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Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých 

zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.  

Jakub 1:2-4 
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ÚVODNÍ SLOVO 
Milí přátelé, bratři a sestry,  

právě začalo období, které mají rády především děti – prázdniny. Jistě  
se každému z nás při slově prázdniny vybaví hezké vzpomínky z našeho dětství, nebo 
různých dovolených. O prázdninách se rodiny těší na společný čas, na výlety, na 
dovolenou, na koupání, nebo na odpočinek. A je toho jistě hodně, co si při slově 
prázdniny dokážeme představit. Skoro by se řeklo, že to slovo prázdniny není úplně to 
správné slovo. Vždyť jeho základem je slovo prázdný. Myšleno jím však bylo právě to 
prázdno od učení. Ještě za  A. Jiráska se říkalo prázdninám vakace a studentovi v tomto 
období pak vagant. V přeneseném slova smyslu to znamenalo potulný student. Neboli 
student, který využívá volno a potuluje se. To slovo vakace je použito také ve 
francouzštině, v nizozemštině, italštině nebo např. v polštině. Pochopitelně v různých 
obměnách. Základ tohoto slova se odvíjí od slova vakuum, tedy prázdný. Je pravda, že 
když děti přijdou po prázdninách do školy, mají v hlavě mnohdy vakuum. Nicméně 
prázdniny nebyly zavedeny jen proto, aby bylo prázdno. Zavedla je Marie Terezie a ty 
důvody byly zcela praktické. Jednak horko, při kterém se nedalo učit, ale především 
děti byly potřebné, aby rodičům v této době pomáhaly v hospodářství! Původně také 
byly prázdniny u nás v září a říjnu, za Josefa II: byly přesunuty, tak jak je máme nyní. 
Skoro by se ale podle počasí dalo říct, že dnes by byly dobré v květnu a červnu :). 
Nicméně ve světě je to s prázdninami různě. Např. v Mexiku, nebo ve Švýcarsku, či v 
některých zemích Německa jsou prázdniny různě od třech do šesti týdnů. Tedy 
mnohem méně, než u nás. V Japonsku např. zase začíná školní rok v dubnu a hlavní 
letní prázdniny školní rok pouze přeruší a učitelé dají dětem mnoho úkolů, takže o 
nějakém prázdnu a nudě se asi mluvit nedá. 

Milí čtenáři, přeji Ti, aby ani pro Tebe ten prázdninový čas nebyl nudný, ale 
ani zahálkový a už vůbec ne prázdný. Bůh stvořil naše duše jako nádoby a my máme 
možnost je naplnit. Pravda, někdy my lidé jsme plni světských malicherností, 
všelijakých negativních emocí, hořkostí, nebo obav, úzkostí, prostě všeho možného, co 
nakonec v nás působí všelijaký neklid. Přeji každému z nás, aby zvlášť o prázdninách, 
kdy máme více času, jsme nezapomínali na Boha. Ne jen kvůli Němu. Ale především 
kvůli sobě! Žalmista 94. žalmu píše o své zkušenosti: Když v mém nitru roste neklid, 
naplní mě útěcha tvá potěšením. Abychom byli naplnění Jeho potěšením, je potřeba 
jít k Němu. Mít s Ním svůj čas. Modlitbu, rozjímání nad jeho slovem. Nebo jen tak 
Jemu naslouchat při pohledu na noční hvězdnou oblohu, anebo na vyhlídce, kterou si 
zamilujeme na dovolené. Jsou místa, na kterých nám Bůh chce ukázat svoji slávu. Ať 
už budete kdekoliv, anebo i doma, zkuste vnímat, jak je Bůh úžasný. Třeba v 
maličkostech. Nechť je pro vás léto časem odpočinutí v Ježíši Kristu. A když si 
vzpomenete v modlitbě na nás, kteří sloužíme dětem na táboře, budeme vám za to 
moc vděčni, že s námi na tom Božím díle máte také podíl. Amen.  
                                                                                     kazatel Radek Hanák, DiS 

 

NAROZENINY   
Červenec:                                    Srpen:                                   Září: 

Pémová Ludmila                    Korytářová Renata             Škrabánek Miroslav 
Pémová Eva                                                                          Martincová Michaela 
Hanzlíková Milada                                                               Londin Josef 
Cigánková Kateřina                                                             Jošt Jakub 
                                                                                               Hanáková Klára 
                                                                                               Hanák Radek 

 
Všem členům našeho sboru přejeme k narozeninám všechno nejlepší, hodně 

zdraví a hodně Božího požehnání.  

 
 

AKTIVITY V TÝDNU: 
ÚTERÝ: 15.30 hod.  –  *SETKÁNÍ MAMINEK 
              17.00 hod.  – *BIBLICKÁ HODINA (kniha Nehemjáš)  
              18.30 hod. –  *ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ  
 
NEDĚLE: 8.45 hod.  –    BOHOSLUŽBY 
                14 hod. –  *VOLEJBAL  
 

!!! Aktivity označené * o prázdninách nebudou, v září už ANO!!! 
 

