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Vážení čtenáři,

držíte v rukou historicky nejmenší číslo 
časopisu Přikrytí. Nebojte se, nechystá-
me se přejít na jednostránkovou verzi ani 
nám nedošla inspirace. ☺ Určitě jste si 
však všimli, že Přikrytí pravidelně zvět-
šovalo zpoždění, se kterým vycházelo. Ne 
vždy se nám totiž dařilo skloubit redakč-
ní termíny s touhou žít to, co Vám přiná-
šíme. Proto jsme se rozhodli vydat tento-
krát jenom „dvoustránku“, a tím se vrátit 
k původním pravidelným termínům. Od 
příště tedy čekejte zase plné číslo a věří-
me, že tentokrát vyjde včas. 
Chceme využít tohoto nadechnutí se 
k určité revizi záměru, se kterým časopis 
děláme. Zjišťujeme, že pořád, a možná 
ještě více, v nás hoří touha, aby naše do-
movy byly místem, kde se Bůh potkává 
s člověkem. Aby v této uspěchané době 
existovaly ostrůvky hlásající, že to jde 
i jinak.
Budeme proto žít, ale i zvěstovat to, že 
muži nemají být padavky, ale mají být 
milujícími a příkladnými manžely, otci 
a syny.  Budeme psát o tom, že muži mají 
nést zodpovědnost za svůj dům i za vý-
chovu a vyučování dětí. 
Věříme, že náš domov má být místo, do 
kterého se všichni rádi vracíme. Místo po-
kojné, pořádné, provoněné čerstvě upeče-
nou buchtou nebo chlebem. Místo, kde je 
slyšet smích mnoha dětí a kde centrem je 
stůl, u kterého se potkáváme k jídlu, čte-
ní Bible, ale i k hrám. Nadále vás budeme 
povzbuzovat, aby televize zaujala pod-

řadné místo v koutě a aby rodiče velmi 
pečlivě zvažovali, na co se děti dívají, co 
čtou a co dělají ve volném čase. Budeme 
vás inspirovat k tomu vzít výchovu pev-
ně do rukou a najít si čas na děti, ať už 
při čtení Bible, hraní fotbalu, výletu nebo 
káznění s proutkem v ruce. 
Budeme dál psát o domácí škole, ale 
i o sukýnkách pro děvčata a dámy. Bude-
me nadále psát o moci, kterou dal Bůh 
mužům v jejich mysli a tom, že je Bohu 
ohavností mysl zaměstnávat hříchem 
a nepravostmi. 
V tomto čísle mimo jiné naleznete i do-
tazník. Prosíme, najděte si chvilku na 
jeho vyplnění. Rádi bychom znali Vaše 
názory a zařadili i další témata, o která 
máte zájem. 
Za celý redakční tým se těším na „setká-
vání“ nad dalšími články i Vašimi maily.  
 
