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Občasník CB Elim Písek, Strakonice a Český Krumlov   č. 2/červen 2020 
 

Druhé číslo našeho občasníku mělo vyjít už v květnu s tématem „Senioři“, ale všechno je nakonec 
jinak, protože seniorské téma se opravdu bez osobního kontaktu připravit nedá. Proto jsem vybrala 
téma jiné, také zajímavé. Příběhy lásky alespoň některých manželských párů z našeho sboru. Přeji 
vám, abyste si toto číslo užili, a omlouvám se, že vychází se zpožděním.                 Dáša Maňásková  
 

Dnešní téma: Čas lásky je každý den  
Kdy je ten pravý „čas lásky?“ V mládí? V měsíci máji? Pro křesťana je to jednoduché. Čas lásky je 
každý den. Čas mít někoho rád. Dnes nahlédneme do několika známých manželství v našem 
společenství. Párům jsem položila několik otázek a teď je na vás, abyste se nad nimi pokud možno 
potěšili a pobavili. Děkuji všem, kteří tuto výzvu přijali, za jejich ochotu, otevřenost a vstřícnost.  

 

Martin a Ellen Bělovi 
Kolik let se celkem znáte? 37 
Kolik let jste spolu v manželství? Skoro 31 
Na jakém místě jste se poprvé setkali?  
Na vánoční mládeži roku 1983, kam Martin 
přišel jako čerstvý křesťan. Bylo nám 16. 
Ale možná jsme se potkali už dříve v našich 
5 letech. Leželi jsme na stejném oddělení 
v českobudějovické nemocnici a máme z té doby podobné zážitky (například 
si Ellen pamatuje, co všechno tam jeden stejně starý kluk vyváděl). 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal?  Martin: Ellen mě při prvním setkání 
zaujala tím, že po mně chtěla datum narození, protože měla na starosti dárečky 
oslavencům v mládeži. Já se trochu vyděsil, protože za doby komunistů jsem  
o sobě nikomu nechtěl sdělovat informace. Ale i jinak mě zaujala, protože se 
mi líbila, byla sympatická, sečtělá a kreativní.    

Ellen: Při prvním setkání asi ničím, ale při dalších setkání tím, že byl jiný než kluci okolo mě. Prostě 
zajímavý vysoký a hubený týpek s dlouhými vlasy, se kterým se mi dobře povídalo… 
Jak se stalo, že jste se dali dohromady? Martin: Pár let jsme byli blízcí kamarádi. Řešil jsem s Ellen své 
nešťastné lásky tak dlouho, až jsme se do sebe zamilovali.  
Ellen: Jako nejbližší kamarád odháněl mé nápadníky tak dlouho, až…  
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě?  
Martin: Byl jsem rád, že budoucí tchán nevlastnil zbraň. Svoji nejstarší dceru si totiž ostražitě hlídal.  
Ellen: Byl to boj. Nasazení, taktika, výzbroj… to vše přineslo vítězství   
Jak proběhla žádost o ruku? Ellen: Neproběhla. Martin není romantik. Martin: V den, kdy jsme se 
rozhodli, že se vezmeme, jsme šli na starý most a vložili jsme do ruky jedné sochy prstýnek, který jsem 

 
Ať se děje cokoliv, láska 
vydrží, láska věří, láska 
má naději, láska vytrvá. 
 Láska nikdy nezanikne. 
1 Korintským 13:7-8   
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kdysi Ellen dal (ten prstýnek jsme tam po letech našli). Ellen: Nebylo to v den, 
kdy jsme se rozhodli, že se vezmeme. Bylo to v den před svatbou… 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? Martin: Kde začít? Ellen se mi 
líbí, je chytrá, moudrá a citlivá, má hlubokou víru a má vkus.  
Ellen: Vážím si toho, že Martin o nikom nemluví s despektem, váží si druhých 
a respektuje je. A samozřejmě i mě a mou zvýšenou potřebu svobody. Věrnosti 
v důležitých věcech a jeho smyslu pro humor. Určitě bych mohla pokračovat… 
Vychovali jsme spolu tyto děti Magdalena 29, Šimon 27, Daniela 25 
Jakými třemi slovy charakterizujete vaše manželství? Kromě lásky? 
Vzájemnost, svoboda, humor.  
Co bychom o vás měli ještě vědět? 
Nejsme v manželství dva. Jsme tři. Tím třetím je 
Bůh, kterého jsme k nám přizvali hned první den. 
 

Jára a Eliška Pospíchalovi 
Kolik let se celkem znáte?  