 

 



Mast na drobná hnisavá kožní onemocnění můžete: Svařte 10 gramů 

sušených květů se dvěma lžícemi vepřového sádla (nesoleného), směs přeceďte 

přes čisté plátýnko, nalijte do sklenice a samozřejmě nechte vychladnout. 

Na chronický zánět čelních dutin, hučení v uších i bolest hlavy: pomáhá 

inhalace ze 4 hrstí sušených květů černého bezu, 2 kávových lžiček mletého kmínu 

a 3 stroužků nakrájeného česneku. Všechny ingredience dejte do hrnce s vodou, 

1-2 minuty povařte a pak inhalujete. 

Chutný recept: Z hladké mouky, vajec a piva si připravte hustší těstíčko, 

přidejte sůl a pepř, případně strouhaný sýr dle vlastního výběru. 

Oprané květy berte jednotlivě za stonek, namočte v těstíčku a hned položte do 

rozpáleného oleje v pánvi. Během smažení první strany květu odstřihávejte stonky 

a pak dosmažte i druhou stranu. Takto připravené květy jsou výborné s novým 

bramborem, čerstvou pažitkou a rozpuštěným máslem. Milovníci sladkého mohou 

zkusit květy namáčet do těstíčka bez soli, pepře a sýru a po usmažení dochutit 

skořicovým cukrem. 

Sirup z bezových květů: Domácí sirup z květů je vynikající jako sladidlo do 

čaje, zvláště při nachlazení. Mezi lidmi koluje spousta receptů, liší se poměrem 

květů, vody a cukru nebo přítomností kyseliny citronové. Někdo sirup před nalitím 

do sklenic povaří, jiní radí jenom mírně zahřát, aby se cukr rozpustil. 

Sirup 2: Na 25 květů budete potřebovat 1,5 litru vody, 1 citron a 1 kg 

hnědého nerafinovaného cukru (neničí léčebné účinky byliny jako cukr bílý). 

Květy ponořte do vody, přidejte kolečka oloupaného citronu bez jader a 

nechte 24 hodin stát. Potom tekutinu přeceďte přes plátýnko, přidejte cukr a 

chvíli povařte. Ještě horký sirup přelijte do vyvařených sklenic nebo lahviček, než 

vychladnou, postavte je dnem vzhůru. 

Listy černého bezu léčí klouby a kosti: Obklady z čerstvých listů černého 

bezu velmi dobře působí na záněty Achillovy šlachy, různé pohmožděniny, ostruhy 

a nárůstky na patách či jiných kostech. Čerstvé listy mírně naklepejte, přiložte na 

postižené místo. Dobře obalte potravinářskou fólií a nechte působit přes noc. 

 

Zpracovala sestra Alena Chovancová 

Úryvek z knihy Jonathana Edwardse: „Deník Davida 

Brainerda“ 

(nakladatelství Poutníkova četba 2014 – zpracovala s. Kulíková (rovněž u ní k zapůjčení) 

  

Z obalu této knihy: Brainerd (1718-1747) byl misionářem méně než pět let, ale 

Edwardsova kniha „Deník Davida Brainerda“ odhalila hrdinu misie, jehož vliv byl 

ohromující. Tato malá kniha přispěla k příchodu nové éry misie, během níž se britští a 

američtí křesťané vydali do mnoha částí světa.  

Dvě citace z knihy: 

14. září (1745) Navštívil jsem delawarského krále (když jsem zde vloni v květnu 

pobýval, zdálo se, že je na prahu smrti, ale nakonec se zotavil), pohovořil jsem s ním i s 

dalšími indiány o křesťanství, strávil jsem s nimi odpoledne, a dostalo se mi většího 

povzbuzení, než jsem čekal. Náčelník byl podle všeho dobře naladěn a ochoten nechat se 

poučit. To mě povzbudilo k naději, že Bůh zde otevře dveře doširoka ke kázání evangelia a 

ustaví na tomto místě své království. Osvěžujícím způsobem mě to posílilo natolik, že se 

mi samota v této divočině stala příjemnou útěchou. 

Den Páně 15. září Opět jsem navštívil náčelníka Delawarů, který mě vlídně přijal 

a odpoledne jsem promluvil k indiánům. Stále jsem choval naději, že Bůh jim otevře srdce, 

aby přijali evangelium, ačkoli mnozí z přítomných byli každý den tak opilí, že jsem s nimi 

vůbec nemohl hovořit. K večeru jsem promluvil s jedním indiánem, který rozuměl jazykům 

Šesti národů (jak se jim obvykle říká) a projevil zájem poslechnout si něco o křesťanství, 

což ve mě vzbudilo naději, že evangelium by mohlo proniknout až k odlehlým národům.  

16. září Strávil jsem dopoledne s indiány, postupoval jsem dům od domu ve snaze poučit 

je, a jak jen to bylo v mých silách, vzbudit v nich zájem o křesťanství. K večeru jsem zašel 

do jedné části města, kde byli všichni střízliví, sehnal jsem téměř padesát osob, mluvil k 

nim poté, co jsem si vyžádal náčelníkovo nadšené svolení. Indiáni mi věnovali překvapivou 

pozornost a silně zatoužili po dalším vyučování. Jeden nebo dva z nich podle všeho 

projevili obavu o svou duši a byli vděční za soukromý rozhovor se mnou poté, co jsem 

ukončil svůj veřejný proslov.  

