomnost 
nikdy není naším cílem.
Minulost a přítomnost nám 
slouží jako prostředky; jediná 
budoucnost je naším cílem. 
A tak nikdy nežijeme, ale 
doufáme žít, a jak se ustavičně 
chystáme, že budeme šťastni, 
nevyhnutelně nikdy šťastni 
nejsme.

Na čem je založena společ-
nost:

Móda rozhoduje o tom, co se 
líbí, stejně jako o tom, co je 
správné.

Pravý smysl bohatství tkví 
v tom, aby z něj bylo štědře 
rozdáváno.

U každé věci máme hledat její 
pravý smysl. Pravým smyslem 
moci je poskytovat ochranu.

Spravedlnost, již neprovází síla, 
je bezmocná. Síla, již neprovází 
spravedlnost, je tyranská.

Lidské poznávání a rozum:

Posledním krokem rozumu je 
uznat, že nekonečně mnoho 
věcí jej přesahuje. Jen slabý 
rozum nedospěje až k tomuto 
poznání.
A jestliže ho přesahují věci 
přirozené, co potom, jde-li 
o nadpřirozené?

Rozptýlení a obrazotvornost:

Lidé si nijak nemohli pomoci 
od smrti, bídy, nevědomosti, 
a tak je napadlo, že na to 
nebudou myslet, aby měli pocit 
štěstí.
Jediné, co nám v našich bědách 
poskytuje útěchu, je rozptýlení, 
a přitom je samo naší bídou 
největší. (…) Nebýt rozptýlení, 
zmocnila by se nás nuda a ta by 
nás pobízela hledat spolehlivější 
cestu, jak bídě uniknout. 
Jenomže rozptýlení nás upoutá 
a neznatelně nás vede k smrti.

Jsme k smíchu, nacházíme-li 
úlevu ve společnosti lidí nám 
podobných, ubohých stejně jako 
my, stejně jako my bezmoc-
ných. Ti nám nepomohou: 
každý umírá sám.
Člověk by si tedy měl počínat, 
jako by byl sám. – A postavil by 
pak nádherné domy? Atd. – 
Hledal by bez váhání pravdu. 
A jestliže to odmítá, dokazuje 
tím, že mu záleží víc na úctě 
lidí než na hledání pravdy.

O náboženství a víře:

Je dostatek světla pro ty, kdo si 
z celé duše přejí Boha spatřit, 
a dostatečná tma pro ty, kdo 
mají přání opačné.

O lidské pýše a podléhání 
zvyku:

Nikdo o nás nemluví v naší 
přítomnosti tak, jako o nás 
mluví, když nejsme přítomni. 
Lidská pospolitost je založena 
pouze na tomto vzájemném 
klamání; a málokteré přátelství 
by přetrvalo, kdyby každý 
věděl, co o něm říká přítel 
v jeho nepřítomnosti, i když v té 
chvíli o něm mluví upřímně 
a bez zaujetí.

Jsou jen dva druhy lidí: jedni 
jsou spravedliví a věří, že jsou 
hříšníci, druzí jsou hříšníci 
a věří, že jsou spravedliví.

BLAISE PASCAL, Myšlenky (výbor) 
Odeon, 1973
Přeložil Miloslav Žilina
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TEN THOUSAND REASONS DESET TISÍC DŮVODŮ 

Matt Redman je křesťanský hudebník a skladatel. Pochází z Velké Británie, konkrétně z jihoanglického města Brighton. 
Nahrál několik alb chval, které jsou známé i v České republice. Za píseň 10 000 Reasons (Bless the Lord) a stejnojmenné 
album (2011) získal v roce 2013 společně s Jonasem Myrinem, který se na tomto albu hudebně podílel, cenu grammy.
Při skládání této písně se nechal Matt Redman inspirovat slovy ze Žalmu 103.
Dnes vám přinášíme původní text této písně a jeho český překlad.

Píseň si můžete poslechnout zde:

http://faxo.com/mp3/50175/matt-redman-10000-reasons-bless-the-lord
https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E

Zpracování a překlad Lucie Zavřelová

Bless the Lord - Matt Redman

Chorus
Bless the Lord, Oh my soul
Oh my soul, worship His holy name
Sing like never before, Oh my soul
I'll worship Your holy name

The sun comes up, it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

Chorus
Bless the Lord …

You're rich in love and You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind
For all Your goodness, I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

2x Chorus
Bless the Lord… 

And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

2x Chorus
Bless the Lord… 

Veleb Pána - Matt Redman, Jonas Myrin

Refrén:
Veleb Pána, ó duše má
Ó duše má, chval Jeho svaté jméno
Zpívej jako nikdy před tím, ó duše má
Budu chválit Tvé svaté jméno

Slunce vychází, svítá v novém dni
Je čas znovu zpívat Tvou píseň
Cokoliv se stane a cokoliv je přede mnou
Nechť zpívám, až večer přijde

Refrén: 
Veleb Pána… 

Jsi bohatý v lásce a pomalý v hněvu
Tvoje jméno je velké a Tvé srdce laskavé
Pro všechnu Tvou dobrotu, budu stále zpívat
Moje srdce má deset tisíc důvodů (Ti chválu vzdát)

2x refrén:
Veleb Pána… 

A v den, kdy má síla upadá
Konec se blíží a můj čas nastal
Moje duše bude stále ti zpívat nekončící chválu 
Deset tisíc let a potom navždy

2x refrén:
Veleb Pána… 

Matt 
REDMAN

9

http://faxo.com/mp3/50175/matt-redman-10000-reasons-bless-the-lord
https://www.youtube.com/watch?v=DXDGE_lRI0E