Známe se prakticky od dětství, už více než 60 let.  
Kolik let jste spolu v manželství? Skoro 52 let, od 27. 7. 1968 
Na jakém místě jste se poprvé setkali? Jarka patřil od dětství  
do píseckého sboru tehdejší Jednoty českobratrské, Eliška do sboru 
táborského. Tyto sbory se často setkávaly. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? Jarka: Při takových sborových 
setkáních jsem býval i hostem rodiny Elišky, protože její bratr Jirka, se mnou stejně starý, byl můj 
kamarád. Mezi mnou a Eliškou vznikalo přátelství, které postupně přerostlo v lásku, potvrzenou 
svatbou. To jsem měl před sebou ještě 2 roky dálkového studia vysoké školy. 
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě? Co jste s tím udělali? Jarka: pocházím z malé 
vesničky Leletice, kde byla v naší rodině i stanice píseckého sboru. Já jsem pracoval v místním zeměď. 
družstvu a přitom dálkově studoval vysokou školu. Musel jsem po studiu opět pokračovat v zaměstnání  
v Leleticích. Znamenalo to bydlet po svatbě u mých rodičů na vesnici, což bylo pro Elišku velice těžké 

jít z města na vesničku, kde nebylo pravidelné shromáždění, 
mládež, ani odpovídající pracovní příležitost. Modlili jsme se 
za řešení. Pomocí v těžkých začátcích bylo auto, se kterým 
jsme mohli do Tábora i Písku. Tři týdny po svatbě (21.8.1968) 
nás čekala velmi těžká zkouška, naši zem obsadila vojska 
SSSR  a Varšavské smlouvy, část z nich se usídlila v katastru 
naší obce. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? 
Oba si nejvíce vážíme toho, že se máme rádi, že milujeme 
Pána Ježíše, který nás ze všech obtíží vyvedl a že můžeme žít  
i ve sborovém obecenství.  Vždy jsme měli jistotu, že o nás 

Pán ví, co potřebujeme. Tak nám pomohl také se získáním bytu v Písku roku 1974, zaměstnáním v 
oboru,  
s výchovou dětí. Jsme vděčni i za to, že většina příbuzenstva jsou věřící lidé. 
S pomocí Boží a také prarodičů jsme vychovali tyto 3 děti: Tomáš (50), David (47) a Klárka (41). 
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše manželství? Spoléhající se na Krista.  
Co bychom o vás ještě měli vědět? Jsme připraveni každému odpovědět na případné otázky. 
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Jirka a Martina Bajerovi  
Kolik let se celkem znáte?  
Ani se to nedá spočítat. Známe se od malička. 
Kolik let jste spolu v manželství? 25 let. 
Na jakém místě jste se poprvé setkali?  
Na naše první setkání si nepamatujeme, protože jsme vyrůstali ve stejném sboru a známe se od dětství. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? Jirka: Martina se mi líbila a než jsme spolu začali chodit, byli jsme dobří 
kamarádi. Martina: Když mi bylo 15, všimla jsem si, že máme v mládeži hezkého kluka. 
Jak se stalo, že jste se dali dohromady?  
Jirka: Za budoucí manželku jsem se modlil již asi od 17 let. Po ukončení VŠ jsem odjížděl na několik týdnů 
do Anglie. Když jsme se naposledy po mládeži viděli, napadlo mě, jestli by to náhodou nebyla ta pravá.  
Do té doby jsme se normálně kamarádili. Na vztah s Martinou jsem ale vůbec nepomýšlel, jelikož to byla 
dcera našeho kazatele. A v tom jsem měl úplně jasno – dcera kazatele to nikdy nebude! V Anglii jsem se 
začal modlit již konkrétně. Není to náhodou ta pravá? Žádná konkrétní odpověď nepřišla. Po návratu 
z ciziny jsme se jednou s mládeží domluvili, že půjdeme společně do kina. Co se ale nestalo? V kině jsme se 
sešli jenom my dva. Do kina jsme nakonec nešli a šli jsme se projít. 
Martina: Jirka mě při procházce oslovil, jestli bychom se mohli začít více poznávat. Zaskočilo mě to a tak 
jsem si vzala týden na rozmyšlenou. Celý týden jsem se modlila, jestli Jirkovu nabídku odmítnout, nebo ne. 
Jasnou odpověď jsem nakonec ani po týdnu neměla a tak jsem to riskla. 
Tímto dnem skončilo naše pohodové kamarádství a nastal nejhorší půlrok našeho chození. 
To zní dost děsivě. Co se stalo? 
Oba jsme chtěli, aby vztah a chození bylo podle našich vlastních představ. Každý upřednostňoval sebe  
a vůči druhému jsme byli sobečtí. O nějakém romantickém chození se vůbec nedalo mluvit. Řešili jsme 
spoustu problémů jako vzájemné chování, rozdílná očekávání od druhého, praktické věci.. 