Tyto události mě velmi osvěžily na duchu, takže jsem se vrátil se svým 

tlumočníkem (nikdo jiný mě na této cestě nedoprovázel) do svého nehostinného příbytku 

plný radostné naděje, že se Bůh rozhodl ustavit své království na místě, kde satan vládne 

tou nejželeznější pěstí. Když jsem pak přistoupil k trůnu milosti, prožil jsem velkou 

svobodu při modlitbách za dokončení tak velkého a slavného díla. 



24. března (1746) Spočítal jsem indiány, abych zjistil, kolik duší zde Bůh 

shromáždil od chvíle, kdy jsem přišel do těchto končin. Napočítal jsem celkem asi sto třicet 

osob a to starých i mladých. Někteří z mých pravidelných posluchačů, možná patnáct až 

dvacet lidí, byli v danou dobu nepřítomni. Kdybych je tedy sečetl všechny dohromady, 

jejich počet by byl značně vysoký, zejména vezmu-li v úvahu, jak málo se jich scházelo 

krátce po mém příjezdu – vždyť jich nebylo ani deset.  

Moji lidé dnes odešli mýtit část své půdy asi patnáct mil od naší osady, aby se tam 

mohli všichni pohromadě usadit, a měli tak možnost chodit společně na bohoslužby, 

posílat své děti do školy a zároveň s větším úspěchem pěstovat plodiny, protože půda  

v místě našeho současného bydliště je pro tento účel velmi nebo naprosto nevhodná. 

Protože jejich plán společně se usadit a obdělávat půdu (což ve svém pohanském stavu 

příliš nedělali) byl natolik nezbytný a důležitý, co se týče jejich náboženského zájmu  

a i světského pohodlí, považoval jsem za správné je svolat a upozornit na to, že mají 

povinnost věrně a pilně pracovat a nemají tedy být „při práci leniví“, jak tomu bývalo  

v době, kdy ještě byli pohany.  

Snažil jsem jim vštípit důležitost pracovitosti, píle a horlivosti v konání jejich 

povinností, zejména v současném období (sezóna sázení se rychle blíží), aby mohli žít 

pospolu a těšit se z prostředků milosti a ponaučení. Poté, co jsem jim dal pokyny týkající 

se jak jejich práce, o které velmi stáli, a také ohledně jejich chování v různých ohledech, 

vysvětlil jsem jim, zazpíval a pokusil jsem se jim vštípit obsah Žalmu 127, a to ve verzi  

Dr. Wattse v obvyklém anglickém metru (básnický styl – pozn.) V závěrečné modlitbě jsem 

je, i jejich plány svěřil Bohu a propustil jsem je, aby šli za svou prací.  

Večer jsem četl a vykládal těm, kdo zůstali doma i nově příchozím, podstatu třetí 

kapitoly Skutků. Mnozí očividně zjihli pod vlivem slova, zejména když jsem rozebíral  

19. verš: „Proto čiňte pokání a obraťte se…“. Osloveno bylo i několik nově příchozích. Když 

jsem se jich později zeptal, zda nemají pocit, že je jejich srdce hříšné, jak jsem jim kázal, 

jedna z žen odpověděla: „Ano, teď to cítím.“ Předtím, než sem přišla, už slyšela, jak vyučuji 

indiány, že mají od přirozenosti hříšné srdce a že se musí z Boží moci změnit a napravit. 

Přesto tvrdila: „Nemám hříšné srdce a nikdy v životě jsem neudělala nic špatného.“ 

Myslím, že tak jsou na tom obecně všichni ve svém pohanském stavu. Zdá se, že postrádají 

vědomí hříchu a viny, pokud zrovna nemají na svědomí nějaký závažný hřích, který je v 

jasném rozporu s některým přikázáním z druhé části desatera. Konec citace. 

Poznámka na závěr: deník tohoto mladého misionáře (zemřel ve 29 letech), není 

oslavou plodné práce, ale naopak popisem dennodenních zápasů za spásu sebe  

i ostatních. Prvotním pro posluchače jeho kázání bylo prožití strachu o svoji nesmrtelnou 

duši, který vyvolával Duch Svatý a následné slzy a pláč nad sebou samými. Zřeknutí se 

starého způsobu života a následování Krista, bylo poté vítězstvím.  

ČERNÝ BEZ 
Bez černý – statný keř, který nám v každém ročním období nabízí nějakou 

svoji část jako výborný léčivý prostředek. Brzy na jaře pupeny a mladé větvičky, na 

podzim plody a více jak půl roku listy, které 

ve formě obkladu zbavují naše tělo  

zhmožděnin a revmatických bolestí. Nyní se 

můžeme těšit z nádherně vonících  

žlutobílých květů. 

Léčivou sílu květů černého bezu si 

můžeme nejenom ihned užít, ale hlavně 

uchovat na zimu, kdy ji budeme potřebovat 

daleko více. Připravit si můžeme kloktadlo, mast, ale i lahodnou limonádu či sirup. 

Usušené květy pak lze užívat celý rok. 

