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„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, temperament, tvé
schopnosti, touhy a plány…
Jsem prý cholerik říznutý melancholikem – tak asi jo. Jsem docela
empatická (umím se vcítit do druhého). Myslím, že mám „hledající“ srdce
– takže své plány a touhy koriguji s výsledky tohoto hledání…
(To jsem klaďas, co!?)
„B“ jako Běh života
Mohla bys nastínit svůj životopis? Co vlastně
všechno děláš? Kde bydlíš? A jaký je tvůj směr
služby?
Narodila jsem se před 42 lety v Jablonci n.N.
Tam jsem prožila s rodiči a mladší sestrou
Hankou šťastné dětství. Vystudovala jsem
gymnázium a pak Pedagogickou fakultu v HK. V této době už jsem
„pendlovala“ mezi Jabloncem, Hradcem a Hlinskem, kde jsem měla
babičku. Tušila jsem, že Hlinsko bude místem, kde do budoucna zakotvím.
To se pak také stalo. Dodnes mám v Bibli zatržený verš s datem 20. 8.
1984:“…protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě
patří k mému lidu.“ (Sk 18,10)
„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl pro svůj život?
Cíl = dojít do Božího království. Protože pocházím z nevěřící rodiny,
vždycky tomu tak nebylo. Pamatuji se, jak jsem se asi jako 11letá holka
ptala sama sebe, když jsem nemohla večer usnout: „Co bude po smrti?
Co se mnou bude? Všechno přece jednoho dne jentak neskončí?“ Jsem
ráda, že dnes mám na tyto otázky odpovědi! Jen bych si přála, aby se v nebi
sešli všichni mí blízcí.

„U“ jako Úsměv
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou ráda vzpomínáš?
Určitě znáte přísloví:“Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.“
Když bylo naší Nelče asi 10 let, jela s Jirkou do Havlíčkova Brodu na
alergologii. Moc se jí tam asi nechtělo, a tak si někde uprostřed cesty pěkně
nahlas ulevila: „Nač stahovat kalhoty, když Havlíčkův Brod je ještě daleko!“
„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce
oslovuje?
Žalm 145,18-21
Přísloví 11,11
„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na
kterou se těmito otázkami nepřišlo?
Jen pevně doufám, že nebudu jediná,
kdo zodpoví tento dotazník. Vřele doporučuji dalším – krásně si utřídíte
myšlenky i vzpomínky. Bůh vám žehnej a těším se na vás!

„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději?
Jako pro letitého služebníka na poli chval pro mě samozřejmě hudba
znamená moc. Jsem ráda, že ji Pán Bůh vymyslel. Že dal tolik talentu
různým muzikantům a že je hudba tak různorodá! Naučila jsem se
neodsuzovat styly, které se mně osobně nelíbí a asi bych je nikdy nehrála.
Jsou ale jiní, pro které je to způsob komunikace mezi nimi a Bohem
a způsob jejich chvály. Když ji Bůh přijímá, proč bych se nad tím měla
pohoršovat?
Sama si nejraději pouštím styl „praise and worship“ – klidně pouze
v instrumentální podobě.
„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?
Je krásné, když se v člověku kloubí moudrost s ohněm první lásky, věrnost
s ochotou proměňovat se, stálost s připraveností na případné změny,
nezištnost a schopnost unést napomenutí.
I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro 21. století?
Ideální církev? Co to je? Ideální církev bude asi Nevěsta Beránkova. Bude
vyhlížet svého Ženicha se svítící lampou a dostatkem oleje. Budou to asi
prostě připravení lidé – připraveni se setkat se svým Pánem a připraveni
setkávat se spolu navzájem, protože v každém z nás je Kristus. Myslím, že
pro svět okolo nás je důležité vidět, jak spolu žijeme. A vidět, že mezi námi
je Bůh. Kde dojde k tomuto vyznání, tam je ideální církev.
„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)
V jídle nejsem vůbec vybíravá. Sním snad všechno a jsem ráda, když vaří
někdo místo mě. Proto taky chodím docela vděčně a ráda do školní jídelny.
Kdybych se náhodou ocitla u někoho z vás na návštěvě, nechystejte, prosím,
pro mě víno. To totiž kvůli migréně už vůbec nepiju. Ale zato si dám ráda
třeba Cinzano. A kuřecí maso na každý způsob.
„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?
V létě ráda plavu, mám ráda procházky, kolo, v zimě nepohrdnu jakýmsi
pohybem na běžkách. Jsem vůbec ráda venku.

Miluju dlouhé letní večery – romantiku na naší zahrádce s komáry nebo
také třeba u moře (bez komárů). U Malých na chatě to taky není špatný.
„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska?
Jsem v krásném očekávání. Pán Bůh něco v naší církvi chystá a já u toho,
doufám, budu. To je nádherné – vědět, že je se mnou počítáno.
Jinak cítím Boží lásku i v tom, že mám zázemí ve šťastné rodině, že jsme
zdraví, rozumíme si a puberta od nás jednou odejde!
„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsala?
„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“ ( Exupery – Malý princ)
„N“ jako Národ
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?
+ … svérázný humor
- …neohleduplnost
„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?
Odpočinek je pro mě důležitý,
jelikož moje profese učitelky se mi
jeví rok od roku náročnější. Takže
po práci nejradši nedělám chvíli
vůbec nic – nanejvýš si uvařím kafe,
sedím a koukám. Jinak viz bod K.
„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracovala, čím se živíš teď a co tvá práce
obnáší.
Moje první učitelské místo byla ZŠ v Krouně. Bylo to ještě v době totality a
nastupující učitelé museli podepisovat tzv. „Učitelský slib“.Tento
dokument obsahoval souhrn několika bodů, většinou vycházely z nějakého
mravního principu, nedalo se jim snad nic vytknout. Až na jeden. Měla jsem
v něm totiž slíbit, že budu vychovávat žáky v „duchu marxismuleninismu“.Duch marxismu-leninismu skutečně neměl nic společného