Za náš vztah jsme se neustále modlili a nechtěli jsme to vzdát. 
Několikrát to vypadalo, že se rozejdeme, ale vždy jsme to 
vyřešili a posunuli se dál. Zajímavé bylo, že jsme měli nějaký 
problém každý den. Asi po půl roce se to změnilo, náš vztah se 
začal zlepšovat a budovat. Když dnes tento příběh někomu 
vyprávíme, diví se, proč jsme spolu vůbec chodili. 
Jak proběhla žádost o ruku? Klasická žádost o ruku 
neproběhla. Prostě jsme se domluvili. My to máme všechno 
jinak 😊. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? 
Jirka: Těžko se mi vybírá jedna konkrétní věc. Martina mě má 

ráda takového, jaký jsem, je tolerantní, je mi oporou, dokáže povzbudit, ale i sdělit věci nepříjemné… 
Martina: Milující manžel a tatínek, obětavý, moudrý…  
Vychovali jsme spolu tyto děti: David 23 let, Matěj 19 let. 
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše manželství? Jsme opravdu šťastní. 😊 
Co bychom o vás ještě měli vědět? Myslíme, že již víte hodně. Koho by zajímalo ještě něco více, může  
se přijít zeptat k nám domů a dostane k tomu nedělní oběd. 

Polož si mě na srdce jako pečeť, jako 
pečeť na své rámě. Vždyť silná jako 
smrt je láska, neúprosná jako hrob 
žárlivost lásky. Žár její - žár ohně, 
plamen Hospodinův.    Píseň písní 8:6   
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Jirka a Miriam Gregarovi 
Kolik let se celkem znáte? 16,5 
Kolik let jste spolu v manželství? 15 
Na jakém místě jste se poprvé setkali? 
V práci - Domov Betlém, Klobouky u Brna,  
na chodbě. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal?  
Miriam: Zaujalo mě Jirkovo bydliště - Rapotín, 
později také jeho vědomosti a obětavost. 
Jirka: Zaujala mě skoro hned (31. 8. 2003), že jsem  
do ní vrazil. Její drobnost, krása, exotičnost  
(v Jihočeském kraji jsem do té doby nikdy nebyl). 

 Jak se stalo, že jste se dali dohromady? Modlili jsme se spolu a to nás sblížilo. 
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě? Co jste s tím udělali? Nemohli jsme se vzít  
a přitom zůstat v práci, kterou jsme oba právě dělali. Tato práce byla jen pro svobodné, a tak jsme 
se museli odstěhovat. 
Jak proběhla žádost o ruku? 
Kleť, pod rozhlednou na kameni, 13:07 v den začátku Olympiády v Athénách. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? Miriam: Jirkova vytrvalost, smysl pro povinnost. 
Jiří: Pracovitosti, šikovnosti. 
Vychováváme spolu tyto děti: Timík 12, Betynka 10  
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše manželství?  
České - Italské a Moravské - Sudetské 😊. 
Co bychom o vás měli ještě vědět? Jirka rád soutěží a Miriam ráda něco kutí. A celá rodina jezdí 
ráda na výlety (Geocaching). Někdy si pro zpestření manželství při konversaci vykáme (když jsem 
byla malá a četla jsem nějaké starší knížky, kde děti vykaly rodičům, moc se mi to líbilo, ale doma 
mi to neprošlo, tak alespoň v manželství 😊). 
 
 

Pravidelné akce ve sboru Elim Písek: 
 

      Pondělí     AWANA – do konce školního roku se už nebude scházet 
     Úterý        Jednání staršovstva sboru, 17 h, co 2 týdny, sborový dům 
     Středa      Biblická skupinka - podle domluvy 
     Čtvrtek     Zkouška Fusion – momentálně se až do odvolání nekoná  
     Pátek        Dorost 12-15 let, 16 h, sborový dům 
                       Mládež 15-26 let, 18 h, v „Elimpii“ 
     Neděle     Společná bohoslužba, 9.30 h, sborový dům, s omezeními  
 

     Během nedělní bohoslužby se zatím nekoná setkání dětské besídky.  
      Děti, které vydrží při bohoslužbě v klidu, jsou s rodiči v sále, ostatním doporučujeme     
      zatím sledovat bohoslužbu on-line. Na fcb stránce Elimu jsou připraveny programy   
      pro děti z besídky. Pro bohoslužbu stále platí vládní omezení (rozestupy, roušky,  
      desinfekce, zákaz používání ostatních prostor). 
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Martin a Zuzka Bauerovi 
Kolik let se celkem znáte? Od jara 2008, takže 12 let 
Kolik let jste spolu v manželství? V srpnu to bude 9 let 
Kde jste se poprvé setkali? Ve sboru Elim v Písku. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal?  
Zuzka: Martin mě zaujal ještě dříve, než jsme se fyzicky potkali. Bylo 
to na škole pro vedoucí mládeže v rámci KAMu, kde se pouštělo 
video ze zimního pobytu mládeže Elim Písek. Martin video provázel  
a komentoval. Ihned jsem si pro sebe říkala, že je to sympatický 
mladý muž, kterého ale nejspíš nikdy nepotkám. Zaujal mě svým 

