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Krásný den Vám všem! Dostala jsem od
mé kolegyně krásnou fotku, se kterou se
s Vámi musím podělit. Snad potěší i Vás!
Také jste doma chovali nějaká zvířata? 

Hafhoj lidi,
jak se máte? Obrázky na stěně říkaly, že už prý
nemusíte všude nosit náhubky – to mám
radost, protože ani já ho nenosím. Chci se vám
pochlubit svými novými úspěchy. Moje rodinka
říká, že se prý musím „socanizovat“ nebo tak
nějak... No ale vlastně to znamená, že se
potkávám s  novými kamarády. Moje nejlepší
kámoška je Stelinka – prý je to čivava, ale mně
je to jedno, protože já s  ní hlavně běhám
sprinty po zahradě a taky se jí parádně chytá za
ocásek a za uši, které má fakt veeelké. Ještě nad
ní nevyhrávám, ale trénuji i sama nebo
s páníčkem a taky s žirafou, abych byla v  lepší
kondici ve sprintu i okusování. A moooc ráda
chodím na procházku, kde potkávám další
kámoše – moje rodinka jim říká: Majkl (prý
vypadá jako Michael Jackson), pak potkávám
Frenka a taky velkou bílou Donu – té se teda
dost bojím. A doma přes plot probíráme
poslední štěky s Katy. No je to dobrodrůžo, ale
moc se mi to líbí. No a víte co? Přišla jsem na
to, kdo je to v té skříni, když jdu kolem. Je to prý
taky Justýnka a líbí se mi, protože dělá přesně
to, co já. Aspoň někdo mně bere vážně... Tak
mějte hezké dny a posílám zase čumáčkovou, 

Vaše Justýnka

Srdečně Vás všechny zdravím.
Nejvíce času teď trávím hlavně na zahrádce,
protože těch zákazů bylo a je tolik, že se mi
nad tím nechce tolik přemýšlet. Co můžu a co
ne... Na mé zahrádce platí jen moje pravidla
Důležitý je hlavně odpočinek, klid a být s těmi
co máte rádi. Přeji Vám všem právě tyhle tři
věci a samozřejmě zdraví. Bez toho to nejde.

Kostková

VRABČÁKOVO ŠTĚBETÁNÍ
DOBROVO L N I C K Ý  T Ý D EN Í K  S L E Z S K É  D I A KON I E
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Biblické zamyšlení - Udělej si čas na odpočine a "nabroušení"
„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Marek 6:31. Dva muži soutěžili,
kdo během jednoho dne pokácí víc stromů. Jeden byl starší a zkušenější, druhý mladší a
méně zkušený. Tehdy se projevil rozdíl. Mladý muž pracoval osm hodin a na konci dne měl
pokácených celkem dvacet pět stromů. Protože byl přesvědčen, že starší muž nemá takovou
výdrž jako on, posadil se a byl si zcela jistý, že vyhrál. Mezitím starší muž, který si udělal
desetiminutovou přestávku po každé hodině práce, nakonec pokácel čtyřicet stromů.
Šokovaný mladší muž se zeptal: „Jak je to možné? Já jsem nepřestával kácet. Ty ses každou
hodinu na deset minut zastavil, a přesto jsi pokácel téměř dvojnásobek toho, co já.“ Starší
muž odpověděl: „Každou hodinu jsem se na deset minut posadil, abych udělal dvě věci.
Zaprvé jsem si udělal čas na odpočinek a doplnění sil. Zadruhé jsem si udělal čas na
nabroušení sekery. Ano, ty jsi pracoval tvrdě, ale pracoval jsi s tupou sekerou.“Je zde pro tebe
důležitá lekce. Abys mohl být v životě úspěšný v tom, k čemu tě Bůh povolal, musíš vždycky
dělat tyto dvě věci: 1) Dělej si čas na odpočinek a doplnění sil. Nemůžeš jen vydávat; musíš se
také zastavit a přijímat. V tom hrají svou úlohu modlitba a čtení Bible – obnovují to, co život
odčerpal. 2) Zůstávej „nabroušený“. Když je tvá sekera tupá, potřebuješ víc energie a výsledky
jsou slabší.Takže si udělej čas na odpočinek a „nabroušení“.

Neodolatelné MEMES pro mladé a neklidné
reformátory
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Křížovka ponaszymu
Jak se řekne ponaszymu:
1) zeď
2) sirup
3) sázet
4) svatba

5) sedadlo
6) kmotr
7) mluvit
8) spolu

1) mur, 2) zoft, 3) sadzić, 4) ślub, 5) zic, 6) potek, 7)
mówić, 8) razym