Zat ímco poslouchám vyprávění  letadlo, vybíhala z domu a přemýšlela, dvě hodiny. A to už jsme u konce celého 
ukrajinské Židovky, která přežila jestli to není její tatínek. Nebyl. Místo příběhu, který byl protkán bolestí, 
holocaust, stále mi zní v mysli: „Potěšte, tatínka dorazil telegram. Jeho letadlo slzami, ale i neuvěřitelnými zvraty, ve 
potěšte můj lid…“ Sedíme v jejím bytě bylo sestřeleno. Maminka už neměla kterých můžu jasně vidět Boží ruku. 
v Haifě, kam jsem přijela se skupinou žádné peníze na jídlo a navíc jí bylo A konec je nádherný – Naděžda žije! Žije 
studentů v rámci projektu Tvůrci pokoje řečeno, že musí pryč. „Tady už nejste v zaslíbené zemi v Izraeli! Vnímám, jak je 
dnešního dne. Jsme smíšená skupina asi v bezpečí. Běžte co nejdál odtud…“ Se šťastná, že to může někomu vyprávět. 
čtyřiceti mladých lidí a studentů z České svými prarodiči a dalšími příbuznými se Sdílet se. Je čas jít na setkání s celou naší 
republiky, Německa a Izraele. Dnes v y d a l i  n a  c e s t u  d o  d a l e ké h o  skupinou i s jejich pamětníky. Jsou mezi 
máme na programu setkání s pamětníky Uzbekistánu. Stovky ki lometrů.   nimi Židé z Německa, České a Slovenské 
jedné z nejhorších katastrof lidských Naděžda má dodnes rány na chodi- republiky, Ruska i Ukrajiny.  Každý si 
dějin, kterou je druhá světová válka a dlech, které se jí nikdy docela nezahojily. může povídat ve svém rodném jazyku. 
konečné řešení židovské otázky. Přespávali ve stodolách, pod širým Setkáváme se v jídelně domu pro ty, jež 
Vnímám hrůzu, kterou museli Židé nebem, u dobrých lidí, v lese, přikryti p ř e ž i l i  h o l o c a u s t ,  k t e r ý  v e d e  
projít. Najednou historie jakoby ožívá starou dekou, která byla jejich největším Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 
před mýma očima. Žluté hvězdy, „Psům pokladem.  Dědeček hledal práci všude, Izraele.  Je nás asi stovka. Tamhle 
a Židům vstup zakázán!“, Terezín, kam přišli. Jeden, dva dny těžké fyzické přichází osmasedmdesátiletý Abraham 
deportace, odjezdy dobytčákem do práce za půl bochánku chleba.  Večer a za ním jeho milá žena – Sára. Oba jsou 
neznáma, selekce, Osvětim, plynové bochánek spravedlivě rozdělili a každý z Německa. Nesměle se na nás usmívají 
komory, „Práce osvobozuje“ a další. To dostal krajíček. Naděžda se ve vyprávění a kývají na pozdravy. Jsou tady tři české 
není film, který můžu kdykoliv vypnout. zarazila a po chvíli tiše dodala: Židovky. Od našich Čechů se rychle 
To je skutečnost. A jako vedoucí české „Maminka ten svůj krajíc rozlomila na tři dozvídám, že měli skvělý čas sdílení.  
skupiny cítím zodpovědnost za to, části a dala kousek mně i bratrovi z toho David, student z Německa, usedá ke 
abychom vedli mládež k poznání pravdy. mála, co sama měla.“ Ani jsem si klavíru a začíná hrát.  Chvály. Známé 
A ke správnému postoji vůči ní. Tou neuvědomila, že mi tečou po tváři slzy.  židovské písně.  Držíme se za ruce a 
pravdou je Ježíš! „Pane, pomoz nám „Jé, já jsem vás rozplakala, to jsem všichni spolu zpíváme chválu našemu 
vést ty nádherné mladé lidi k Tobě! nechtěla, tady máte kapesník.“ Zavírám Bohu. Bohu, který nás nikdy neopustil. 
K naději v Tobě v každé situaci, ve které oči a v duchu se modlím: „Pane, já jsem Bohu, který má svůj úžasný plán pro 
se ocitnou“. sem přišla, abych potěšila tvůj lid, život každého z nás. 

a zatím potěšuje ona mne. Odpusť a dej Naděžda se narodila pod Kyjevem, kde Výše zmíněný projekt proběhl letos a byl 
mi lásku a moudrost, jak s tou drahou s o dva roky starším bratrem prožívali organizován Mezinárodním křesťan-
paní dále hovořit. Pomoz mi ukázat na krásné dětství.  To se však rázem ským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ), 
Tebe i na to, že Tys´ je neopustil.“  změnilo, když byl otec povolán do války s nímž Ebenezer spolupracuje. 
Ztratila jsem představu o tom, kolik je jako letec. Naděždě byly čtyři roky. Vlasta Khabibullinvlastně hodin. Celé vyprávění mi přijde Pokaždé když slyšela na nebi letět 
jako zlomek sekundy – mezitím uběhly 

Vlasta Khabibullin

Vlasta Khabibullin je vedoucí 
české pobočky Ebenezer - fondu, 
který se věnuje pomoci Izraeli 
a Židům při repatriaci, zejména 
ze zemí bývalého Sovětského 
svazu, Etiopie a některých zemí 
Evropy. Služebníci Ebenezer 
vedle praktické pomoci 
pravidelně rozesílají modlitební 
dopisy s aktuálními potřebami 
a zprávami z Izraele, organizují 
vyučování o Božím plánu 
s Izraelem, poznávací zájezdy do 
Izraele, studijní cesty do Terezína 
a Osvětimi, setkání s pamětníky 
přeživšími holocaust a další akce 
spojené se zaslíbenou zemí. 