milým, vtipným a inteligentním projevem. Taky na mě působil tajemně, což mě přitahovalo. Když jsme si 
začali psát, viděla jsem, že si rozumíme.  
Martin: Zuzku jsem poprvé zaregistroval, když s přáteli navštívila naše shromáždění. Měla s ostatními 
svědectví během chval, ve kterých jsem hrál a byl jsem na pódiu, takže jsem ji nejprve viděl hlavně zezadu. 
Když jsem ji pak uviděl i zepředu, zjistil jsem, že je to pěkné děvče, které se mi dokonce líbí. K tomu se mi 
líbily i věci, které říkala. Začali jsme si psát a připadalo mi, že jsme na stejné vlně. Líbila se mi její 
opravdovost ve vztahu s Bohem, touha žít pro něj. 
Jak se stalo, že jste se dali dohromady?  
Když jsme se potkali v Elimu a prostřednictvím Martinovy sestry Kláry jsme se seznámili, přidali jsme se  
na Facebooku jako přátelé. Začali jsme si psát a poznávat se touto cestou, jelikož jsme každý z jiného města 
(Martin z Písku, já z jižní Moravy) a zároveň jsme v té době i každý studovali v jiném městě. Párkrát jsme 
se osobně potkali. Sympatie jsme k sobě chovali od začátku, ale trvalo to asi tři čtvrtě roku vzájemného 
poznávání převážně na dálku, než jsme spolu začali vážný vztah. 
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě? Co jste s tím udělali? 
Martin: Komplikací bylo více. Hlavně vztah na dálku udržovaný pomocí počítače, sms a telefonátů, což je 
specifická komunikace, která s sebou přináší dost úskalí a prostor pro různá nedorozumění. Dále potřeba 
vyrovnat se s vlastními nejistotami, obavami ze vztahu. Protože jsme o tom se Zuzkou mohli otevřeně 
mluvit, zůstat přátelé a dát si prostor, mohl jsem to zvládnout a postupem času se mohl náš vztah prohloubit.  
Zuzka: Jak už zmínil Martin, pro mě bylo v určitou dobu těžké vyrovnat se s jeho nejistotou. Zvažovala 
jsem, že náš kontakt přeruším, protože mě to určitým způsobem zraňovalo. Nakonec jsem v modlitbě přijala, 
že mám Marťovi dát prostor pro růst přátelského vztahu.  
Jak proběhla žádost o ruku? Zuzka: velmi romanticky a překvapivě. Slavili jsme druhé výročí vztahu, 
kdy mě Martin v Brně pozval na večeři do jedné luxusní restaurace. Pak jsme se ještě šli projít na Špilberk, 
na zemi byl čerstvý jemný poprašek sněhu, krásný večer. Najednou jsem po cestě v dáli uviděla, jak tam  
na zemi hoří svíčky. Říkám Marťovi něco jako: „Jéé koukni, půjdeme se tam podívat.“ Jak jsme se 
přibližovali, svíčky byly poskládány do tvaru srdce a uprostřed nich byla malá krabička. Řekla jsem, že 
bychom asi měli jít pryč, že to tu někdo pro někoho připravil. V tom Martin přede mnou poklekl, tu krabičku 
si vzal a já upřímně byla v šoku…vše se mi najednou 
poskládalo jako puzzle. Požádal mě o ruku a ještě mi 
předal kytku růží, kterou tam měl schovanou, stejně 
jako termosku s čajem.  Nedalo se říct nic jiného než 
ANO! 
Martin: Jak říká Zuzka, bylo to ode mne velmi 
romantické. A v termosce nebyl čaj, ale svařené víno. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? 
Zuzka: že mě miluje a projevuje lásku jak mě, tak 
našim dětem. Taky si vážím jeho moudrosti, 
opravdovosti před lidmi i Bohem. 
Martin: Vážím si na Zuzce toho, že se s ní můžu 
otevřeně bavit o věcech, které prožívám, že zvládá 
mojí náladovost a odpouští mi, je mi oporou. Vážím si 
její odvahy a opravdovosti.  
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(Bauerovi, pokračování) Vychováváme spolu tyto děti: Matouš 5, Šimon 2,5 
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše manželství? Důvěrné, nesené (Boží) milostí 
Co bychom o vás měli ještě vědět? Nevíme, co bychom vybrali, je toho spoustu, co bychom vám 
mohli o sobě ještě říct   Tak například můžeme zmínit, že naším svatebním veršem je Žalm 31:15-16 
Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“   

