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

Dříve jsem byla velice mírumilovné a poměrně bezkonfliktní stvoření, ale myslím si,
že životní zkušenosti mě naučily trochu jinak, učila jsem se prosadit si svoje názory
/práce, sousedka/. Můj manžel říká, že se s ledasčím zbytečně nervuju, asi má někdy
pravdu . Mám ráda společnost milých lidí i případné návštěvy u nás. Myslím, že se
můj charakter trochu během života mění a přetváří. Tak ještě uvidíme…

„B“ jako Běh života
Mohla bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš? Kde bydlíš? A jaký je tvůj
směr služby?
Narodila jsem se v Chrudimské porodnici mamce Mirce. Potom jsme chvilku
bydlely u babičky s dědou v Hlinsku. Asi pět let jsme bydlely s tátou Jardou
v matičce stověžaté/v Praze/. Po rozchodu rodičů jsme zakotvily zase
v Hlinsku, kde jsem začala chodit na základní školu. Po dokončení „základky“
jsem čtyři roky dojížděla do Chrudimi na rodinnou školu s ekonomickoadministrativním zaměřením. /Původně
jsem chtěla jít na sociální obor, ale byl
zrušený - to by mě tehdy bavilo víc/. Taky
jsem se tenkrát bránila práci v kanceláři
zuby nehty /být kancelářská myš/, teď už
takový názor nemám. Pracovala jsem asi
čtyři roky po různých pracovištích až jsem
se v r. 2003 dopracovala na mateřskou
dovolenou. V roce 2002, 5. října jsem si
vzala mého manžela Pavla a máme spolu
krásnou tří a půlletou dceru Sáru.

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

Chtěla bych abychom všichni zdárně šli za Pánem Bohem. Abychom dokázali
vychovat svoje děti a vést je k Bohu. Pomáhat ostatním.

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

Nedávno jsme se s manželem v autě dohadovali nad příjmením Starý. Pavel
říkal, že se říká Starů, a já zase, že ne a tak jsme se chvilku dohadovali, jak se
to správně řekne. Sárinka nám po
chvilce vyčítavě říká: „Tak se pořád nehádejte o tom dědkovi!“ A bylo
vyřešeno.

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

Vždycky je to něco jiného.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 16

„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito
otázkami nepřišlo?

Po smrti mého taťky, jsme našly cestu ke své
nevlastní sestře Líze, se kterou se občas
navštěvujeme, bydlí v Praze, je jí 12, ráda jezdí
na koni.

Líza

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

Náš domov je teď v malé vísce, v Krásném, asi 17km od Hlinska. Naše rodina
je zatím tří členná. Mám jednu dceru Sáru /3,5/ a jednoho manžela Pavla
/30/. Jsme Pospíšilovi.

„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?

Já tak nějak věřím už odmala, tu dobrou zprávu mi říkala moje mamka, když
mi byly asi 4 roky.

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

Teď většinou sledujeme dětské filmy, hezký je
Hledá se Nemo, Doba ledová, Lokomotiva
Tomáš.
Mám ráda české komedie, které mají nějaký
děj: Pelíšky, Samotáři

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

Pro mě je to každý člověk, kdo dokáže naplno sloužit Bohu a používat úžasné
dary, které od něj dostal a vítězně překonává překážky.

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

Znamená pro mě hodně i když už není tolik času jí poslouchat. Když jsem byla
hodně mladá, docházela jsem několik dlouhých let do „hudebky“ na zpěv i na
nástroj. Ale moc toho ve mně nezůstalo. Mám hudbu hodně ráda, mám ráda
chvály, hodně ty pomalejší. Mám ráda rockovou muziku i některé taneční hity
i pop.

„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?

Mám ráda odvahu, veselost, optimismus, pochopení, věrnost, obětavost,
vstřícnost.

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

Církev, kde všechno funguje tak, jak má. Budou stále věrni Bohu. Hodně
členů.

„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)

Špagety, maso na různé způsoby i saláty. Zelené čaje i kofolu.

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

Líbí se mi, jak si dokážeme pomáhat a jak přispívá český národ na charitu.
Jsme taky docela vynalézavý národ v různých směrech. Nelíbí se mi závist,
pomluvy, faleš, některé vládní zákony.

„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?

Asi si nejlíp odpočinu, když jdu konečně pozdě večer spát, někdy si taky
odpočinu na návštěvě,/nespím tam, ale je mi tam dobře/.

„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracovala, čím se živíš teď a co tvá práce
obnáší.
Mateřská dovolená, ale už jenom do června 08. Budu hledat práci.

„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?

Nemám tolik času, ale ráda něco vyrábím, ráda kupuji dárky pro ostatní.
Chodíme na procházky, občas chodím cvičit aerobic, ráda si zpívám chvály.

„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?
Jaro, léto

„L“ jako Láska
Jakým způsobem se tě v současnosti
nejvíce dotýká Boží láska?

Boží láska je nekonečná, učím se
Bohu ve všem důvěřovat a nedělat
si starosti.

„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje,
nebo pod který by ses bez váhání podepsala?

Spíš mě napadl jeden verš, který mě doprovází celý život: Nedal nám Bůh
ducha bázně, ale moci, síly, milování a mysli způsobné.

„S“ jako Splněná přání
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední
době tvé nejkrásnější splněné přání?
Byla jich spousta, ale menších.

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

Moc se nedívám, jen někdy večer. Mám ráda: Bydlení je hra, zahrada je hra,
hezké filmy