 

Čaj z květů černého bezu: Bylinný čaj z květů je močopudný, dokáže snížit 

horečku, vyvolat pocení, nebo dokonce zmírnit dráždivý kašel. Působí také proti 

bolesti svalů a kloubů. Sušený květ černého bezu můžeme kombinovat třeba s 

květem lípy nebo se šalvějí. 

Jak sušit černý bez? Sbírat bychom měli květy, které ještě nejsou úplně 

rozvité, ale určitě bychom si měli počkat na hezké suché počasí. Květy otrhejte a 

rozprostřete stonky vzhůru do lísek nebo na síta, která jste předem vyložili čistým 

papírem. Takto nechte květy ležet přes noc, kdy pěkně zavadnou a navíc se z nich 

většina hmyzu odstěhuje jinam.  Před samotným sušením ze všech květů 

postupně odstříhejte všechny silnější stonky. Sušení by mělo být rychlé, ideální je 

teplota 35 až 40 ºC, při pomalejším sušení je velká pravděpodobnost, že květy 

zhnědnou. Nasušenou drogu přesypte do sklenic s pevným uzávěrem a skladujte v 

tmavé místnosti. 

Mast, kloktadlo a inhalace: Prvním zajímavým receptem je kloktadlo na 

zanícený nosohltan nebo mandle, kdy 5 gramů sušené bylinky nasypete do 

studené vody, přivedete k varu a ihned odstavíte. Kloktejte vychladlý a přecezený 

odvar. 



ZÁPISKY Z KRONIKY SBORU 
Po získání modlitebny počal se sborový život utěšeně rozvíjet. Bohoslužby, 

které v předcházející době byly konány jednou v měsíci, konaly se v dubnu a 
květnu vždy po třikráte. Později dojížděl farář Dostál k vykonávání bohoslužeb 
jednou v měsíci a to vždy druhou neděli ve 4 hod. odpoledne. První neděli v měsíci 
si vyhradili pro sebe metodisté a čtvrtou neděli pod vedením Ládi Machala se 
scházela k bohoslužbám mládež. Všechna uvedená shromáždění bývala vždy 
odpoledne.  

Činnost mládeže zvláště v nedalekých Loučkách byla v té době 
pozoruhodná a zasluhuje širší zmínky. Její aktivita a upřímná touha po životě z 
Ducha svatého byla příkladem všem ostatním. Nutno však hned také dodat, že 
poměrně značná část této mládeže měla sklony k separatismu a její činnost se ve 
velké míře vyvíjela stranou sborového života. První její schůzky v Loučkách 
započaly na podzim roku 1946 v domě bratra Jana Macháčka v dolní části obce. 
Nevelká, čistě vybílená místnost, postavena původně jako výměnek, v zimním 
období někdy příjemně vytopená, poskytovala mládeži vždy příjemné prostředí. Z 
příslušníků evangelické církve chodívali tam Ladislav Machala, Jan Macháček a 
jeho dvě sestry Anička a Jiřina, Janošová Marie, Čablíková Anežka, Hluchý Jaroslav 
a od července 1947 také tři sestry Valovy z Jakubčovic: Boženka, Miluše a Manka. 
Z Jednoty českobratrské popocházeli mezi ně Malý Miroslav se sestrou Anežkou, 
Hubáček Jan a Olšák Jaroslav. 

Krátce po otevření modlitebny požádala horlivější část mládeže oderské 
starší o propůjčení bohoslužebné místnosti ke konání bohoslužeb mládeže pod 
vedením už zmíněného bratra Ládi Machala a to vždy každou čtvrtou neděli v 
měsíci ve dvě hodiny odpoledne. Lze říci, že pár těchto shromáždění a celkově 
jejich zaměření bylo pod vlivem činnosti církve metodistické a zčásti také Jednoty 
českobratrské, které svou niternou zbožností měly svůj ohlas u několika 
jednotlivců, zvláště když jim poskytly možnosti ke svědecké službě. Jen tak lze si 
možno vysvětlit, proč styk této mládeže s mládeží denominačních církví v Ostravě 
byl velmi čilý, ale styk s velmi početnou a iniciativní mládeží v Suchdole n. O. 
takřka žádný. Po delším časovém odstupu lze připustit, že i přes tehdejší zdánlivě 
negativní rysy této mládeže, že toto duchovní rozvlažení mezi mládeží stalo se pro 
oderský sbor v popříštích letech cenným přínosem, jehož netřeba litovat. I tu však 
v zájmu pravdy nutno dodat, že četní jednotlivci z této mládeže, kteří tehdy 
začínali s rozletem ducha v pozdějších letech, dokonávali už jen tělem.  

 
Napsal kronikář Josef Bělíček, zpracovala Klára Hanáková 

PRO DĚTI 



TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ ODER 
HRAD HUKVALDY: 

Na tento hrad se můžete vydat po dvou trasách a to buď náročnější, nebo 

snadnější.  Auto doporučuji nechat pod hradem, kde je hlídané parkoviště.  

Teď záleží na Vás, jakou trasou se vydáte, buď to náročnější, která je strmá a je to 

tedy lesní cesta nebo snadnější, která vede po silnici a také je zde možno vidět 

bystu Lišky Bystroušky.  