Ebenezer 
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 Můžete našim čtenářům Samuele  Sdružení Samuel je zaměřeno na kdysi jako děti na konferenci udělali, 
stručně představit? službu dětem. Jaké činnosti vaše práce jsou trvalá. 
Pod názvem Samuel se skrývá křesťan- zahrnuje? Jak se postupně rozvíjely?
ské nakladatelství a knihkupectví a V této oblasti se zaměřujeme především  Co vás k této službě vedlo? Jaký byl zároveň služba zaměřená na podporu na semináře a konference pro rodiče první impulz a co bylo rozhodující pro rodičů a pracovníků s dětmi v církvi. a ty, kdo se dětem věnují v církvích. to, že jste opustili původní povolání 

Během let jsme měli možnost povzbudit a začali se naplno věnovat službě 
ve vedení dětí ke Kristu řadu sourozenců  Významná část vaší služby spočívá dětem?
napříč denominacemi. V současné době ve vydávání knih. Jedná se jen Vyrostl jsem (Honza) v křesťanské již třetím rokem běží Kurz pro rodiče o dětské knihy? Nabízíte i nějaký další rodině a už od patnácti let jsem byl a pracovníky s dětmi, který pořádáme doplňkový sortiment? zapojen do služby dětem ve sboru. ve spolupráci s Evangelikálním teologic-

Vydáváme knihy především zaměřené Později jsem tuto službu přijal jako svoje kým seminářem. Navazujeme na 
na děti, mládež, rodiče a ty, kdo dětem hlavní povolání. Nakladatelství jsem předchozí kurz, který probíhal již 
v církvi slouží. Také jsme vydali několik založil v roce 1991 s vizí šířit Boží slovo v 90. letech pod vedením americké 
knih pro ženy, například Přátelství žen mezi dětmi. Vnímal jsem také velký misionářky Jeanette McKee. 
a Naděje pro Chanu. V našem knihku- nedostatek křesťanských materiálů 

Letos jsme také již pošestnácté pořádali pectví v Praze máme v prodeji nejen a knih pro děti a tzv. nedělkáře. Ráchel 
(spolu s KMS) Dětskou konferenci. Je to naše knihy, ale i širokou nabídku se do nakladatelství už přivdala :) Kromě 
akce, na které se mají možnost setkat křesťanské literatury. Doplňkově toho, že mě podporuje, učí sociální práci 
děti z celé republiky. Každý rok nás prodáváme také různé dárky s křesťan- na VOŠ.
překvapuje, jak Bůh s dětmi jedná. Řada skou tématikou, výrobky Fair Trade 
z bývalých účastníků dnes již slouží jako a izraelskou kosmetiku z Mrtvého moře. 
vedoucí skupinek a z jejich svědectví Vše lze objednat i prostřednictvím 
vidíme, že rozhodnutí pro Krista, která našeho internetového obchodu.

Dnes vám představujeme Samuele. Ne toho biblického, ale nakladatelství Samuel a Sdružení Samuel. 
Na jejich vznik a činnost jsme se zeptali manželů Bícových, kteří jsou duší těchto organizací.

Jan Bíca

Ráchel Bícová

Vyrostl v evangelické rodině a rád vzpomíná na to, jak jeho tatínek večer hrál na domácí 
varhany.
Vystudoval střední grafickou školu, nejprve pracoval v propagaci, později jako sborový 
bratr. V roce 1991 založil křesťanské nakladatelství Samuel zaměřené na literaturu pro 
děti, rodiče a pracovníky s dětmi. Baví ho, že může dělat různorodou práci, ke které ho 
povolal Bůh a ve které se stále učí něco nového. Nikdy neodmítne kávu a má rád 
melancholický podzim.

Narodila se do nevěřící rodiny, k Bohu se obrátila při pouliční evangelizaci v patnácti 
letech. Vystudovala sociální práci a nyní ji vyučuje na Evangelikálním teologickém 
semináři. Napsala několik knih a pracovních sešitů pro děti (např. Ovečka Barborka) 
a řadu učebních plánů pro nedělní školy. Ráda vede děti k modlitbám za národy a pije 
čaj s citrónem. S Honzou mají tři děti - Sáru, Eliáše a Jonatana.

Tabita představuje
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 Byli jste na tuto práci nějak odborně Těžko existuje jediný správný způsob životech. Protože je to On, kdo je jejich 
připraveni, nebo jste rovnou „spadli“ výchovy, už jen proto, že každé dítě je dobrým pastýřem a kdo se o ně postará.
do něčeho, s čím jste neměli žádné jiné. Věříme, že je důležité přijímat děti 
předchozí zkušenosti? jako Boží dar. To nás pak vede k tomu, 

 Jak vnímáte výhody a nevýhody jak se o tento dar, který nám Bůh svěřil, Studoval jsem střední grafickou školu, spolupráce v manželském páru? Daří postarat co nejlépe. A pak je potřeba což mi v mojí práci pomáhá. Než jsem se vám oddělovat pracovní a rodin-spoléhat na Boží milost, která přikryje založil nakladatelství, pracoval jsem nou část vašeho společného života?to, co vždy nejlépe udělat nedokážeme.v evangelické církvi jako sborový bratr 
Považujeme za dar, že nám vždy a díky tomu jsem získal zkušenosti se 
vyhovovalo sloužit společně. Nejsme službou různým věkovým kategoriím od  Jakým způsobem vás ve vaší práci v tomto ohledu konkurenti a můžeme se dětí až po seniory. Pro nás oba byl inspirovala výchova vlastních dětí? navzájem doplňovat. Oba máme velkým požehnáním roční studijní pobyt 

Naše děti jsou každodenní inspirací u služby dětem srdce, a to nás spojuje. na biblické škole v USA - velmi se nám 
a výzvou. Určitě vedeme a vyučujeme Společná služba také znamená, že se díky němu rozšířila vize jak pro službu 
semináře jinak, když máme děti již starší bavíme o „pracovních" věcech, i když dětem, tak pro vydávání literatury.
(18, 15 a 10 let), než když byly maličké. jdeme třeba na rande. Ale jelikož nám to 
Možná si více uvědomujeme, jak různé ani jednomu nevadí, nevidíme v tom 

 V naší společnosti se setkáváme děti jsou, a trochu lépe rozumíme tomu, problém. Je to prostě samozřejmá 
s dvěma extrémy – buď jsou děti že jsme jako rodiče spíše průvodci svých součást našeho života.
rozmazlované, nebo opomíjené. Máte dětí, než těmi, kdo určují, kým jednou 
nějaký recept, jak najít rovnováhu děti budou. Zkrátka nás vedou k pokoře 

