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Slávek Janou‰ek

Richard âanaky

Kvalifikace na Olympijské
hry v Madridu
3. farní den ve znamení dobré nálady
Pohoda, dobrá nálada, hudební zážitky. Již tradičně v zámeckém parku, částečně ve stínu stromů.
Snad až příliš pěkné počasí se projevilo na menší
účasti farníků, na úrovni akce ale neubralo nic.
Slávek Janoušek se svou kytarou, texty písní,
které mají co říct a vtipným průvodním slovem,
musel minimálně zaujmout všechny zúčastněné.
I má šestiletá dcera si pobrukovala spolu s písničkářem. Pro děti oblíbená soutěžní stanoviště,
díky mládeži, že nás stále baví a vymýšlí nové zábavné úkoly. Koloběžka byla dost dobrá, taky
bych se s chutí projela, jen najít tu odvahu.
A potom Richard Čanaky se skupinou F.B.I.
Vůbec se nedivím, že je mezi mladými tak oblíbený. I já si ho zařadila do této kolonky, i když

o mém mládí by se už dalo lehce spekulovat.
Slova, kterými uváděl své písně, mě nutila k zamýšlení, několikrát i k salvám smíchu. Je to dar,
mít co říct, dotknout se našich srdcí. Richard ho
objevil a využívá. Díky Bože, že si svou víru můžeme prohlubovat i hudební formou.
Sestra Benedikta roztančila davy těch odvážnějších z nás, my ostatní jsme zvládli alespoň
ukazovačku – hymnu z Klokot.
Společná modlitba a požehnání pod širým
nebem má zvláštní kouzlo a náboj, pocit důvěry
v Boží blízkosti určitě nejen pro mě. Velké díky
všem, kteří nelitují námahy, aby se takové akce
konaly. Co říci závěrem? Snad jen: kdo nebyl,
může litovat.
Blanka Zbořilová

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Košíkář
Než se stal abba Longinos mnichem, živil se
jako košíkář. Každý den měl za úkol uplést patnáct košíků. Jednoho dne pracoval tak horlivě, až
z něho lil pot, a vyrobil jich dvacet. Tehdy se zeptal svého zaměstnavatele: „Nemám dnes nárok
na vyšší plat?“
„Jistě,“ zněla odpověď. „Ale copak nevíš, že
v Bibli je psáno: ,Budeš v potu tváře vydělávat na
svůj chléb‘?“
A na to Longinos: „Ale Písmo neříká nic
o tom, že mám takhle vydělávat na tvůj.“
„Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze
své.“ (O. Fišer)

„Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo
shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.“ (Přísl.
13,11)
Přejeme Vám pěkný čas odpočinku a hodně
usměvavých dnů.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází
k sobotním bohoslužbám ve Slavkově na adrese
Lidická 307 (sál nad zubní ordinací). Začínáme
vždy v 9 hodin společným studiem Božího slova
a od 10.30 hod. následuje kázání. V srpnu vás
zveme na soboty 16. a 30.8.
Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach) http:// www.casd.cz

Na kvalifikaci OH v Madridu měl i Slavkov
svoje zastoupení. Bývalá svěřenkyně trenéra
slavkovského basketbalu pana Rotrekla Edita Šujanová reprezentovala úspěšně Českou republiku,
a tím i město Slavkov u Brna na olympijské kvalifikaci ve španělském Madridu. Málokdy se
Slavkov může pyšnit sportovcem na tak vysoké
úrovni, jako je reprezentace ČR. Třiadvacetiletá
slavkovská rodačka přispěla svými výkony k touženému cíli, a tím byl postup na OH v Číně. Do
dalších reprezentačních zápasů přejeme jak této
naší rodačce, tak i celé reprezentaci mnoho úspěchů na olympijských hrách. Bývalý trenér pan
Rotrekl by měl z Edity určitě velkou radost, bohužel se toho již nedožil.
Jiří Knesl
předseda komise pro sport a volný čas
Edita ·ujanová

