Plány pro nejbližší budoucnost

V roce 2010 bychom rádi kromě obvyklých mládežnických akcí opět uspořádali
rodinnou Travnou, nově i víkendové ztišení pro ženy. Zcela novým projektem je tzv.
„Létající univerzita“, což je biblické vzdělávání v rámci setkání Výkonného týmu. Tato
část setkání je otevřena všem zájemcům.
Z větších stavebních věcí bychom rádi dobudovali zídku i s plotem na jejím okraji,
nechali opravit okapy, obrousili a natřeli okna a vymalovali zbytek domu.
Na rok 2010 vyhlašujeme pro zájemce společné čtení celé Bible za rok
a pokračujeme dál v modlitebních emailech. Pro bližší informace piště na:
info@travna.cz
Naší touhou je zlepšit fungování sdružení, zkvalitnit naše služby ať už v rámci akcí,
tak i ubytovací kapacity v Domě setkávání na Travné. K tomu potřebujeme vaši pomoc,
aktivní zájem, spolupráci, modlitební i finanční podporu. Zcela konkrétně teď hledáme
lidi ochotné a schopné pomoci v oblastech fundraisingu, propagace a organizace akcí.
Jak všichni bezpochyby víte, dříve nebo později budeme muset řešit, co s domem
Setkávání na Travné dál, co s přístavbou. K tomu je zapotřebí tým lidí, kteří společně
připraví projekt a povedou i jeho realizaci. Nepůjde to najednou, proto chceme některé
kroky tímto směrem učinit i v roce 2010. Jako například vyhotovit investiční záměr
a podle něj navrhnout úpravy našeho domu tak, aby dobře sloužil i budoucím
generacím.

Poděkování

Srdečně děkujeme všem, kdo finančně i jinak přispěli a tak
podpořili naši činnost.

Prohlášení

Tato výroční zpráva je řádně schválena výborem občanského sdružení
Setkávání v čele s předsedou Davidem Merlinem Kotasem a Valnou
hromadou v Olomouci dne 7.3.2010.
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Občanské sdružení Setkávání je otevřené ekumenické společenství, vycházející
z tradice ČCE a spolupracující s místními sbory. Setkávání navazuje na tradici
mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku 1968 konají ve vesnici Travná
v Rychlebských horách.
Zaměřujeme se na setkání mládeže i dospělých, na kterých pomocí vzdělávání,
aktivního odpočinku a společné práce vzniká platforma vhodná pro předávání zdravých
hodnot od kladných vzorů za účelem budování charakterů pro zodpovědný život
uprostřed evropské společnosti. K tomuto účelů vlastníme objekt, ve kterém se většina
setkání koná. Pro potřeby vedení aktivit sdružení organizujeme vzdělávací víkendy pro
vedoucí s důrazem na vedení skupiny, týmovou práci, studium, četbu, osobnostní růst
a hodnocení.
Přijíždějí k nám převážně mladí lidé různého vzdělání, náboženství, lidé různých
národnostních, kulturních, sociálních a dalších skupin.
Cílem setkání jsou vzájemné rozhovory, zábava i společná práce. Samozřejmě je
zde také prostor pro ztišení se, modlitbu a sdílení duchovních zkušeností.
Konkrétní náplň akcí sahá od společných oslav Velikonoc a Nového roku přes
společnou dobrovolnou práci při údržbě Domu setkávání až po víkendy pro
konfirmandy nebo kurzy přežití v přírodě. Podstatným rysem aktivit Setkávání je
mezinárodní spolupráce. Do akcí se pravidelně zapojují účastníci z Česka, Německa
a z dalších zemí.
Pro pořádání těchto setkání sdružení provozuje Dům setkávání, který se skládá ze
staré části a přístavby. Nová část je nyní ve stavu plánování dostavby. Ve staré části je
možnost jednoduchého ubytování skupiny až padesáti lidí. Za Domem začíná les,
blízko jsou turistické a cykloturistické cesty, běžkařské tratě, ale také historické město
Javorník. Pracujeme na zdvojnásobení ubytovací kapacity, zkvalitnění služeb
1 a na zpřístupnění domu postiženým lidem.

Dárci a plátci členského příspěvku:
Bačo Marek
Brančík Jaroslav
Černý Tomáš
Dospiva Jan
Dostál Václav
Dostálová Eva
Dušek Petr
Dušková Barbora
Groll Benjamín
Harth Petr
Hopp Rainhard
Janča Štěpán
Jančová Lýdie
Jasinský Petr
Jurečka Jiří

Jurečková Veronika
Kenning Jared
Kenningová Daniela
Komendová Marta
Kontaktgruppe Travná
Koutecký Martin
Koutecký Tomáš
Kovarik Robert
Kubíček Robert
Materna Radek
Němcová Daniela
Olšarová Mariana
Oukropcová Iva
Oukropec Jan
Petr Adolf

Petrová Hana
Petrová Helena
Pospíšil Adolf
Pospíšilová Marta
Solich Roman
Solichová Marta
Stralczynská Jana
Stralczynský Karel
Stralczynský Prokop
Stralczynský Vojta
Ševčíková Bronislava
Urbanová Eva
Urbanová Věra
Vladík Tomáš

Rekonstrukce a investice:

V roce 2009 byla asi finančně nejnákladnější akcí rekonstrukce schodiště.