Julek a Ivana Lanštiak                            
Kolik let se celkem znáte? 10 let a 7 měsíců (od prvního telefonátu) 
Kolik let jste spolu v manželství? 9 let a 11 měsíců 
Na jakém místě jste se poprvé setkali? Nejdříve jsme se v podstatě 
setkali přes telefon. Tomu předcházely fotografie a popisy v našich 
vzájemných inzerátech – seznámili jsme se totiž přes křesťanskou 
seznamku Noemi. Protože jsme nechtěli budovat nějaký „fiktivní“ 
vztah např. přes dopisy, začali jsme hned plánovat první setkání 
naživo. Takže můžeme říci, že poprvé jsme se setkali ve vestibulu 
havířovského vlakového nádraží. Bylo to 22. 2. 2010, tedy asi měsíc  
a půl po prvním telefonátu, protože jsme bydleli daleko od sebe.  
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? Julek: První den našeho setkání  
v Havířově. Nejvíce mě zaujala její hezká bílá čepice z pravé vlny  
a její hezký „noštek“ - česky nosík (že není orlí, jak se mi zdál  

na fotce) a pěkná tvářička. Byl jsem mile překvapený. 
Ivana: Při prvním telefonátu. Překvapila mě Julkova citlivost a takt – omluvil se, že volá v pozdní 
hodině a hned nato se zeptal, jestli z mé strany ten inzerát ještě platí (to se nikdo předtím neptal). Tento 
jeho rys nezklamal, ani když přijel poprvé za mnou do Havířova.  Zkrátka postřehy ohledně toho, jak se 
druhý člověk může cítit (empatie), jsou pro Julka charakteristické. 
Jak se stalo, že jste se dali dohromady? Julek: Při prvním setkání záhy vyšlo najevo, že je filosemitka 
(že miluje Izrael a Židovský národ) a to mi stačilo. 
Ivana: Nějak to šlo pro mě přirozeně. Dobře jsem se s ním cítila, mohla jsem být sama sebou. Miloval 
Ježíše, měl dobrý humor, byl upřímný a skromný. (Nebyl „namachrovaný“ v duchovní, ani v žádné 
lidské oblasti). Též jsem se ptala jednoho mně blízkého manželského páru, co si o něm myslí. (Později 
nám šli za svědky.) 
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě? Co jste s tím udělali? 
Některé duchovní jinakosti, pocházíme z jiných denominací. Pomohli věřící přátelé. 
Jak proběhla žádost o ruku? Julek: Na jedné konferenci jsme spolu hovořili dlouho do noci.  
Po společném přečtení 119. Žalmu (střídali jsme se po rozdělení žalmu podle hebrejské abecedy), padla  
o půl druhé v noci otázka. „a ty by si sa za mňa vydala?“  
Ivana: Později, též Julek požádal o mou ruku mé rodiče. Trval na tom i přes náš vysoký věk  
(ve svatební den měl Julek 48 a já 35 let). Nepovažoval požádání rodičů za přežitek. Bylo to projevení 
úcty jim i mě. Pro mé rodiče to byl krásný šok. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? 
Julek: Úcty, věrnosti. Že mi dokáže vždycky odpustit 
(dlouho se nehněvá). 
Ivana: Smyslu pro humor. Hloubky myšlení.  
Vychováváme spolu syna: Erich Tihamér 4 roky. 
Tři slova charakterizující vaše manželství?  
Trpělivost, vtip a kairos (vše v pravý čas) 
Co bychom o vás měli ještě vědět? 
Julek pochází z jihu středního Slovenska. Ivana pochází 
ze Severní Moravy. Oba rádi učíme – jedna jazyky  
a druhý hudbu. Julek má rád barokní hudbu a jazz.  
Oba jsme uvěřili až v dospělosti.  
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Jozef a Bonnie Štefančík 
Kolik let se celkem znáte? 12 let 
Kolik let jste spolu v manželství? 9 let 
Na jakém místě jste se poprvé setkali? Akce mládeže Elim v Písku nebo 
ve Strakonicích  
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? Jozef: Bonnie mi byla od pohledu 
sympatická, a když jsme si povídali, vnímal jsem jednotu v pohledu  
na svět, Bibli, víru a tak podobně. Zaujala mě také tím, že jí záleželo  
na tom, aby lidé v Čechách slyšeli pořádně o Ježíši.  
Bonnie: Snadno se s ním povídalo a přátelství i společná služba byly 
takové přirozené. Byl k dispozici pro druhé, i když tím zanedbal studium. 
Ne každý rozuměl jeho přístupu, rozhodování a způsobu přemýšlení, ale 
já ano. Svým celkovým charakterem na mě působil jako solidní Boží muž. 
I když tyto první dojmy byly pravdivé, tak to nestačilo k tomu, abych 
k němu cítila něco hlubšího – to přišlo až později.  