Vstupné na hradě není až tak moc 

drahé, jako rodina zaplatíte 180Kč, pak 

jako plnoletý člověk 70 Kč, a jako dítě či 

důchodce 40Kč. Hrad je otevřený denně, 

kromě pondělí, od 9 do 18 hodin.  

Co Vás zde čeká? Krásné výhledy 

do okolní krajiny, ale také se zde dozvíte i 

pár zajímavostí o hradu.  

Zpracovala A. Hanáková 

NA SLOVÍČKO – BRATR ŠKRABÁNEK 
Už jste se někdy setkali s knihou s názvem “Dědečku vyprávěj“? 

Rodina bratra Škrabánka z Jakubčovic ji svému tatínkovi a dědečkovi 

pořídila, aby zachytil co nejvíce vzpomínek na svoje dětství, mládí a vůbec život.  

Protože jsme se rozhodli něco o tomto našem milém bratru do Zpravodaje 

napsat, půjčili jsme si s Bětkou Hanákovou tuto knihu se svolením rodiny a 

uvádíme několik (opravdu jen několik z mnoha) zajímavých vzpomínek našeho 

bratra Škrabánka.  

Tato kniha mi teď leží na stole a já vám z ní něco opíšu: 

„Narodil jsem se 21. Září 1926 na Ratibořských pasekách „V Hrábí“ č. 202. 

Tehdy se rodilo doma za asistence porodní báby. Bydleli jsme pohromadě s 

maminčiny rodiči, a také s jejími sourozenci. Děda, otec maminky, Tomáš Maniš, 

měl postavený přístavek k chalupě, kde se chodilo ze světnice „izby“ po čtyřech 

schodech. Já jsem spával většinou u nich, u stařenky. Někteří, co neměli postele 

ve světnici, spávali na hůře na starých postelích a ovčích kožešinách, zimu nikdo  

KS BENJAMIN 

VOLEJBAL:  

* Dne 8. 4. 2017 se v Městské sportovní 
hale konalo finále Oderské volejbalové ligy. A 
jak jsme dopadli? Bohužel náš tým skončil jako 
poslední, tedy na 10. místě, nicméně věříme, že v 
příštím, již 20. jubilejním ročníku, se našemu 
týmu podaří umístit lépe.(Více foto naleznete na 
stránkách: http://volejbal.tjodry.cz)  

 
*Dne 3. 6. 2017 se v Michálkovicích opět konal Mezinárodní volejbalový 

turnaj, kde náš tým prostě nesměl chybět. Týmů se zúčastnilo celkem 40 a náš 
tým ve složení: R. Hanák, K. Hanáková, A. Hanáková, J. Dvorský, P. Malý, M- 
Zapletal, vybojovali bohužel 36. místo. Což nás bohužel mrzí, že letos jsme ani 
nemohli bojovat dál a hrát tak s dalšími týmy z ostatních skupin, ale snad se příští 
rok vydaří a my se posuneme zase o něco výše.  
 
FOTBAL:  
 Dne 18. 6. 2017 se v Suchdole n. O. 
turnaj tradiční fotbalový turnaj VOJKOVICE CUP, 
na kterém se náš fotbalový tým objevil už minulý 
rok a skončil jako čtvrtý. Letos ale hoši zabojovali 
a vybojovali si tak krásné 2. místo, tak snad příští 
rok teda půjdeme rovnou pro 1. místo. 
 
 
TÁBORY: 
 KS Benjamin letos pořádá 2 tábory a to od 2. – 7. 7. což je tábor určen pro 
děti z azylových domů Elim (téma Rytířský tábor) a druhý 22. – 29. 7. s názvem 
Stroj času. (Pozvánka je vystavená na venkovní nástěnce.) 

Pokud jste zvědaví, jak na táboře válčíme, a chcete se za námi 
přijet podívat, můžete přijet kdykoliv ve výše uvedených termínech, 
návštěvy rádi uvítáme.   

 

Za KS Benjamin zpracovala Alžběta Hanáková 

http://volejbal.tjodry.cz/


PÍSEŇ PO TEBE TÚŽIM VIAC 

A/C# D A 

 

Po Tebe 
f# túžim viac

D
 

môj Boh a 
A 

Pán 

v nádvoriach 
f#

 Boha živé 
D 

ho 

chcem prebý 
A 

vať 

 

Tiahni ma, pobežím 

za Tebou rád 

veď sladšia ako víno je 

Tvoja láska 
E
 

 

Refrén: 

Zobuď ma 
f#

 ranným slnkom 

Doblej ma lúča 
A 

mi 
E
 

Nech moja 
f#

 tvár mi žiari 

Dod Tvojej návšte 
A 

vy 
E
 

 

Nech oblak Božej slávy 

môj svet mi naplní 

prebuď, čo vo mne drieme 

obnov, čo vo mne spí 

 

A/C# D A 

Woah  

neměl a v létě měl alespoň čerstvý vzduch. Obědvali jsme při dlouhém stolu ve 

světnici. Byla jenom komora, kuchyň s pavlačí, suchý WC a velká světnice, kde 

stály po boku dvě postele a u kamen, které navazovaly na vytápění z kuchyně a 

pecí, u kterých byly po stranách dřevěné lavice a na nich se často spávalo, hlavně 

po pečení chleba na peci, kde bylo teploučko.   