Více se o nakladatelství dozvíte na mezi oběma krajnostmi? a spoléhání se na Boží jednání v jejich 
www.samuelcz.com/shop
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Mýty o vztazích jsou mylná přesvěd- v manželství v průměru jeden rok bydlení vnese do jejich životního stylu 
čení, pod jejichž vlivem od vztahu ukázala, že v důsledku odlišných větší stabilitu a předvídatelnost. Jeníček 
očekáváme nemožné, jsou to neprav- představ o manželství zažila v průběhu zase naopak očekává, že stejně jako byl 
dy, které nám mohou zabránit ve několika měsíců po svatbě téměř každá jeho život vzrušující a spontánní 
vztazích uspět. dvojice trpké zklamání. doposud – jedna velká improvizace, 

bude tomu i nadále, jen s tím rozdílem, Mnozí už od dětství sní o tom, jaké to 
že bude mít vždycky uvařeno a vyprané bude. Četli knihy, které líčily láskyplné Jaká jsou naše očekávání? prádlo. Čím déle jejich soužití trvá, tím vztahy. Sledovali televizní programy 
zřetelněji vychází najevo nesoulad jejich Joshua Lievman řekl: a filmy, které popisovaly romantiku 
očekávání. Co Mařenka považuje za zamilovanosti. Někdo roky, někdo „A pak spolu žili šťastně až do smrti“ je 
jistotu, Jeníček považuje za nudu. Určitě krátce, ale každý se ve své představivosti jedna z nejtragičtějších vět v literatuře. 
existuje i mnoho věcí, kterých si cení občas zabýváme tím, jaké by to mělo být Tragická je proto, že je to podvod. Je to 
oba, ale cení si jich s odlišnou intenzi-(a jaké to bude!), až „někoho budeme mýtus, který přiměl celé generace 
tou. mít“.očekávat od manželství nemožné.

Představte si pár – budeme jim říkat A jaká je často realita?
Jeníček a Mařenka, kteří spolu už 2. Stačí, když se milujeme.Než se žena vdá, myslí si, že si vzala 
několik měsíců nebo let chodí Aby partnerství a vzájemné soužití prince na bílém koni. Po svatbě zjistí, 
a rozhodnou se spolu začít bydlet nebo zdravě fungovalo, jen láska rozhodně že si vzala jen koně.
se vzít. Oba mají jasnou představu nestačí. Partneři musí být schopni 
o tom, jaký bude jejich společný život, komunikovat, řešit společné i osobní 
ale nikdy spolu o svých představách Některé nejběžnější mýty o vztazích problémy, umět zvládat konflikt, 
nemluvili. Jako většina lidí prostě společně prozkoumáme: naslouchat jeden druhému a v nepo-
předpokládali, že ten druhý nosí v mysli slední řadě potřebují velkou míru 1. Oba od vztahu očekáváme totéž.
stejnou představu. Jenže to je mýtus. tolerance. Nyní jsme na všechno dva, 

Každý dlouhodobý vztah s sebou nese 
Nejenže od vztahu neočekávají totéž, a proto už teď nejde jen o mě, o mé 

mnoho vědomých i podvědomých 
ale mnohá jejich očekávání jsou potřeby a pocity, ale i o pocity a potřeby 

očekávání, která se ne vždycky naplní. 
v naprostém rozporu. Mařenka si mého partnera.

Studie manželských párů žijících 
například představuje, že společné 

Mýty o vztazích I.
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3. Zamilovanost = láska Prostě se zase „odmilujeme“. Dr. Peck 5. Pokud se dva mají opravdu rádi, 
nehádají se.tím nemyslí, že přestaneme mít svého V naší kultuře většina vztahů začíná 

partnera rádi. Chce tím říci, že pocit Samotná láska k tomu, aby udržela namlouváním, líbánkami, obdobím 
extatické lásky, který je pro prožitek vztah, nestačí. „Mít se rádi“ je ve hlubokého a vášnivého milostného citu. 
zamilovanosti charakteristický, pomine. skutečnosti velmi chabým ukazatelem 

Zamilovanost způsobuje, že máme toho, jestli spolu dvojice zůstane. Potíž je v tom, že díky růžovým brýlím pocit, že patříme jeden druhému. Průzkumy ukazují, že mnohem důleži-
zamilovanost i  zpočátku vš ichni  Věříme, že společně zvládneme tější pro přežití vztahu je to, jak dobře 
vstupujeme do vztahu ne se svým partneři zvládají konflikty. jakýkoliv problém. Jeden pro druhého 
partnerem, ale s představou, kterou o bychom se rozdali. Neumíme si Neporozumění je přirozenou součástí něm máme. Teprve později pohlédne-představit, že bychom někdy udělali 

něco, co by druhého zranilo, naším 
jediným přáním je, aby s námi náš 
partner byl šťastný. Máme pocit, že 
láska zcela přemohla naše sobecké 'já', 
a z nás se stal někdo jako Matka Tereza, 
někdo, kdo je ochotný udělat pro dobro 
svého milovaného naprosto cokoli. 
A tak to partnerovi říkáme a partner to 
říká nám, protože i on je odhodlaný 
vycházet nám ve všem vstříc a miluje 
nás stejně, jako my milujeme jeho. 

Ale právě proto, že zamilovanost je 
něco, se nám obvykle 'samo' stane, 
vytváří falešný dojem, že i celoživotní 
láskyplný vztah je něco samozřejmého, 
přirozeného a bezpracného.

I když respondenti ankety měli i jiné 
názory, podle odborníků je zamilova-
nost skutečně obdobím, které zákonitě 
skončí. 

