
FEJETON
Od obrazovky k akci

Musím uznat, že se několik posledních dnů v mém životě proměnilo ve velké dobrodružství. Vím, že s Bohem 
(alias Nejvyšším režisérem) se může stát cokoliv. Nicméně musím přiznat, že neustále žasnu nad všemi krás-
nými zážitky a situacemi, které mi posílá do cesty. 

Před necelými třemi týdny jsem prožívala delší pobyt v nemocnici, jelikož mám již dlouho zdravotní problémy 
kvůli otevřené ráně na mé patě. Musela jsem podstoupit operaci, při které mi tuto ránu chirurgicky vyčistili. 
Také mi v nemocnici dávali antibiotické infúze, aby se mi do té rány znovu nemohla dostat infekce. 

Jsem dost akční člověk, tudíž jsem měla spoustu plánů na prázdniny. S rodinou jsme chtěli vycestovat do 
Chorvatska k moři a navíc jsem se moc těšila, že se s tiskovým týmem zúčastním úžasného CSA v Třešti. 

Po operaci to vypadalo tak, že se nejspíš většiny svých plánů budu muset vzdát. Byla jsem z toho trošku 
smutná, ale zároveň jsem si říkala, že mne v tom Pán nenechá, u Něj je totiž možné všechno. Dovolenou 
v  Chorvatsku jsem ale bohužel musela oželet. 

Modlila jsem se, abych se mohla zúčastnit CSA. Zpočátku jsem z domu sledovala přímé přenosy TV Noe 
z hlavního programu a nasávala famózní atmosféru setkání. Moc jsem si přála být uprostřed dění ve společen-
ství se všemi animátory a dalšími skvělými lidmi. 

Ještě nejsem úplně fit, tak jsem si nebyla úplně jistá, zda mi můj lékař dovolí do Třeště přijet alespoň na pár 
dní. Jak už asi tušíte, dopadlo to velmi pozitivně. Ve čtvrtek dopoledne jsem spolu se svou dobrou kamarádkou 
Verunkou zavítala na CSA. 

Byl to úžasný pocit. Jako bych naskočila do již rozjetého vlaku, protože ve čtvrtek vše bylo v plném proudu. 
Přesto mám pocit, že se tu mohu cítit úplně přijatá lidmi okolo mne i Pánem. A Pán je ten, kterému za to vše 
vzdávám chválu, protože mi umožnil setkat se s Ním v tomto úžasně akčním společenství. 

Maruška Slavíková