Vzpomínám, když jsme u dědy a babičky bývali, že jsme v letních měsících 

spávali na hůře (půdě). Trámy střechy nebyly podbité deskami, na trámech si 

stavěly vosy hnízdo. Stalo se několikrát, že spadla vosa k nám do postele a pěkně 

nás poštípala. Babička měla práci většinou v kuchyni, chystat jídlo, dojit krávy  

a ovce. Děda měl na starosti celé hospodářství. Rád sedával na „kopečku“ pod lípu 

a pojídal suché kůrky chleba. Děda uměl také trhat zuby. Měl na to zubařské 

kleště. Čas od času ho s tímto problémem někdo navštívil a děda rád posloužil. Byl 

klidné povahy, rád se toulal po poli, lesem a obhlížel suché bučky na topení.  

Místo, kde bydleli tatínkovi rodiče, starou dřevěnou chalupu si pamatuji dodnes. 

Nějakou dobu jsme u nich bývávali, než moji rodiče postavili domek s 

hospodářstvím blízko této staré chalupy. 

Mamince musím doposud vděčit za to, že se přimluvila a postarala o to, 

abych mohl chodit po vyjití obecné školy do Hošťálkové do Měšťanské školy. Tato 

škola se jmenovala Újezdní Měšťanská škola a chodili do ní žáci z Hošťálkové, 

Ratiboře, Kateřinic. Julie Geržová a já a ještě jedna děvucha z Trnavy jsme byli 

přespolní.  Do školy to bylo přes 7 km, v zimě na lyžích, protože bývalo moc 

sněhu.   

Jestli si vzpomínám na nějakou básničku nebo písničku, kterou mi 

maminka povídala? Do dneška si pamatuji na dvě krátké modlitbičky od Jana 

Karafiáta, před spaním. Zní takto: Půjdu spáti, dej mi vstáti,  o můj Bože z mého 

lože v ranním čase k zdrávu zase, Amen“. Ranní Boží děkování. : Z lože vstávám, 

chválu vzdávám otci svému nebeskému, za stráž noční, Bože mocný, rač také mne 

tohoto dne ostříhati a chrániti ode všeho škodlivého, Amen.“  

Nejkratší modlitbička před jídlem: „Pane Bože všemohoucí, přijmi naše 

prosby vroucí. Požehnej nám těchto darů, tobě ke cti, nám ke zdaru, Amen.“  

Konec prvního rozímání.  

Zpracovala: Kulíková Noemi  



SCOTTLAND 
Kde jsme bydleli 

Sbor Inverleith St.Serf’s, a tedy většina jeho členů, 

má svůj domov na území edinburghského předměstí Trinity 

(Trojice) v severní části města vzdálené od centra asi 5 km  

a zasahující k pobřeží zálivu Firth of Forth, což bylo pro nás 

suchozemce zvláště zajímavé. Dovolím si aspoň krátce 

přiblížit charakter této lokality. Trinity byla spolu se 

sousední obcí Leith přičleněna k Edinburghu až v roce 1920 

jako rezidenční čtvrť s velmi malým počtem obchodů  

a úřadů, sestávající se ze samostatných domů, viktoriánských 

řadových domků a činžovních bytových budov. Sto až dvě 

stě let staré domy byly postaveny z pískovce různých 

odstínů, pozdější z režných cihel, méně často jsme viděli  

u nás běžné stavby s omítkou. Téměř vždy k nim náleží aspoň minimální zahrádka s krátce 

zastřiženým trávníkem, chráněná zídkou nebo živým plotem pro nerušené venkovní 

posezení i za chladného a větrného počasí. Celkově je Trinity velmi příjemnou a žádanou 

čtvrtí plnou zeleně, spojenou s centrem městským poschoďovým autobusem, ale také 

cyklostezkami vedenými po náspech zrušené příměstské železnice. 

K ubytování jsme byli rozděleni do několika domácností - Danka s Bětkou bydlely 

u manželů Fiony a Jorge Davisových, Petr užíval pohostinství Collina a Cathie s malou 

dcerkou Islou, Nela se na pár dní stala téměř dcerou veselé a energické Alison a my čtyři 

zbývající jsme měli k dispozici veliký, většinou neobývaný byt dcery Horsburghových. 

Ocenili jsme, že ze všech těchto míst jsme mohli každé ráno docházet do sídla sboru pěšky 

a cestou obdivovat vzorně upravené kvetoucí zahrádky. 