Někteří mají za to, že doba romantické me realitě do tváře a odhalíme osobu, intenzivního vztahu. Nehledě na to, jak 
lásky trvá asi tak tři měsíce, po jejichž hluboce se muž a žena milují, je kterou náš partner skutečně je (a kým 
uplynutí člověk pociťuje pouze polovinu nerealistické očekávat, že oba budou také skutečně jsme my sami). Vypořádat 
romantických pocitů, které měl na vždycky chtít ve stejnou chvíli totéž.se s tím není snadné – jakýsi právník, 
počátku. Jiní se domnívají, že romantic- který se zabývá rozvody, před časem 
ká láska zůstává na vrcholu po dobu prohlásil, že důvodem číslo jedna, proč 

6. On (ona) se změní.dvou až tří let, a pak se začíná vytrácet. se lidé rozvádějí, je to, že odmítají 
Ať už je správná kterákoli teorie, můžete Může to znít takto: "Pokud mě miluje, přijmout fakt, že v manželství žijí 
si být jisti, že milostné okouzlení začne tak se změní," nebo akčněji: "Změní se, s lidskou bytostí.
nakonec mizet. o to už se postarám!" Obojí je zásadní 

Úspěch v manželství nespočívá omyl – změnit je možné vždy jen sám 
Dr. Scott Peck ve své knize v nalezení té „pravé“ osoby, ale ve sebe, druhého mohu pouze do určité 
Nevyšlapanou cestou říká: míry ovlivnit. schopnosti obou partnerů přizpůsobit 
Nejrozšířenější a nejmocnější ze všech se skutečnému člověku, o němž si Lidé, kteří očekávají, že se jejich partneři 
falešných představ o lásce je ta, že nevyhnutelně uvědomili, že jsme s ním změní k jejich obrazu, budou velmi, 
‚zamilovanost' je láska, anebo že je uzavřeli manželství. velmi zklamaní. Je normální s věkem 
alespoň jedním z projevů lásky. přehodnocovat své návyky, názory 

a vlastnosti. Je to přirozený proces Tato nesprávná představa je velmi 4. Partner má naplnit všechny mé vývoje. Ovšem málokdy k té změně 
efektivní, protože zamilovanost je potřeby. dojde proto, že někdo – i když z lásky – 
subjektivně pociťována jako velmi silný na toho druhého jakkoli intenzívně tlačí.

Nebezpečím tohoto mýtu je, že pokud prožitek lásky. 
partner nenaplňuje mé potřeby 

Když se zamilujeme, říkáme si: ‚Miluji v takové míře jako na počátku, nebo Dalších 6 mýtů o vztazích nejdete ho!' nebo ‚Miluji ji'. (…) Ale ať už se prostě ve vztahu přijdou nějaké těžkosti, v příštím čísle Tabity.
zamilujeme do kohokoliv, dříve nebo znamená to, že jsem se ve volbě 
později – pokud vztah trvá dost dlouho – partnera zmýlil/a.
nás to přejde.“ (M. Scott Peck: Karel Řežábek, 
Nevyšlapanou cestou (Argo, Praha 

vedoucí kurzů partnerských vztahů 1996), str. 67-68)
JedenPlusJedna
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Vánoční svátky a konec roku obecně jsou  Ryba nemusí být jen smažená.
spojené s větší konzumací jídla a nápojů  Nezapomeňte na zeleninovou oblohu.
všeho druhu. Počátkem roku po vstupu na 

 Místo chlebíčků a podobných lahůdek váhu propadáme většinou depresi, 
zkuste chuťovky ze zeleniny, sýru, oříšků zpytujeme svědomí, přemýšlíme co s tím 
a podobně. Nápadů je na internetu plno.a děláme různá předsevzetí.

 Dostatečně pijte, ale zapomeňte na Co dělat, aby to nedošlo tak daleko? 
slazené koly, fanty apod. Voda s citronem Zkusme pořadí otočit a popřemýšlet už 
žízeň zažene lépe.dopředu.

 Nepřehánějte to s alkoholem.Oslava svátků obecně byla vždy spojena 
s dobrým jídlem, které se jedlo v rodinném  Vychutnávejte si všechno, co jíte, ale 
kruhu a přispívalo ke slavnostní atmosféře jezte pomalu. Nesledujte při jídle vánoční 
a utužení vzájemných vztahů. Na prvním pohádky, ale raději si povídejte s ostatními 
místě ale bylo zdůraznění příležitosti, kvůli u stolu.
které se svátek slavil. V našem případě tedy  Neobviňujte se nadměrně za dietní 
narození Ježíše Krista, který přišel na svět prohřešky, kterých se stejně dopustíte. 
mezi lidi jako jeden z nich, aby je vykoupil Pokud se omezí jen na Vánoce a nepřejí-
a přinesl jim věčný život. Tento svátek dáte se celý rok, zase se tolik nestane.
naplňoval lidi vděčností a obdarovávali se 

 Nezapomeňte na pohyb, alespoň ve drobnými dárky, protože si připomínali, že 
formě procházky, pro sportovněji založené i oni byli obdarováni.
doporučuji kolo, lyže, brusle - co počasí 

Postupem času ustoupil duchovní význam dovolí.
do pozadí a zvýraznila se konzumní složka 

Jak omezit stres:oslav. Vzrůstající tlak, aby bylo dostatečně 
napečeno, navařeno a aby naše dárky pro  Rozhodněte se, co je pro pohodu Vánoc 
blízké splňovaly jejich nároky, je často tak opravdu nezbytně nutné. Generální úklid 
enormní, že místo klidu a pohody přináší může počkat na leden. Spíše si udělejte 
další stres. Často pak slýcháme - kdyby ty radost vánoční dekorací apod.
Vánoce raději nebyly.

 Domluvte se s ostatními na drobných 
Kombinace stresu a nadměrného kalorické- dárcích pro radost. Hodnota vztahů se 
ho příjmu činí z Vánoc období, které může nedá měřit vynaloženými finančními 
nadměrně zatížit organismus. Zkuste to náklady.
jinak.

 A buďte vděčni! Zkuste místo novoroč-
Jak omezit kalorie: ních předsevzetí projít v mysli rok minulý 

a poděkovat za to, co dobrého vám  Napečte méně, zkuste netradiční druhy 
přinesl.s menším množstvím tuku a cukrů.

MUDr. Dana Kafková Ve štědrovečerním salátu nahraďte 
majolku jogurtem.

Jak o Vánocích čelit 
                  sladkému pokušení? 
Slovo lékaře – rada nad zlato! 
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Mlsejme 
    zdraveji!