Martin Klusoň

Červen 2009            č. 23
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Létání letadlem se v posledních letech stalo díky všem podrobným bezpečnostním 
kontrolám ještě dobrodružnějším. Cestující jsou důkladně prošacováni a prohledáváni 
pomocí detektoru kovů. Častěji prohledávají vaše zavazadlo, hledají výbušniny a zabavují 
spoustu věcí, jako nože, pilníky na nehty, nářadí, malé š� pací kleš! čky nebo nůžky na 
nehty. A málokterý cestující něco namítá. Všichni víme, že pokud se chceme vyhnout 
tragédii, musíme zadržet každého, kdo by mohl udělat něco nebezpečného, a také každý 
nebezpečný předmět. 
Rodiny musí projít obdobnou bezpečnostní procedurou. Ne, že bychom před vstupem do 
domu každého přinu! li projít detektorem kovů. Chci � m říci, že každý člen rodiny se musí 
ujis! t, že on sám nepřináší do života rodiny nic, co by mohlo způsobit škodu či  tragédii. 
Každý z nás to! ž může přinést domů věci, které zraňují. Musíme je zkrátka přestat pouštět 
dovnitř.   
Oddíl z Písma pro dnešní den je z 5. kapitoly Efezským od 21. verše a ukazuje čtyři způsoby, 
jak mohou členové rodiny přispět k tomu, že se věci doma sesypou. V těchto verších je 
něco pro každého, nehledě na roli, kterou v rodině zaujímá. Základním principem fungující 
rodiny je: „Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.“ Jinými slovy, rodina funguje, když 
každý sám za sebe dává přednost druhým. Podívejme se tedy na čtyři způsoby – vlastně 
čtyři osoby – které mohou ničit rodinu. Zaměř se na tu, která se týká tebe. 
Pro muže ono „poddáni jsouce jedni druhým“ znamená: „Muži milujte ženy své, jako 
i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvě" l,… aby ji sobě postavil 
slavnou církev.“ Manžel, ve kterém má Bůh zalíbení, denně obětuje svoje vlastní zájmy pro 
manželčino dobro, a ona se tak stává den ode dne krásnější a zářivější . Určitě nepřehlédnete 
ženu, které dává manžel najevo, jak je pro něj vzácná. Takže první osoba, která může ohrozit 
šťastnou rodinu, je sobecký manžel. Jsi-li manžel, neber takovou bombu na palubu.
Jsi-li manželka, zní to asi takto: „Ženy mužům svým poddány buďte, jako Pánu.“ Manželka, 
ve které má Bůh zalíbení, je oddaná, je manželovi oporou a respektuje manželovu Bohem 
danou zodpovědnost být doma vůdcem. A tak druhá osoba, která může ohrozit rodinu, je 
vzdorovitá manželka.
Další v pořadí je syn či dcera: „Dítky, poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to 
spravedlivé.“ Bůh pokračuje � m, že slibuje jedinečné požehnání dítě! , které prokazuje 
úctu Bohu poslušnos�  vůči rodičům. Sabotérem číslo tři je tedy vzpurné dítě.
A pokud jsi rodič: „A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek svých, ale vychovávejte je v cvičení 
a v napomínání Páně.“ Své dítě můžete popouzet přehnaným očekáváním, pokryteckým 
způsobem života, přemírou kri! ky nebo nedostatkem povzbuzení. Tak může rodič, který 
frustruje dítě, přinést zkázu tam, kde by za jiných okolnos�  proběhl příjemný let.
Sobecký manžel, vzdorovitá manželka, vzpurné dítě, frustrující rodič: každý z nich přináší 
na palubu rodiny věci, které mohou způsobit ztroskotání. Naopak, každý z nás může přinést 
svůj díl pro to, aby se náš domov stal bezpečným místem, kde jsou lidé budováni, ne bořeni. 
Každému z nás byla přidělena role, která nás zavazuje, abychom přinášeli lásku, povzbuzení 
a úctu ostatním členům rodiny, ať už to oni dělají, či ne. Ujistěte se, že nepřinášíte na 
palubu věci, které vás mohou okrást o rodinné štěs� .   

Bezpečnostní kontrola 

v rodině

Ron Hutchcra" 
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Je mi niekde veľmi príjemné spoznávať 
Boží charakter v rôznych oblas� ach. 
V poslednom čase sa nám do rúk dosta-
li rôzne kreacionis� cké materiály, kto-
ré sa zaoberajú témou evolúcia verzus 
stvorenie (kreacionizmus). Tieto majú 
podľa nás vo výchove de�  a v rodinnom 
živote dôležité miesto, a preto by sme 
sa s Vami o ne radi podelili. V školách sa 
bežne de�  nedozvedia, že Darwinizmus 
je len teória. Veľký tresk, pôvod druhov 
a miliardy rokov sú predsa „neotrasiteľ-
nými faktami“... je tomu ale naozaj tak?

Evolúcia nie je len vedecká teória. Je vie-
rou, ktorá má svoj cieľ. Svet podľa evolú-
cie vznikol náhodou a nemá preto nikým 
daný zámer. Takisto človek podľa evolúcie 
vznikol ako náhoda, a tak sa nemá za svoj 
život komu zodpovedať. Prečo by sme teda 
vôbec mali poslúchať nejaké zákony alebo 
pravidlá? A aký má zmysel „byť morálny“ 
– prežiť o niekoľko rokov dlhšie? Vytvoriť 
lepšiu spoločnosť? Prečo „lepšiu“ a kto vô-
bec zhodno�  a overí, že je „lepšia“? Čo je 
zmysel života a kto ho ustanovil? Čo bude 
potom, ako zomrieme?