Jak se stalo, že jste se dali dohromady? První se zamiloval Jozef, ale Bonnie vyhovovalo víc kamarádství. 
Jozef jí svůj zájem stejně řekl. Pak jsme si řekli, že Jozef má smůlu, ale o nějaký čas později Bonnie 
vyznala, že k Jozefovi také něco cítí. Pak jsme randili na dálku, vídali jsme se během jednoho léta a Jozef 
požádal Bonnie o ruku.  
Jak proběhla žádost o ruku? 
Jozef se za to modlil během návštěvy příbuzných na Slovensku a vnímal, že to je krok, který má udělat. 
Hned po návratu navštívil Bonnie a její tým v Táboře, kde měli základnu. Po sledování filmu Pán prstenů 
jsme šli na procházku a v rámci rozhovoru Jozef bez zvláštních efektů a bez prstenu vyznal (zrekapituloval) 
lásku a zeptal se Bonnie, zda se za něj provdá. Bonnie se na něj zavěsila a dlouho nic neříkala a pak se 
začala dlouze modlit a z té modlitby Jozef pochopil, že to je ano.  
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě? Co jste s tím udělali? 
Atlantický oceán. 😊 “My Bonnie lies over the ocean…“  
Psali jsme si e-maily a potom začaly pravidelné rozhovory přes Skype. Jozef se domluvil s rodiči Bonnie  
a s jejich souhlasem přiletěl na krátkou návštěvu, která byla pro Bonnie překvapením.  
Otazníky okolo pojetí svatby a okolo toho z čeho budeme žít, když jsme oba chtěli zejména sloužit církvi. 
Bonnie byla misionářka spolupracující s KAMem, takže po zasnoubení probíhaly rozhovory s mnoha 
českými i americkými vedoucími o tom, co je moudré. Nakonec nám bylo doporučeno začít společně žít 
v USA. Nebylo to lehké přijmout, ale ukázalo se to být docela moudrým doporučením.  
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš?  
Jozef: Vážím si na ní nejvíc toho, že miluje nás všechny i život ve Strakonicích i když to není často lehké. 
Bonnie: Ve vztahu – kdybych já byla zahrada, Jozef by byl 
můj zahradník. Pečuje o mě, všímá si, čeho potřebuji více nebo 
méně ke vzkvétání. Je trpělivý, vytrvalý, zakořeněný, s jasnou 
myslí a moudrý.  
Vychováváme spolu tyto děti: Sára 5, Samuel 3, Ester 8 měs. 
3 slova charakterizující vaše manželství?  
Jozef: Souznění, jízda, nová kultura. 
Bonnie: Adaptace, útočiště, týmová práce. 
Co bychom o vás měli ještě vědět? 
Jsme česko-americká rodina a bydlíme ve Strakonicích, 
protože chceme poselství evangelia přiblížit místním lidem  
a založit tu nový sbor.  
                 
 
A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před 
mužem úctu.                                                                                                       Efezským 5:33   
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David a Gražyna Pospíchalovi 
 

Kolik let se celkem znáte? 20 a půl 
Kolik let jste spolu v manželství? 19 a půl 
Kde jste se poprvé setkali? Na křesťanském pobytu. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? G: Uměl dobře povídat. 
D: Líbila se mi na první pohled, dodnes si přesně pamatuji na její 
oblečení, mluvení… 
G: To mě taky, byla to láska na první pohled. 
Jak jste se dali dohromady? Oba jsme toužili po vážném vztahu,  
za který jsme se modlili. Bylo nám spolu dobře, měli jsme si pořád co říct 
a začali jsme spolu chodit navážno hned po asi měsíci 
Jaká překážka nebo komplikace vám stála v cestě?  
G:Jediná překážka pro mě bylo stěhování, ale tehdy jsem o tom moc 
nepřemýšlela, byla jsem zamilovaná. Až později mi bylo hodně smutno a dlouho jsem se chtěla 
přestěhovat zpátky do Českého Těšína. Až se vznikem školy cítím, že mé místo je tu.  
D. Překážky jsem neviděl, byl jsem ochotný bydlet i na Slezsku, ale při shánění práce se mi tam vůbec 
nic neobjevilo. Opravdu jsem se modlil a snažil… Proto myslím, že to tak mělo být. Občas mi 
ale přestěhováním vyhrožuje …  
Jak proběhla žádost o ruku? 
D: Koupil jsem květiny, dlouho objednané dopředu, přijel jsem i s mými rodiči do Českého Těšína  
a při výstupu z auta jsem s kyticí a mobilem v ruce spadl v úplně novém kabátě do bláta. Telefon byl tak 
strašně zašpiněný, že jsem ho musel rozebrat a vymýt některé části jako tlačítka, display. Jinak to bylo 
v pohodě, uvědomoval jsem si, že se stávám součástí i jejich rodiny. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? 
G: Je spolehlivý, má mě moc rád, dobře spolu vycházíme, občas je i vtipný (někdy až moc). Vedeme 
spolu děti k Pánu Ježíši. Také je skvělé, že k nám přijal i mou maminku, která bydlí s námi (ona mu 
totiž, když jsem v práci, vaří – on jí říká „kantýnská“). 
D: Je pozorná, milá a líbí se mi stále jako na začátku. Mám rád její zvyky, znovu zakouším, jak se 
doplňujeme. 
Vychováváme spolu tyto děti: Anežka:17,Vítek17, Kristián13 (Anežka říká, že nejsou moc vychovaní) 
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše manželství? Boží přítomnost, trpělivost, láska.  
Co bychom o vás měli ještě vědět? G: Máme rádi kulturu, filmy, čteme rádi. Bez Davida bych vůbec 
nemohla pracovat u nás ve škole, hodně mě podporuje. Myslím, že za ty roky už mockrát víme, co ten 
druhý chce říct nebo na co myslí a to se pak úplně lekneme, co vlastně o nás ví.  
D: Má vyhrůžku, že pokud nebudu uklízet, koupí si leguána nebo jiný dobytek. 