Sýrové jednohubky

Suroviny:
tvrdý sýr (např. Eidam)
olivy plněné papričkou nebo mandlí nebo tuňákem 
kuličky hroznového vína (bílé i červené)
párátka

Eidam nakrájíme na plátky cca 15 mm silné.
Poté je nakrájíme na kostky cca 15x15x15 mm.
Na každou kostku párátkem připíchneme buď olivu, 
nebo kuličku vína (můžeme použít i jiné ovoce podle chuti).

                                                                         http://1url.cz/yxl9

Zeleninové chipsy (hranolky)

Suroviny:
zelenina podle chuti (mrkev, celer, červená řepa)
zálivka (sójová omáčka, česnek, olej, bylinky)

Zeleninu nakrájejte na tenké plátky nebo hranolky. 
V míse promíchejte sójovou omáčku či olivový olej 
s lisovaným česnekem a bylinkami. Dresink se zeleninou 
promíchejte a pečte do křupava. Čím déle zeleninu budete 
péct, tím budou křupavější.

                                                                         http://1url.cz/4xlP

Zeleninové hranolky s dipem

Suroviny:
Zelenina (mrkev, okurka, kedlubna, řapíkatý celer)
Dip    
Několik tipů:                      
�nízkotučný či polotučný tvaroh, mletá  červená 

paprika, lisovaný česnek  
�nízkotučný tvaroh, lučina, sůl, pepř, karamelizovaná 

červená cibulka
�ricotta či tvaroh, strouhaná mrkev, strouhaný celer, 

jarní cibulka
�lučina linie, nízkotučný tvaroh, čerstvé nasekané 

bylinky či sušené bylinky

Mrkev, okurku, kedlubnu nakrájejte na dlouhé hranolky 
a dejte do sklenic. Namáčejte v misce s různými dipy.

 http://1url.cz/4xlP

Našli jsme pro vás několik tipů, 
jak se vyhnout nechtěnému přejídání 
a i při oslavách mlsat zdravě.
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Zeleninové špízky s mozarellou a olivami

Suroviny:
cherry rajčátka
rukola
mini mozarella
olivy (černé či zelené dle chuti)

Cherry rajčátka napichujte na špejle střídavě 
s mini mozarellou, olivami a rukolou.

Špízky z cukrového melounu a šunky

Suroviny:
cukrový (žlutý) meloun
šunka od kosti (sušená šunka, schwarzvaldská šunka) 
Suroviny napichujte střídavě na špejle.

http://1url.cz/4xlP

Špízky z čerstvého sýra s rukolou

Suroviny:
čerstvý sýr (měkký čerstvý sýr či kozí sýr)
sezamová semínka
rukola

Z čerstvého sýra vytvarujte kuličky, obalte 
v sezamu a napichujte na špejle střídavě 
s rukolou.

http://1url.cz/4xlP

Pár tipů, jak lze běžně používané potraviny 
nahradit méně kalorickými:

Zakysaná smetana  →
nízkotučný (polotučný) tvaroh
Máslo, pomazánky a jiné roztíratelné tuky  lučina linie, →
ricotta, luštěninové pomazánky
Bílé pečivo  celozrnné pečivo→
Brambůrky, slané tyčinky, křupky  grahamové tyčinky, →
preclíky, zeleninové chipsy
Slané oříšky  naturální ořechy a semínka→
Sladkosti, sušenky  →
mísa s čerstvým či sušeným ovocem
Tučné krémové zákusky a dorty  →
lehké tvarohové dezerty či dorty

Zpracovala Luba Šťastná
http://1url.cz/4xlP
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Náš pes se jmenuje Ája. Tedy správně Právě naopak - vědí, co je pro vás zdravé plechovku od paštiky, různé zbytky jídel 
A-ya-she (čti Ajaše), což v nářečí indiánů a co by vám naopak mohlo ublížit. Také a někdy se spokojí i se slupkami od 
z kmene Odžibvejů znamená „Maličká“. když vám některé věci zakazují, dělají to salámu, které inhaluje (to znamená, že 
Ája vlastně není pes, ale čuba. Je velmi proto, aby vám v životě neublížily. čichá jejich úžasnou vůni a představuje 
klidná, většinu dne se válí doma si, že je na hostině).
v pelechu a stále o něčem přemýšlí. Když 
jdeme spolu ven a potkáme třeba 
kočku, vypadá Ája velice znuděně 
a nevšímavě. Jako by ani nevěděla, že je 
psem. Vlastně čubou. 

Všechno se však rázem změní, když 
začnete cokoliv jíst. V mžiku se z tohoto 
křížence jorkšíra a čivavy stává bojové 
plemeno. Staví se na zadní, skáče na vás 
a snaží se tak upozornit na svou 
přítomnost.

Bůh, který stvořil tento svět i nás lidi, nás Jak potom vypadá, vidíte na posledním 
v Bibli upozorňuje, že jsou věci, které obrázku. Áju bolí bříško, je jí špatně, 
pro nás nejsou vůbec, ale vůbec někdy blinká a vůbec nevypadá jako 
užitečné a zdravé.šťastný spokojený pejsek.

Neposlušnost, podvádění, lhaní, Snažím se jí vysvětlit, že psi nemůžou jíst 
neodpuštění, zloba, pýcha, povyšování lízátka. A že ty zbytky z koše také nejsou 
se nad druhé a tak podobně. Radí nám, zdravé.

Ája totiž dostává k jídlu psí granule, co máme dělat, abychom měli to, na Ale je to marné. Nedá si říci.
které jsou jistě zdravé a výživné. Ale čem v životě nejvíce záleží – hezké 

Víte, děti, když vám rodiče nedávají vysvětlujte to psovi. Jakmile ucítí vztahy. Mezi sebou a také s ním, naším 
k jídlu jenom bonbony, není to proto, že normální jídlo, může se přetrhnout. Stvořitelem, protože nás velice miluje. 
by vás neměli rádi. Představte si, děti, že jsem ji jednou Hledá nás a chce nám pomoci. Proto na 

našel v pelíšku, jak drží v předních svět poslal svého syna Ježíše Krista, 
tlapkách lízátko a mlsá jako malá který nám ukázal, jaký Bůh je, zachránil 
holčička. Vůbec nechápu, jak ho zvládla nás a chce nám odpustit všechny naše 
vybalit z papíru. špatné skutky.

