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Naši milí, věrní čtenáři,

možná jste si říkali, kam se asi podělo 
prosincové Přikrytí .  Náš tým, který na 
časopisu pracuje, si kladl podobnou 
otázku a během ledna a února, kdy jsme 
dávali číslo dohro-
mady, jsme se snažili 
tak trochu přesvědčit 
sami sebe, že číslo 
sti hneme snad ještě 
v termínu. ☺ Ale 
nestalo se tak a tí m-
to se omlouváme. 
Zdá se, že se nám 
ještě ne úplně 
daří Přikrytí  žít a 
zároveň psát tak, 
aby obojí „vychá-
zelo v termínu“. ☺
Po pravdě řečeno, 
dali jsme v někte-
rých chvílích přednost 
spíše času nad Biblí 
s dětmi, kojení, fyzi-
ce, která nám ne a ne 
vlézt do hlavy, výletu do muzea či na 
koncert nebo rande s dcerkou či man-
želkou, takže grafi ka, korektury a překla-
dy musely chvilinku počkat ve frontě. ☺ 
Stále se učíme hledat před Pánem, jak si 
uspořádat čas, čemu dát přednost a jak 
naplnit záměr, který s námi Bůh má. Dě-
kujeme tedy za shovívavost a doufáme, 

že Vás i tento malý „prosincový“ dvojlist, 
který držíte v ruce, potěší a povzbudí.
Vy, kteří jste si loni objednali před-
platné a očekávali jste čtyři výti sky, se 
nemusíte bát. O předplatné jste tí mto 
nepřišli. Počítejte jako náhradu číslo 

březnové, a pokud 
budete mít zá-
jem o předplat-
né i letos, budou 
vám účtovány 
jen tři výti sky 

(červen, září a 
prosinec). Na 
závěr bychom 
ještě moc 
rádi poděko-
vali za všech-
ny Vaše milé 
dopisy. Kaž-

dý z nich je pro nás 
velice cenný a vždy 
nás znovu povzbudí 
k tomu, abychom 
se do dalšího čísla 

pusti li s chutí  a vědo-
mím, že naše práce v Pánu není marná. 
☺ Pokud tedy budete mít něco na srdci, 
určitě pište! Ať už jsou to nápady, při-
pomínky, vlastní články nebo Vaše milá 
povzbuzení, která moc potřebujeme!