Náš společný program byl velmi bohatý, ale přesto zbyl čas i k individuálním 

návštěvám v jiných rodinách, které jsme tak mohli blíže poznat. Ve čtvrtek jsme byli 

pozváni na večeři na faře – sestra farářka nebydlí v bytě vlastního sboru (ten je 

pronajímán), ale na faře příslušející ke sboru jejího manžela v sousedství. Sváteční nedělní 

oběd po bohoslužbách proběhl ve dvou skupinách – u Johna a Fiony Colquhounových 

(Fiona je dcerou někdejšího faráře Inverleith Church Donalda Mac Donalda) a Johna  

a Johann Horsburghových, které můžete znát z jejich dvou návštěv v Odrách. U oběda 

jsme mohli zhodnotit skotské jídlo, prohlédnout si interiér domu i zahrádku, nebo také 

popsat našim hostitelům, jak to vypadalo u nás za totality. Zaujalo nás, jak si Skoti cení 

dědictví předchozích generací; své příbytky udržují ve vzorném stavu a současně  

že i přes kulturní a jazykové rozdíly víra nezná hranice a že stojí za to, aby naše 

dosavadní přátelství bylo dále rozvíjeno. 

Daniel Dvorský 

 

Senioři ve Skotsku 

Mne nejvíce překvapilo, kolik jsme v Edinburghu viděli lidí staršího věku. Pro lepší 

pochopení toho, co tím chci sdělit, použiji slovo senioři nebo mohu i důchodci. Zkrátka jde 

o lidi, kteří již nechodí do zaměstnání z důvodu vyššího věku.  

Tito lidé mne zejména zaujali svým vzhledem a chováním. Ženy jsou tam krásné, 

upravené, skoro vždy nosí sukně nebo šaty a muži jsou gentlemani v oblecích.  A všichni 

byli moc milí a skromní.  

Mám dojem, že jsem tam viděla více seniorů, než vídám v Česku. Potkávali jsme 

je venku, kde se procházeli s chodítky nebo v doprovodu někoho mladšího. I senioři v 

Česku chodí na procházky, ale zdá se mi, že ve Skotsku jsem jich viděla více.  Nechci 

nikoho urazit, ale mám dojem, že čeští senioři se více schovávají doma.  

Jednou týdně se senioři scházejí ve sborovém domě ke společnému obědu, který 

jim uvaří a přinesou na stůl sestry ze sboru. I my jsme se mohli tohoto oběda účastnit.  

Stejně tak probíhají společné obědy seniorů ve středisku ve městě St. Andrew, kde jsme 

také byli na oběd.  Edinburgh i St. Andrew jsou velká města, takže se na toto setkání sejde 

do počtu opravdu hodně lidí. Povídali si, čekali na jídlo a mladší ženy je obsluhovaly.  

Senioři se také jednou týdně setkávají na posezení u čaje, kde si povídají a sdílejí si svoje 

zážitky z posledních dní.  

Samozřejmě záleží na různých okolnostech, 

které umožní nebo znemožní starším lidem jít do 

sborového domu na oběd nebo na čaj. Ale na těch, kteří 

přišli, byla vidět spokojenost.  

Nejvíce překvapená jsem byla na večírku se 

skotskými tanečky! Jak se lidé bavili! S jakou chutí tančili! 

Nedá se to popsat slovy, to se musí zažít. Osobně jsem 

tancovala s taneční mistryní, které bylo již kolem 70let. 

Byla tak krásná, milá a čiperná, až jsem se za sebe styděla. Říkala mi, že pojede na tři týdny 

do Prahy na taneční konferenci. 

Ačkoli jsem mladá, často naříkám na únavu, na bolest těla a jsem všelijak různě 

nespokojená. Ze Skotska jsem si odvezla touhu být jako oni - upravená, milá a hlavně 

aktivní důchodkyně. Jen přemýšlím jak to dělají, že jsou takoví. :-) 

Hanka Janišová 

 



foto). Závěr shromáždění pro nás vyzněl obzvlášť slavnostně. Nejprve jsme přednesli 

pozdravy za náš sbor: úvodem jsem připomněl začátky našeho partnerství a poděkoval za 

dosavadní pohostinnost našich přátel, která nám byla prokázána. Potom vystoupila 

kurátorka našeho sboru Alena Chovancová, která vyjádřila své dojmy z naší návštěvy, 

seznámila přítomné s údaji o našem sboru a připojila povzbuzující biblický verš. Sestra 

farářka nás pak povolala dopředu před lavice, kde se k nám přidali členové staršovstva z 

Inverleith St. Serf´s a naši hostitelé. Potom byly naše napřažené ruce symbolicky svázány 

šálem z jejího taláru a v krátkém projevu pak sestra farářka požehnala tomu, aby naše 

přátelství a spojení ve víře pokračovalo dál. Nakonec nám byl oficiálně předán dar od 

sboru Inverleith St. Serf´s: stříbrný keltský kříž uložený v ozdobném pouzdře. Po příjezdu 

do Oder jsme jej umístili na stůl Páně, kde si jej můžete prohlédnout. 

Po bohoslužbách se ve sborovém sálu konalo posezení a pohoštění, a tak jsme 

měli ještě řadu rozhovorů s našimi hostiteli a příležitost potkat naše “staré známé”  

a objevovat nové. Pro Evu a mne bylo asi nejpůsobivější setkat se po 24 letech s Edith Bell, 

která navštívila Odry jako první, a to již v roce 1992. Dále zde byla možnost navštívit doma 

nemocného Iana Craddocka (byli v Odrách spolu s manželkou v r. 1994), ale k tomu již z 

časových důvodů nedošlo. Sváteční den pokračoval obědem u našich hostitelů  

a odpoledním volnem, které někteří využili např. k návštěvě přístavu, jiní k odpočinku. 