s Duchem Božím, kterého já jsem poznala a ctila. Takže mi bylo jasné, že
tento dokument podepsat nemůžu. A bylo mi také jasné, že tímto krokem
asi skončí moje učitelování, protože takový „rebel“ přece nemůže být
v řadách socialistických učitelů.
Modlila jsem se za to, za sebe, abych byla přímá ,a trochu jsem čekala, že
Pán Bůh udělá zázrak.
Představovala jsem si, že nic nepodepíšu a Pán Bůh to nějak zařídí, že budu
učit dál. Pán Bůh moje modlitby slyšel, ale zařídil to jinak.
Na cestu v den D, kdy jsem jela do Chrudimi vysvětlit mé nadřízené, proč
nepodepíšu, mě vybavil těmito verši z Izaiáše: „Za dvojnásobné zahanbení
vaše a pohanění prozpěvovati budete, z podílu jejich a v zemi jejich
dvojnásobné dědictví obdržíte, a tak veselé věčné míti budete.“(Iz 61,7).
Zahanbení a pohanění se naplnilo hned vzápětí. Dostala jsem pěkně „na
frak“. Půl roku jsem pak pracovala jako laborantka na sile. Další dva roky
jsem si trochu polepšila a dělala jsem vychovatelku na internátě
zemědělského učiliště. Pak přišla sametová revoluce a moje rehabilitace. Po
celý ten čas byl ale Pán Bůh se mnou. Šel se mnou tou pro mě leckdy
nelehkou cestou a učil mě. Byla to dobrá škola.
A druhá část toho verše se také naplnila a věřím, že ještě naplní.
„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?
Jsem letní venkovní typ – takže
nejraději mám léto.
„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době
tvé nejkrásnější splněné přání?
Splněné přání, ze kterého se poslední dobou raduju, je nasměrování života
našich dětí. Mám velikou radost, že žijí svůj život ve víře, že chápou význam
sboru a zakotvení v místní církvi, že je neláká svět. Když je vidím, jak chválí
Boha, plní mé srdce veliká radost a vděčnost.
„T“ jako Televize
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?
Televize u nás bývá téměř pravidelně zapnutá v sedm večer na zprávy. Pak
si vybíráme podle nabídky, ale klidně vydržím úplně bez TV třeba týden.

„D“ jako Domov
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.
Žiju tedy v Hlinsku už od r. 1987. V r. 1992 jsem se vdala za skalního
Kutnohoráka, ale nechal se „přesadit“. Máme dvě krásné dcery – Lucku
/13/ a Nelu /12/. Bydlí s námi v domě ještě moje mamka. Moje sestra žije
s rodinou v Poličce.
„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?
Byla jsem naprostý ateista. Měla jsem ale vznešené ideály – vzdělání, umění
(zpívala jsem ve vyhlášeném pěveckém sboru), láska, rodina… Kolem svých
17 let jsem však viděla, že to nějak nestačí. Že mi to můj život nenaplní.
Pak se stalo, že jsem začátkem jednoho léta poznala člověka, který mi do
mého rozpoložení řekl, že existuje Bůh. To byl pěkný šok. Byl to totiž
mladý, inteligentní, hezký kluk, a já jsem si do té doby myslela, že věří
jenom staré babičky a víra je pro ně taková berlička. Byla jsem dost hrdá a
při našich nesčíslných hovorech o Bohu jsem vždycky měla poslední slovo.
Když jsem pak o všem o samotě přemýšlela, musela jsem mnoho věcí
přehodnotit a uznat. V mém srdci se začala rodit víra… Náš vztah skončil
s koncem léta – můj milý odešel studovat teologii za hranice. V mém nitru
byla bolest z tohoto rozchodu, ale zároveň už jsem věděla, že mám za kým
jít se svým trápením. Ztratila jsem jednu letní lásku, ale našla jsem Ježíše.
„F“ jako Film
Které filmy bys zařadila mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři…
Nemám žádný nejoblíbenější film, ale baví mě Svěrákovy filmy – Obecná
škola, Kolja, Vratné lahve. Hodně podnětů k přemýšlení jsem také měla
po zhlédnutí filmu Musíme si pomáhat.
„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých ses něčemu
přiučila, nebo od nich něco četla?
Při této otázce se mi vybavuje poslední Křesťanská konference v Praze. Byla
jsem velmi hrdá na to, kolik výborných českých řečníků máme. Z jejich slov
bylo cítit vnímání Božího srdce, bylo to čerstvé a osvěžující,i když častokrát
zvali k pokání. Jmenovitě bych zmínila Káju Řežábka a Jakuba Limra /KS
HK/, z cizinců Ingolfa Ellssela a Davea Pattyho. Velice blízká je mi také
služba Jeffa Charlese.