Letní akce 
     13. – 17. 7.    Příměstský tábor pro děti 
     18. – 25. 7.    Cesta kolem světa – tábor  
                             besídky a Awany 
     17. – 25. 7.    ELIMCAMP 2020, RZ Lučkovice  
     2. – 8. 8.        Multicamp pro mládež 
     3. – 7. 8.        Robinsoni – příměstský tábor   
                             v Českém Krumlově 
     16. – 22. 8.   Elim Camp Český Krumlov 
     21. – 23. 8.   Pobyt dorostu – Strunkovice nad Blanicí 
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Zdeněk a Lucka Uhlíkovi 
Kolik let se celkem znáte?   3 roky a 6 měsíců 
Kolik let jste spolu v manželství?   3 roky 
Na jakém místě jste se poprvé setkali? Jela jsem si s Janou Kabelovou  
ke Zdeňkovi domů pro modlitbu za uzdravení. To bylo poprvé, co jsme  
se spolu viděli. 
Kdy a čím vás ten druhý zaujal? Zdeněk: Pár dní před prvním setkáním 
s Lucinkou jsem se modlil za ženu. Když vystoupila poprvé z auta, moc se mi 
líbila, byl jsem okouzlen. Rozum mi říkal, že to není možné, protože jsem byl 
krátce vdovec a Lucinka byla pro mě příliš mladá. Ale srdce mi říkalo, že je to 
ta pravá. Byl to pocit, který jsem nikdy předtím necítil. Vnímal jsem, že Bůh 