Vyúčtování rekonstrukce v Kč

práce
materiál
režie a přesuny hmot 8%
původní cena prací v roce 2008
navýšení ceny materiálu a práce v roce 2009 – 15%
zídka nájezdové rampy
zábradlí včetně nátěru
navýšení ceny po dohodě – práce nad rámec původní dohody

Cena za práci a materiál
Daň 19%
Cena celkem

26 030,16 611,3 411,46 052,6 908,5 220,11 280,16 500,-

69 460,13 197,82 657,-

V červnu jsme vyčistili naši studnu. a Těsně před začátkem školních prázdnin se
Javornickem prohnala velká voda, která naštěstí jen rychle protekla kolem našeho
domu a nezanechala na něm škody. Při letní brigádě se nám podařilo pod
„uměleckým“ dohledem Evči Urbanové vymalovat jídelnu, chodby, pingpongovou
a společenskou místnost. Udělali jsme nové venkovní kryty sklepních oken na zimu
s tepelnou izolací, brousili a natírali venkovní skládací lavičky, pokračovali ve stavbě
suché opěrné zídky u silnice, vyrobili jsme několik dřevěných roštů do postelí místo
stávajících pružinových a díky skupině Tensingářů z Německa, kterou vedl Štěpán
Janča, se nám podařilo posekat letos větší plochu našich pozemků než obvykle.
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Hospodářský zisk za období: 15 918,81 Kč

Pasiva celkem

Vlastní jmění
Vlastní jměn

Název účtu

Číslo
účtu
901000
90x
9xx

Aktiva

Pasiva

Obraty
rozdíl
0,00
0,00
0,00
0,00

Koncový
stav
640 090,91
640 090,91
640 090,91
640 090,91

Obraty za Obraty Koncový
období D
rozdíl
stav
0,00
0,00 442 260,00
0,00
0,00 97 094,00
0,00
0,00 146 540,00
0,00
0,00 685 894,00
15 037,00 -15 037,00 -30 074,00
15 037,00 -15 037,00 -30 074,00
0,00
0,00 -66 340,00
3 302,00 -3 302,00 -21 816,00
3 302,00 -3 302,00 -88 156,00
18 339,00 -18 339,00 567 664,00
166 859,50 14 722,50 45 396,00
166 859,50 14 722,50 45 396,00
133 551,43 19 535,31 42 949,72
133 551,43 19 535,31 42 949,72
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
320 410,93 34 257,81 88 345,72
338 749,93 15 918,81 656 009,72

Hospodářský zisk celkem: 15 918,81 Kč

Obraty za
období MD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 582,00
181 582,00
153 086,74
153 086,74
20 000,00
20 000,00
354 668,74
354 668,74
Počáteční Obraty za Obraty za
stav
období MD období D
640 090,91
0,00
0,00
640 090,91
0,00
0,00
640 090,91
0,00
0,00
640 090,91
0,00
0,00

Počáteční
stav
Stavby
442 260,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
97 094,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
146 540,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
685 894,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
-15 037,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
-15 037,00
Oprávky ke stavbám
-66 340,00
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -18 514,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
-84 854,00
586 003,00
Pokladna
30 673,50
Peníze
30 673,50
Účty v bankách
23 414,41
Účty v bankách
23 414,41
Peníze na cestě
0,00
Převody mezi finančními účty
0,00
54 087,91
Aktiva celkem
640 090,91

Název účtu

Číslo
účtu
021000
022000
028000
02x
079000
07x
081000
082000
08x
0xx
211000
21x
221000
22x
261000
26x
2xx

Rozvaha analyticky v Kč

Základní informace
Název:
Adresa:
E-mail:
IČO:
Bank. spojení:
Počet členů:

Setkávání
Travná 4, 790 70 Javorník u Jeseníku
info@travna.cz
68911611
164234401/0300 u ČSOB
95 členů k 31.12.2009

Registrace u MV ČR dne 30.4.1999 pod č.VS/1-1/39998/99-R
nejsme plátci DPH

Výkonný výbor
Předseda:
Tajemník:
Hospodář:

Hana Petrová
Dana Kennigová
Daniel Marek
Petr Harth

David Merlin Kotas
Ing. Eva Urbanová DiS.
Barbora Loudová (rozená Stralczynská)

Další členové výboru:

Revizoři

Radek Materna
Mgr. Roman Solich
Mgr. Vlastislav Stejskal

Zaměstnanci

Fakturovaná práce - živnostník
1.1. 2009 – 31.12.2009
1.1. 2009 – 31.12.2009

Petr Jasinský, správce Domu setkávání
Jaroslava Magyaricsová, účetní práce
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Spolupracující organizace
» Město Javorník

České

Město Javorník, do jehož působnosti Obec Travná spadá, je již tradičním partnerem
Setkávání v které má sídlo v jeho katastrálním území.