V budúcnos�  by sme sa s Vami radi dostali 
k tomu, ako Hitler, Lenin, Stalin alebo Mao 
boli zástancami tejto teórie. Pozrieme sa na 
dôsledky výuky evolúcie, na jej podstatu 
a vedecké názory, ktoré vyvracajú jej ne-
otrasiteľnosť. Radi by sme Vám priniesli 
recenziu napríklad na dokumentárny fi lm 
„Expelled“, ktorý hovorí o prenasledovaní 
vedcov zastávajúcich teóriu takzvaného „in-
teligentného designu“.

Pre začiatok by sme Vám radi predstavili 
jeden materiál, ktorý sme pred nejakou do-
bou získali. Jedná sa o semináre Dr. Hovinda 
na túto tému. Doktor Kent E. Hovind zau-
jímavo rozpráva o kreacionizme z kresťan-
skej perspek� vy. Behom dlhoročnej praxe 
učiteľa videl dôsledky vyučovania evolúcie 
v škole, a preto sa posledné roky rozhodol 
prednášať pre de� , ale aj dospelých  na toto 
téma, a to veľmi pútavým spôsobom.

Ak by ste mali záujem, prvý seminár z jeho 
série máme k dispozícii so slovenskými � -
tulkami a radi Vám kópiu DVD bezplatne 
zašleme. Pošlite nám, prosím, vyplnenú ob-
jednávku v dolnej čas�  tejto stránky.

Kreacionizmus

Oliver Čapčík

Pokud si přejete seznámit se s výše uvedeným DVD se záznamem úvodního semináře 
od Dr. Kenta Hovinda, zašlete prosím vyplněnou objednávku níže. Rádi Vám DVD  po-
šleme na Vámi uvedenou adresu. 

Prosím o zaslání …………kusu/ů DVD Kenta Hovinda.

Jméno, příjmení:...........................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................

Případně pošlete objednávku e-mailem na prikry# @patmos.cz



ANKETA

Protože nás zajímá Váš názor na to, co děláme a jsme zvědaví na Vaše nápady k vylepšení 
Přikry" , rozhodli jsme se udělat tuto malou anketu. 
Po vyplnění nám ji prosím zašlete na adresu: PATMOS, U Potoka 26, 252 65 Tursko. 

1. Proč čtete časopis Přikry" ? Co se Vám na něm líbí?

________________________________________________________________________

2. Která témata Vás nejvíc zajímají? (Lze zvolit i víc možnos" )
Domácí škola Biblická výchova a dospívání   Charakter Božího muže
Žena z Přísloví 31 Manželství a jeho záměr Recenze (DVD, výlety, knihy)
Rodinný krb (Ne)chození před manželstvím   Knihy na pokračování

Jiné: ____________________________________________________________________

3. Jsou nějaké oblas$  nebo témata, která podle Vás v časopisu chybí? 

________________________________________________________________________

4. Měli byste zájem o další materiály s tema$ kou časopisu Přikry" ? (CD, DVD, …) Zajímal 
by Vás seminář na konkrétní téma?

________________________________________________________________________

5. Čtete někdy Přikry"  i na webu www.patmos.cz?
 Ano    Ne

6. Čtou u Vás Přikry"  i dě$ ?
 Ano    Ne

7. V Přikry"  vyšlo už několik knížek na pokračování. Která z nich Vás nejvíce zaujala a 
kterou by podle Vás mělo smysl vydat? 

 Merlin R. Carothers: O čem přemýšlíš?
 Elisabeth R. Handford: Já že ho mám poslouchat?
 J. Richard Fugate: Co říká Bible o výchově dě"  

S laskavým svolením autora z anglického originálu přeložila Dana Chovancová.
Vydal: PATMOS; MK ČR E 16353
Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku 1613. 
Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. 
Veškeré náklady jsou hrazeny společenstvím PATMOS z dobrovolných darů. Vaše příspěvky velmi oceníme. 
Číslo účtu: 51- 1945090257/0100, var. symbol 2000.
Navš$ vte, prosíme, naše internetové stránky www.patmos.cz, kde nabízíme další materiály, kontakty a informace. 
Budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu prikry$ @patmos.cz nebo na adresu PATMOS, U Potoka 
26, 252 65 Tursko.
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