S láskou
tým Přikrytí 
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Kdysi převládal názor, že zaměstnanci prokazují věrnost a kolegialitu, když přijdou do práce 
i v případě, kdy se cítí  pod psa. Dnes jsou ale lidé čím dál víc přesvědčeni, že takové jednání 
příliš chytré není! Možná jsi jedním z těch, kteří se dovlečou do práce bez ohledu na to, 
jak jsou nemocní. Jsi v práci, dobře, ale je tu i tvůj kašel, tvoje kýchání a tvoje „nudle“. Ku-
podivu, za pár dní přichází jeden spolupracovník za druhým s příznaky, které se podezřele 
podobají tomu, co přišlo do práce s tebou. Jistý básník měl pravdu, když řekl: „Nikdo není 
ostrov!“  Jsi nakažlivý!
Pravdou je, že nakažliví jsme všichni, a to dokonce i tehdy, když jsme zdraví. Nešíříme ko-
lem sebe toti ž jenom fyzické mikroby; kamkoli přijdeme, tam rozšiřujeme i svoje postoje! 
A zatí mco způsob, kterým se lidé nakazí tvým postojem, může být stejně neviditelný jako 
přenos mikrobů, výsledky jsou stejně tak reálné. Lidé můžou „onemocnět“ tí m, že jsou 
poblíž tebe, nebo se naopak můžou cíti t lépe, protože jsou ve tvé blízkosti . 
Generál Dwight Eisenhower, vrchní velitel Spojeneckých sil ve druhé světové válce, odhalil 
důležitou skutečnost, která se týká vůdcovství, když řekl: „Opti mismus a pesimismus jsou 
nakažlivé a šíří se od hlavy (velitele) rychleji než jakýkoliv jiný příkaz.“  Všichni to na sobě 
zakoušíme.  Manžel infi kuje svoji ženu postojem, se kterým přijde domů – poziti vním nebo 
negati vním. Divíš-li se, proč tvoje žena jedná způsobem, který se ti  nelíbí, možná bys měl 
odpověď na svou otázku hledat v zrcadle. Rodiče předávají svůj postoj dětem, manažeři 
svým zaměstnancům, pracovník svým kolegům, křesťanský vedoucí těm, kteří slouží s ním. 
Přítel infi kuje své přátele zdravím nebo nemocí svého postoje. 
V 1. Samuelově 30, od 6. verše, v našem dnešním slově ze slova Božího, vidíme živoucí 
obraz toho, jak funguje nákaza postojem v kladném i záporném smyslu. V tomto případě 
nemocný postoj málem zničil Davidovu hrstku vojáků. Ale zdravý postoj jednoho člověka 
zachránil den a zvráti l vývoj bitvy. Když byl David a jeho muži pryč, jejich krutí  nepřáte-
lé, Amalechitští , přepadli tábor, zajali jejich rodiny a tábor vyrabovali. Verš 6 nám říká, že 
„I ssoužen jest David náramně, nebo se smlouval lid, aby ho ukamenovali, (hořkostí  zajisté 
naplněna byla duše všeho lidu, jednoho každého pro syny jeho a pro dcery jeho).“ Byly tu 
hořkost, obviňování, zoufalství – smrtelné viry, které se šířily od jednoho vojáka k druhému 
díky tomu, jak reagovali na tragédii nebo porážku. 
Ale, říká Bible, „posilnil se David v Hospodinu Bohu svém.“  Tímto „posílením“ nakazil své 
muže a vedl je do překvapivého útoku, kterým Amalechitské přemohl a vzal si zpět všech-
no, co mu nepřítel ukradl. Pokud získáváš svůj pohled na situaci raději od Boha než na 
základě svých pocitů nebo okolností , můžeš vítězným postojem zvráti t situaci. 
A to nás vede k otázce dne: „Jaký postoj šíříš tam, kde zrovna jsi?“ Radost, nebo ztrátu od-
vahy? Důvěru, nebo strach? Povzbuzení, nebo negati vismus? Je to citlivost, nebo tvrdost? 
Stres, nebo pokoj? Šíříš víru, nebo pochybnosti ? Modlitbu, nebo starosti ? 
Ovlivňuješ lidi, se kterými žiješ, lidi, se kterými pracuješ, lidi, kteří s tebou slouží. Jsi nakaž-
livý bez ohledu na to, jestli si to uvědomuješ, nebo ne. Přines jejich srdcím úlevu, ne těž-
kosti . Dej jim důvod k naději, důvod k víře, ne důvod k zoufalství. Ti, ve kterých přebývá živý 
Kristus, nemají žádnou výmluvu, když šíří mikroby, které lidem působí nemoci srdcí a duší!

Čím chceš lidi nakazit? 

Ron Hutchcraft 
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Konference Přikrytí  2012: 
„Role maminky v domácnosti “

Milí přátelé,

konečně! Dlouho očekávané pokračování konfe-
rence Přikrytí  se přiblížilo. Zveme Vás opět k nám do Turska na příjemné 

odpoledne a podvečer s Nancy Campbellovou. Tentokrát bude řeč o roli maminky 
v domácnosti . Proč je důležité, aby maminky byly doma? Jak si organizovat čas a vy-
učování svých dětí ? Kde najít čas na modlitby nebo jiné potřeby? Na tyto a podobné 
otázky budeme společně hledat odpovědi z Božího slova.
Mezi setkáními bude prostor i na drobné občerstvení a jsme připraveni pohlídat i pár 
Vašich ratolestí  (tentokrát omezený počet, 15 dětí  ve věku 4–9 let).
Pokud se rozhodnete přijet, prosíme Vás o velmi rychlé nahlášení počtu osob (kapaci-

ta je omezená!) a případně požadavku na pohlídání dětí .