Aby toho nebylo málo, najdu kolikrát Nebude to u nás marné? Dáme si říci?
doma převrácený odpadkový koš, po 

Saša Štěpánovský
kuchyni jsou roztahané papíry a Ája má 
v domečku natahané poklady – 

TABITA DĚTEM

Pejsek
a lízátko
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Blíží se Vánoce, v našich končinách ale pokud vím, ne nijak hojně. A asi čím 
slavené nejen jako svátky křesťanské, dál méně. Vždycky když ji vidím, říkám si, 
ale také svátky rodinné pohody, návštěv, že to s tou naší přírodou není ještě úplně 
dobrého jídla a podobně. Pojďme se špatné, zeměžluč je totiž indikátorem 
tedy věnovat tentokrát rostlinám, které čistoty spodních vod. Je to dvouletka. 
nám pomohou, když to s těmi dobrota- V prvním roce vyroste jen listová růžice, 
mi přeženeme a trpíme přejedením, ve druhém roce života vykvete 
těžkým žaludkem a podobnými a odumírá. Pokud ji budete trhat, raději 
nepříjemnostmi. Někdo si tyto neduhy použijte nůžky nebo nůž, má pevný 
léčí „štamprličkou“ Becherovky nebo stonek a hrozí, že byste ji vytrhli 
slivovice. Jak jsem se nedávno dočetla, i s kořeny. Takto ještě existuje šance, že 
alkohol uvolňuje hladkou svalovinu ve se jí podaří v tomtéž létě vykvést 
stěně žaludku, čímž sníží pocit plnosti.  podruhé. Ještě významnějším opatře-
My se sice cítíme lépe, ale ve skutečnos- ním pro její množení je nikdy na nalezišti 
ti trávení nezrychluje, nýbrž zpomaluje. nesklidit všechny stvoly. Musí tam 

zůstat květenství, ze kterých se bude Na rozdíl od alkoholu mají tzv. hořčiny, 
moci vysemenit. Když ji otrháte čili hořké bylinné látky neboli amara, 
všechnu, už tam příště nevyroste. prokazatelný účinek na zlepšení trávení. 

Tyto látky obsahuje např. pelyněk, Na začátku kvetení se sklízí nať a rychle 
smetánka lékařská, čekanka obecná, se suší. Podává se nejčastěji ve formě 
jablečník, zeměžluč, benedikt, hořec nálevu (30 g drogy se přelije 500 ml 
a další. Nemůžeme se zde věnovat všem vařící vody, louhuje se 5 až 10 minut a 
bylinkám, a pokud nejsme babky podává se pak 1 šálek před každým 
kořenářky, asi bychom je ani doma hlavním jídlem). Zeměžluč se dá 
nevyužili. Ale mít něco málo pro případ používat i ve formě balzámu nebo 
nouze, myslím, nemusí být k zahození. tinktury a také ji lze přidávat do likérů či 
Extrakty z hořce žlutého a benediktu se medicinálních vín.
používají i v likérnictví, rostliny pro tyto Ing. Olga Koláčková
účely jsou pěstovány na polích. 
Smetánku a čekanku snadno najdeme 
v přírodě, jablečník a pelyněk si 
můžeme pěstovat na zahradě. Hořce si 
samozřejmě také můžeme pěstovat, ale 
pro jejich krásu by nám asi bylo líto 
likvidovat je kvůli kořenům. A v přírodě 
se vyskytují jen velice vzácně a jsou 
chráněné.

Mně je nejsympatičtější zeměžluč. Mám 
tuhle drobnou, růžově kvetoucí bylinku 
moc ráda. Tedy, jsem ráda, když ji 
náhodou potkám někde u lesa nebo na 
louce na procházce, ne že bych ji ráda 
konzumovala. Má opravdu silně hořkou 
chuť, a tak dobrovolná konzumace u mě 
přichází v úvahu jen tehdy, pokud mi je 
opravdu hodně nedobře. Je to rostlina, 
která se u nás vyskytuje volně v přírodě, 

Amara
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Tento rok jsme za účelem rodinné a rád bych se s vámi podělil o příjemný 
dovolené zvolili vkusně zařízený, a co se výlet k našim německým sousedům. 
týká ceny i majitelů, velice příjemný Z Jablonného jste autem za 15 minut 
apartmán v podkroví sborové budovy v saském lázeňském městečku Oybin 
Evangelické církve metodistické (česky Ojvín). Po příjezdu vás na první 
v Jablonném v Podještědí.  pohled upoutá všudypřítomná uprave-

nost a čistota, nos prozradí nezaměni-Městečko se nachází pod malebnými 
telnou vůni kouře parních lokomotiv. Lužickými horami mezi Šluknovským 
Historická úzkokolejka začíná v nedale-a Frýdlantským výběžkem. Jeho 
ké Žitavě, jedna větev trati končí výraznou dominantou je barokní 
v Jonsdorfu a druhá v Ojvínu, kterému baz i l i ká ln í  koste l  sv.  Vavř ince  
dominuje mohutná pískovcová stolová a sv. Zdislavy, která zde byla roku 1252 
hora s ruinami stejnojmenného hradu pochována. Tato šlechtična, známá svou 
a kláštera.péčí o chudé a nemocné, žila na hradu 

Lemberk v těsném sousedství městeč- Cestou z parkoviště na hrad, která je 
ka. Pro úplnost dodávám, že ke kostelu nenáročná a vhodná i pro starší osoby, si 
přiléhá dominikánský klášter, založený můžete povšimnout erbu Ronovců. 
v již zmíněném roce, zničený husity Žitavsko dlouhá léta patřilo právě 
a později znovuobnovený. tomuto českému rodu. Jeho příslušník 

Jindřich z Lipé roku 1319 předal tento Ponechám nyní stranou CHKO Lužické 
kraj včetně hradu Ojvínu, jehož počátky hory i sousední CHKO Labské pískovce 
sahají do 13. století, králi Janu s Národním parkem České Švýcarsko 
Lucemburskému. Jeho syn Karel IV. (vše by jistě stálo za samostatný článek) 

CESTOMÁNIE

DO SASKA NA ČESKÝ HRAD
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rozšířil stávající opevnění hradu, nově 

přistavěl Císařský dům (1364) a gotický 

klášterní kostel (1366-1384), který má 

charakteristické znaky pražské chrámo-

vé školy Petra Parléře. 

