Lidé v našem sboru
od A do Z

.....
Petr
Králík

.....

„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány...

N

a charakteru pracuju, stále je co pilovat, učit, zdokonalovat.
Je to životní proces. Vím, že jsem temperamentní, impulsivní
(ale učím se taktu) a nemám rád davovou psychózu. Rád nad věcmi
přemýšlím a dělám vlastní závěry, než že jen něco bezhlavě příjmu,
protože to „někdo“ řekl. Když ale vím, nebo zjistím, že ten člověk má
pravdu, nemám problém se omluvit a tento názor přijmout. Mojí nejsilnější vlastností je odpouštět (moc a rychle). Rád dělám legraci, někdy
k mojí škodě, proto ten kdo mě nezná, může se mnou mět někdy problém.
Ale po hlubším seznámení, je většinou vše jinak. Díky mojí povaze se
rychle spřátelím. Nejslabší článek mého charakteru je trpělivost a s tím
je spojené i sobectví, prostě nerad čekám. Všechno bych chtěl hned, ale
lepší se to. V přírodě nemám přirozené nepřátele -:).
„B“ jako Běh života
Mohla bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš? Kde
bydlíš? A jaký je tvůj směr služby?

P

ocházím z malebného městečka Blansko, které je vstupní branou
k moravskému krasu. Nachází se 26 km severně
od Brna. Tenhle rok oslavím
třicátiny. Mám dvě úžasný
děti, šestiletého Nikolase
a tříletého Alexe. Teď bydlím v Hlinsku a je to moje
16-té přestěhování od 20-ti
let. Rád bych zde zakotvil
a nějakým způsobem přispěl
k mládeži, nejen té ve sboru,
ale hlavně té venku.

„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl
pro svůj život?

M

oje tělo miluje sport a já Ježíše a hodlám doběhnout až do cíle!
Chci dobře vychovat svoje děti a být oporou pro svoji ženu.

„D“ jako Domov
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.

O

tázka na tělo. Domov a rodina pro mě znamenají maximum!
V současnosti jsem v rozvodovém řízení. Bůh a já jsme přestali
existovat, pro moji ženu.
„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?

P

řekla).

řijal sem Pána v 15-ti letech, skrze misionáře, kteří přijeli a pracovali v Blansku. Ale od malička vím, že Bůh je (máma mě to

„F“ jako Film
Které filmy bys zařadila mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři...

5

element, Jedna ruka netleská a nejlepší seriál všech dob je Red
Dwarf. Jinak mám rád nezávislou film. tvorbu, „klubovky“.

„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých
ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?

N

ejvíc mě ovlivnil Christer Dahlberg, asi proto, že stál u zrodu
mého obráceni a znám ho dlouho, (nepíšu to, protože je to můj
šéf -:). V současnosti mě hodně oslovuje Miloš Kozohorský.

„H“ jako Hudba
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději?

H

udba to je pohlazení a lék na moji duši. Čím tvrdší, tím jsem
klidnější. Mám rád Bacha a Dvořáka, dále P.O.D., Audio Adrenaline, Delirious, Switchfoot, Third Day, Blindside...... Vypsaná fixa,
Kryštof.
„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?

U

přímnost nade vše, nesnáším přetvářku. Věrnost. Pomoc v tíživých životních situacích.

I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro
21. století?

C

írkev bez pomluv, bez škatulkování. Jeden Bůh pro všechny,
nejlépe všichni pro jednoho Boha.
„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)

Š

panělskou a italskou kuchyni, především špenátové lasagne.
Českou svíčkovou. Pivo a zelený čaj.
„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?

P

íšu poezii a miluju divadlo. Sport v jakékoliv
podobě, nejlépe však kontaktní.
Hraju 1. ligu Českého lakrosu
za tým, který je proslulý svou

obměnou názvů, naposledy však Titanový balet Blansko. Filosofie
týmu je: „Až začneme vyhrávat, název si ponecháme“. Avšak dvakrát
jsme skončili druzí v moravské soutěži a na mistrovství republiky,
dvakrát sedmí a název se stále mění. Minulý rok jsem ještě začal dělat
windsurfing.
„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě
v současnosti nejvíce
dotýká Boží láska?

D

alší otázka na
tělo. Pán mě
miluje takovýho jakej
sem a tohle v týhle době
mě dává největší sílu.
„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsal?

M

ožná už to někdo řekl, ale VŽDY TO MŮŽE BÝT HORŠÍ
a na druhou stranu i LEPŠÍ.

„N“ jako Národ
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?

T

o je složitý, ale asi když o něco jde, tak i Češi zapomenou na
svoje prospěchy a dokážou si pomoct a nenávidím rasismus
„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?

N

ejvětší relax byl pro mě to, co teď nemůžu mít. Jinak sport
a hudba.

„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracoval, čím se živíš teď
a co tvá práce obnáší.

J

ak sem naznačil jsem šestnáctkrát přestěhovanej a tak jsem dělal
„skoro všechno“. Teď pracuju na Dlouhým a dělám vše, co je
potřeba, aby to tam mohlo fungovat, od nátěrů po papírování.
„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?

J

aro a podzim.

„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době tvé nejkrásnější splněné
přání?

B

ůh mě dal nahlédnout do věcí, které jsou zatím skryté ohledně
mého život a manželství.

„T“ jako Televize
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?

K

omedie a romantické filmy.

„U“ jako Úsměv
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou rád vzpomínáš?

T

rapas, přesvědčoval jsem člověka, že uvázal psa u sloupu na
nádraží a nechal ho tam a odjížděl vlakem. Spletl jsem se, byl
to jiný muž, zmátla mě podoba.

„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?

Ž

alm 20:7: Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy
své vítězné pravice. 1 Janův 5:4: Neboť všechno, co se narodilo z Boha,
přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami
nepřišlo?

V

ím, můj život je jedna velká zajímavost.