Těšíme se na Vás! ☺

tým Přikrytí 

„

M

k
Přik tí řiblížil

Téma: Role maminky v domácnosti 
Datum: 19. 3. 2012
Čas: 1. setkání 16:00–18:00
 2. setkání 19:00–21:00
Adresa: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha        
  – západ
Kontakt: kristyna.klusonova@symphera.com      
  nebo tel: 605 541 411

S laskavým svolením autorů z anglických originálů přeložila: J. Kebrdlová.
Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku 1613. 
Vydal: PATMOS; MK ČR E 16353
Navšti vte, prosíme, naše internetové stránky www.patmos.cz, kde nabízíme další materiály, kontakty 
a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu prikryti @patmos.cz nebo na adresu 
PATMOS, U Potoka 26, 252 65 Tursko. 



Předplatné časopisu Přikrytí 

Pokud máte zájem o předplatné časopisu Přikrytí , ozvěte se nám na níže uvedené kontakty 
nebo vyplňte objednávku a zašlete nám ji na adresu Přikrytí , U Potoka 26, 252 65, Tursko. 
E-mailové objednávky: prikryti @patmos.cz; milena.bubenickova@volny.cz
Telefonické a SMS objednávky: 736 157 888

OBJEDNÁVKA ČASOPISU PŘIKRYTÍ

Závazně si objednávám časopis Přikrytí  v níže uvedeném rozsahu.
Časopis zasílejte na adresu:
Jméno a příjmení:     ________________________________________

Adresa: Ulice a č.p., Město (obec, pošta), PSČ  ________________________________________

     ________________________________________

Kontaktní e-mail: ________________________________________________________________

Kontaktní telefon:  ________________________________________________________________
 
Počet kusů od jednoho čísla:  _________
Délka předplaceného období (nezahrnuje cenu za poštovné):
 2 čísla  160 Kč (+poštovné)
 3 čísla (rok 2012) 240 Kč (+poštovné)

Zakoupení pouze jednoho čísla (nezahrnuje cenu za poštovné): 
  Jedno číslo  80 Kč (+poštovné)

Způsob vyzvednutí  časopisu:
 Na udané adrese výše — zasláno poštou
 Osobní odběr — kontaktní osobou je pí. Milena Bubeníčková 

  (tel: 736 157 888, e-mail: milena.bubenickova@volny.cz nebo prikryti @patmos.cz)
Sponzorství (pokud chcete někomu časopis Přikrytí  zaplati t a objednat, můžete to udělat zde): 

    Ano chci (pokud jste zaškrtli toto políčko, budeme Vás v nejbližší době kontaktovat)
Způsob platby:

    Bezhotovostní převod — bankovní údaje včetně Vašeho osobního variabilního symbolu Vám   
 zašleme e-mailem. 
 Složenka — poukázku typu A Vám zašleme spolu s prvním objednaným číslem časopisu
 V hotovosti  — kontaktní osobou je pí. Milena Bubeníčková 

    (tel: 736 157 888, e-mail: milena.bubenickova@volny.cz nebo prikryti @patmos.cz)

Poštovné (Ceník, podle kterého účtujeme):

Počet výti sků časopisu:     1 kus   2-4 kusů                    5-9 kusů               10 a více kusů
ČR:  15 Kč  20 Kč 20 Kč       30 Kč
Evropa:  36 Kč 76 Kč 100 Kč 170 Kč
Zámoří:  41 Kč 81 Kč 135 Kč 235 Kč

Pokud máte o předplatné Přikrytí  zájem, ale nemáte na to fi nanční prostředky, nebo si umíte před-
platné zaplati t jen z části , ozvěte se nám prosím také. Na základě systému sponzorství Vám budeme 
umět s úhradou pomoct.