Ze zříceniny je nádherný výhled na 

lázeňské městečko, z opačné strany 

skalní plošiny můžete spatřit v údolí 

mezi kopci již zmíněnou Žitavu. 

Romantická zřícenina zaujme dospělé 

upraveností, vstřícným a milým 

jednáním místních lidí, děti jistě ocení 

hranolky v hradní restauraci.

Cestou z hradu doporučuji neminout 

nenápadný evangelický kostelík z roku 

1709. Prostá stavba Bergkirche ve stylu 

saského protestantského baroka má 

dochovaný originální interiér se dvěma 

řadami empor a malovaným zábradlím. 

Vše ze dřeva, včetně lavic se zachovalý-

mi jmenovkami „štamgastů“. 

Nejhezčí zážitek nás však čekal na 

parkovišti. Při snaze odjet jsme zjistili, že 

máme píchlé kolo u auta. Dal jsem se do 

marného vyprošťování rezervy dle 

návodu chytré příručky a vzápětí mi 

nabídli pomoc dva kouzelní dědečkové, 

němečtí senioři chystající se také 

k odjezdu auty. Jejich kouzelné babičky 

trpělivě sledovaly naši souhru, každý 

z nás objevil část montážního postupu,

 a když svou práci vykonal i zdánlivě 

nepoužitelný zrezlý hever, manželka si 

oddychla a šťastně jsme se vrátili zpět 

do Čech. 

Saša Štěpánovský
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Košíček z papírových ruliček

Potřebujeme:
-  jeden plastový květináč střední velikosti s rovným okrajem
-  jedenáct kolíčků na prádlo
-  lepidlo Herkules
-  jeden arch tvrdšího kartonu (např. z krabice)
-  deset barevných papírů formátu A4 nebo starší časopis formátu A4
-  špejli, nůžky, případně Balakryl – barva na natření košíčku ze strakatých papírů

Postup:
1. Z tvrdého kartonu vystřihneme dva kruhy podle dna květináče.
2. Papíry A4 nastříháme na tři pruhy.
3. Pomocí špejle stáčíme z těchto pruhů ruličky, na konci ruličku přichytneme lepidlem. Ruličky by měly mít jeden konec užší,
druhý širší, aby se daly do sebe zasouvat.
4. Mezi kruhy vlepíme jedenáct trubiček + jednu trubičku vedle té jedenácté, viz obrázek:  
Vrchní kruh zatížíme něčím těžkým (např. hrncem s vodou) a necháme zaschnout.
5. Po zaschnutí postavíme na kruh květináč, ohneme trubičky ke stěně květináče a přichytíme kolíčky na prádlo, viz obrázek:
Dvanáctou, volnou trubičkou oplétáme květináč – vždy přes jednu trubičku, až do požadované výšky. Trubičky napojujeme 
vsouváním jedné do druhé a zafixujeme troškou lepidla.
6. Když dopleteme do potřebné výšky, osnovné trubičky zastřihneme a přilepíme přes okraj pleteného košíčku. Zajistíme 
kolíčkem a počkáme, až lepidlo zaschne.
7. Pokud jsme košíček pletli z časopisových papírů, jsou strakaté a ne moc pevné. Můžeme je natřít akrylátovou barvou (tím 
sjednotíme barvu stěn i kartonového dna).
A je hotovo!

Jana Dušková
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Neboj se,
jen ver!

UPLEŤ ČTVEREC

Velice vám děkujeme za příspěvek ve výši 2 300 Kč 
na poštovné. Balíky již dorazily na místo určení. 
Potvrzení o jejich přijetí najdete na: . 
Brzy z nich budou přikrývky pro děti a další výrobky.

http://1url.cz/ZxFY

24

http://1url.cz/ZxFY


“.ýktárk taspan sač mesj lě
men ela ,sipod ýhuold net i

m ňi
mor

P„

 “.
mířěv jěn v žydk ,mílýmzen es ež žen ,udvarp á

m ívtsnaťseřk ež ,
mítsijz a 

mílý
mz es ež ,hcarts íštěv hcyb lě

M„

“.ín
muzor a íntsaťšen uosj deřtsorpu i

T

 ,íšlad a ;ilšanen oh ežotorp ,íjadelh ěnvolisu oh ířetk ,ínij ;ilšan oh ežotorp ,uho
B ížuols ířetk ,indej :ídil yhurd iřt uosJ„

.íntsaťšen a ílitešop uosj índelsop it ,íntsaťš a ínmuzor uosj ínvrp iT .ilšan oh žina a íjadelh oh žina ,íjiž ířetk

“.ětěvs an cěv íšjěnletinarzjen ej ot a ,toviž 
monej ílěd sán eben oben alke

p d
O„

“.yhcěpsúen íntsalv žen yhcěpsú ízic uosj uohít íště
V„

“.ísěbo cenokan es odk ,net I .kěvolč ýdžak týb echc ýntsať
Š„

“.ýntapš ej kaj ,alazákuen yba ,ydvarp táb áníčaz kěvolč es ež ,ot žen ítsětšen ohíšroh í
ne

N„

“.tinčetuksu ej ávýbz ětšej ínyn ,ynáspan hcáhink v žij uosj ydasáz érbod ynhceš
V„

B
la

is
e 

P
as

ca
l

– 
ci

tá
ty

25


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25