Nakonec jsme se sešli ještě večer ve sborovém centru ke slavnostní večeři. Zúčastnili se 

členové staršovstva i naši hostitelé, včetně sestry farářky a jejího manžela. Zde jsme 

předali dárky od oderského sboru: vyšívanou mapu naší republiky, fotoknihu ze života 

našeho sboru a DVD s prezentací naší země, Oder a sboru. Zde se sluší poděkovat Dance  

a Bětce za obstarání těchto darů, které byly přijaty s povděkem, a dokonce jsme sklidili 

potlesk. Na závěr k nám promluvila sestra Rosemary Woodroffová, a jak je jejím zvykem, 

přidala i pár vět v češtině. Následné loučení bylo dojemné, i když řada našich hostitelů 

přišla ještě v pondělí, v den našeho odjezdu. Ale to už by byla další kapitola. 

Nakonec mi dovolte ještě pár slov ke snímku, který byl u této příležitosti pořízen: Skotská 

presbyterní církev v uvedené době (bylo krátce před celocírkevním  

sněmem – synodem) intenzivně prožívala kampaň nazvanou ”Word of Life”, tj. Slovo 

života. Věřící ve sborech byli vyzváni, aby navrhli a promýšleli slova, která nejvýstižněji 

představují náš život a naši víru, scházeli se k tomu ve skupinách a společné fotografie 

zveřejňovali i na sociálních sítích. K této kampani jsme byli přizváni i my (viz přiložené 

foto). K fotografii se píše ve sborovém časopise “The Outlook”tento komentář: “Kampaň 

Slovo života se koná na počest letošního celocírkevního shromáždění, které bude toto 

téma projednávat. Pro křesťany je tím nejdůležitějším Slovem života Ježíš. Náš sbor měl to 

potěšení, že do akce mohli být zapojeni také naši hosté (z Oder)”. Je to další ukázka 

toho,uchovávají jejich původní styl a vybavení (zde můžeme potvrdit často zmiňované 

samostatné kohoutky pro teplou a studenou vodu, se kterými jsme měli trochu potíž). 

Díky tomu zástavba působí harmonicky a jednotně, nedochází tak často k nevhodným 

modernizacím a necitlivému přebudovávání objektů. Lidé, se kterými jsme se setkali nejen 

ve sboru, jsou skromní, přátelští, pozitivní, pozorní k druhým (viz všeobecně rozšířené 

dobrovolnictví), zvyklí často a ve velké míře vyjadřovat vděčnost za cokoliv – počasí, jídlo, 

zážitek, což je pro nás, spíše nespokojené a zvyklé více si stěžovat než chválit, inspirující. 
Eva Dvorská 

 

Neděle, den pátý 

V neděli ráno 7. května jsme se probudili do slunečného dne. Ještě v nás 

přetrvávaly dojmy z předchozího večera, kdy jsme se zúčastnili tradičního skotského 

večírku s hudbou a tancem, ale dalo se tušit, že neděle s bohoslužbami bude jakýmsi 

slavnostním závěrem našeho pobytu. Do kostela jsme šli pěšky. 

Jako každý den nás nejprve přivítalo moderní sborové centrum a v něm naši 

skotští přátelé, tentokrát již všichni svátečně oblečeni. V kostele jsme se setkali se sestrou 

farářkou Joanne Fosterovou a byli jsme zavedeni na čestná místa v přední řadě. Obdivovali 

jsme vnitřní výzdobu kostela, impozantní varhany a také to, že nás vpředu na projekčním 

plátně vítala skupinová fotografie nás všech osmi s nápisem v češtině “Vítáme vás v 

Inverleith St. Serf´s Church”.  

Bohoslužby zde začínají až v 10:30 a mají 

podobný ráz jako v naší církvi, působí však o něco 

slavnostněji. Každý jsme dostali tištěného “průvodce” s 

programem bohoslužeb, s částečným českým 

překladem některých textů. Před kázáním bylo dvojí 

čtení z Písma: jedno měla sestra kurátorka Helen 

Hannan (Žalm 23) a druhé presbyter John Colquhoun 

(2.Tes.1, 1-7). Mezitím i potom jsme slyšeli a mohli si   

i zazpívat několik písní ze sborového zpěvníku; během 

některých písní shromáždění stojí. Pěvecký sbor pod 

vedením Dorothy Millar přednesl několik písní pro 

pěvecký sbor. Zpěváci zde sedí během bohoslužeb  

vpředu na vyhrazených místech a před zahájením písně pouze povstanou. Chválící skupinu 

mládeže zde nemají. Kázání sestry farářky obsahovalo mnoho připomínek české 

reformace a její podobnosti s důrazy skotských reformátorů. 

Před odchodem dětí do nedělní školy jsme od nich každý dostali malovaný 

pozdrav s obrázkem a jmény dětí. Na titulní stránce je zachycena část interiéru kostela (viz  



 

 

 

 

 
 

 