odpovídá na moji modlitbu. Po našem setkání jsem se celé dny a noci modlil, abych měl ujištění od Boha, že 
je to cesta, kterou mám jít.  
Lucka: Když jsem vystoupila s Janičkou z auta a uviděla Zdeňka, měla jsem pocit, že se mi zastavilo srdce. 
Již několik let jsem se modlila za manžela a spousta lidí se mnou. Při vstupu do jeho domu mi proběhlo 
hlavou, že tady bych chtěla žít. Zdeňkova služba mě nadchla a já se mimo jiné i poprvé opravdu setkala se 
živým Bohem. Bylo to velmi uzdravující a Pán ve mně skrze Zdeňka uzdravil spoustu bolesti nejen fyzické. 
Jak se stalo, že jste se dali dohromady? Po službě Lucince jsem psal email Janě Kabelové, zda se něco 
změnilo a zda byla Lucinka uzdravena. Chvíli jsme psali spolu a pak mi dala email na Lucinku. Poprvé jsme 
se viděli v pondělí a já jel o víkendu sloužit do Brna. Po půlnoci v neděli, když jsem skončil službu ve sboru, 
jsem zůstal na modlitbách a v tichosti s Bohem. Tehdy přišlo ujištění a Boží odpověď. Brzy ráno, asi  
v 02.30, jsme si s Lucinkou vyznali lásku a začali se domlouvat na společné budoucnosti 
Jak proběhla žádost o ruku? Vzhledem k tomu, jaký vztah měla Lucinka s Petrem a Janičkou 
Šenfeldovými, jsem šel nejdříve za nimi a požádal o Lucinky ruku je. Pak jsem před nimi požádal Lucinku, 
jestli by chtěla strávit zbytek života po mém boku. 
Čeho si na svém partnerovi nejvíce vážíš? L: Vážím toho, že Zdeněk vždy naslouchá Bohu a neudělá 
žádný krok bez ubezpečení a jistoty, že je to Boží cesta pro něj nebo pro nás. Vážím si toho, že je takový, 
jaký je. Je tím nejlepším manželem a otcem a já jsem vděčná, že jsem Boží dcera, protože vím, že mi Bůh 
dal toho nejlepšího z nejlepších. Vážím si jeho lásky a obětavosti, jeho porozumění a pochopení, jeho 
oddanosti sloužit Bohu. Vážím si toho, že je vždy hlavou rodiny a vede obě naše děti k Bohu. Jsem vděčná 
Zdeňkovi, že i když znal moji minulost, tak se nezalekl, ale s láskou mě vede společným životem a pomáhá 
mi po všech stránkách. Nemohu najít vhodná slova, abych popsala, jak moc ho miluji a jak jsem mu vděčná. 
Z: Modlil jsem se za krásnou a mladou ženu a Bůh mi v Lucince dal mnohem víc, než jsem očekával. 
Vážím si toho, že je moudrá, upřímná, miluje mě a s láskou se stará o rodinu. Když společně sloužíme 
druhým lidem, tak mě neustále udivuje moudrostí, citlivostí 
a tím, jak naslouchá Bohu, nechá se vést. Vážím si toho, že 
i když jsem o tolik starší a často unavený z dětí, dává mi 
prostor k odpočinku a s láskou o mě pečuje. Oceňuji, 
s jakou láskou a pečlivostí se stará i o naše návštěvy a také 
o lidi, kteří si k nám přijíždějí pro pomoc. 
Vychováváme spolu tyto děti: Lucinka 8 a Zdeněček 2 
Jakými třemi slovy byste charakterizovali vaše 
manželství? Požehnané, láskyplné, poznávací. 
Co bychom o vás měli ještě vědět? Zdeněk je ordinovaný 
kazatel CB a vedení denominace rozpoznalo jeho 
obdarování evangelisty s modlitbami za nemocné. Spolu 
jezdíme po sborech, kde Zdeněk slouží slovem a poté se 
společně modlíme za potřeby druhých. Sloužíme také 
doma. Lidé za námi jezdí z celé republiky se svými 
potřebami, zůstávají i přes noc a modlíme se za ně. Nebo 
jezdíme i my k nim domů, do nemocnic apod.   
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Ivan a Petra Peškovi „Šule“ 
 

Kolik let se znáte? Asi 25 let. 
Kolik let jste spolu v manželství? 20 let. 
Kde jste se poprvé setkali? Na Ivanovo maturáku. 
Čím vás ten druhý zaujal?  
Petra: Svou originalitou, svobodou a humorem. 
Ivan: Protože jsi taková jako já. 
Jak jste se dali dohromady? Přes kamarádství. 
Postupně. Hodně jsme si psali dopisy. 
Jak proběhla žádost o ruku? Petra: Šule čekal, 
až uvěřím v Boha. On už byl obrácený, já ještě ne. 
Uvěřila jsem a on mne hned chytil za ruku a už 
nepustil . Ivan: Velice trapně.... 
Čeho si na něm/ní nejvíce vážíš? Petra: Že je hodný chlap s macatým srdcem, veselý, pracovitý, 
štědrý a zvládá život s nadhledem. 
Ivan: Že ses za těch 20 let nezměnila. (Já, no, v něčem i jo - k lepšímu ) 
Vychováváme spolu tyto děti: Štěpán 16 let, David 13 let, Kristýna 6 let a Bára 2 roky. 
Jakými slovy můžete charakterizovat vaše manželství: Láska, otevřenost, pohyb a sranda. 
Co bychom o vás měli ještě vědět? Nevím. Možná to, že nás nespojuje jenom víra, ale také společné 
zájmy, například umění. 

 
 

Dne 20. 6. vznikne nové sborové manželství! Ondra Uhlík a Tereza Morozová  
si řeknou „ano“ v 11 h v lesním divadle v Křenovicích.  

Společný odjezd v 10 h od Elimu. Srdečně blahopřejeme a modlíme se za vás. 
 

 
 
     Milí přátelé, možná se nedostalo na vás nebo  
na někoho, o kom byste si rádi něco přečetli,  
ale prostor zde je trochu omezený.  
     Děkuji všem, kdo se podíleli na tvorbě tohoto 
čísla a svým svědectvím nám připomněli, že dobré 
manželství oslavuje Boha a stojí za to na něm 
pracovat, i když to možná někdy není snadné. 
     Uvítám vaše dobré nápady i spolupracovníky  
při tvorbě dalších čísel našeho Emila . Dáša 

 