» Českobratrská církev evangelická - ČCE - zejména farní sbor Javorník

Ač jsme sdružením otevřeným a nemáme omezeno členství příslušností k nějaké
církvi, valná většina členů našeho sdružení je členy ČCE. Také díky této církvi
a aktivitě jejího faráře Adolfa Petra a jeho ženy Hany práce na Travné započala a my na
ni navazujeme. Všem církevním aktivitám taktéž nabízíme náš dům k pronájmu za
zvýhodněnou cenu.
Javornický sbor
Je malým sborem v pohraniční oblasti. Momentálně je administrovaným sborem
(nemá vlastního faráře) z Jeseníku a tamní farářka Daniela Havirová dojíždí pravidelně
v úterý biblickou hodinu a jednou do měsíce vede bohoslužby. Sbor nám slouží jako
místo duchovního občerstvení a ztišení před Bohem. Mládež z Travné bohoslužby
pravidelně navštěvuje a pomáhá s potřebnými pracemi ve sboru. Pro ěleny sboru je tak
velkým povzbuzením.

» Seniorátní odbor mládeže ČCE a Sdružení evangelické mládeže (SEM)

Práce s mládeží ČCE byla vždy neoddělitelnou Domu setkávání a to již od doby
jeho počátku v roce 1968. V této činnosti nadále pokračujeme a 70 až 90% účastníků
většiny našich akcí pochází právě ze sborů ČCE v Moravskoslezském seniorátu.

» Římskokatolická farnost Travná a Javorník

Farnost Travná a Javorník pod vedení kněze P. Piotra Niewiadomského je vždy
nakloněna k ekumenické spolupráci a rozvíjení přátelských vztahů s křesťany jiných
vyznání.

» Noemi, s.p.k.

Tato křesťanská seznamka, která působí v Čechách i na Slovensku, již pravidelně
využívá náš dům pro organizování svých pobytů s cílem pomoci nezadaným křesťanům
v jejich hledání osobního vztahu s Kristem, Boží vůle pro jejich život a s navazováním
kontaktů s podobně hledajícími křesťany.

Zahraniční

» Evang.-Luth.Kirchgemeinde Pockau, Herzfeld, Berlin – Německo

Již od roku 1968 jezdí na Travnou hosté ze zahraničí. Tyto sbory z Německa s námi
zůstaly v kontaktu i po mnoha letech. Naši práci podporují modlitbami, účastí
i finančně.

» Kontaktgruppe Travná – Německo

Skupina lidí nejen ze spřátelených výše uvedených církevních sborů, která vznikla
v době potřeby návratu domu k původnímu účelu užívání, k jeho rozvoji a vylepšení.
Naše sdružení podporují finančně, zájmem, účastí i modlitbou. Někteří členové
navštěvují Travnou i víckrát do roku a každé léto se tu s nimi setkáváme při společných
rozhovorech o budoucnosti Domu setkávání.
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» Snažíme se nadále propagovat náš dům a možnost ubytování v něm na různých
webech a věstnících o ubytování.
» V roce 2010 se plánujeme zaměřit s nabídkou ubytování pro výlety školám
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Výsledovka analyticky v Kč

Náklady

Náklady na úklid a údržbu
Spotřeba materiálu - uhlí
Vybavení domu
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Ostatní služby - čistírna
Platba za telefon a internet
Poštovné
Služby správce
Elektřina
Účetnické práce
Ostatní služby
Služby
Daň silniční
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy - přeplatky
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary a členské příspěvky)
Přijaté příspěvky

Výnosy celkem
Hospodářský zisk v roce 2009 celkem

19 753,50
44 963,80
2 880,00
67 597,30
82 657,00
14 164,00
17 821,13
1 310,00
42 000,00
35 150,00
3 000,00
9 872,00
205 974,13
1 800,00
1 800,00
1 040,00
3 999,50
5 039,50
18 339,00
18 339,00

298 749,93
108 770,00
25 550,00
134 320,00
49,74
3 105,00
3 154,74
176 844,00
176 844,00

314 318,74
15 568,81
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Novinky v Setkávání

Nové stanovy

Valná hromada dne 8. března 2009 schválila výborem navrhované změny ve
stanovách, které dne 25. března 2009 vzalo Ministerstvo vnitra ČR na vědomí. Toto
nové znění stanov, se zvýrazněnými změnami je k nahlédnutí na našich webových
stránkách: www.travna.cz

Nejdůležitější provedené úpravy:

» začlenění nové vize do stanov
» přesnější definice poslání a cílů
» změna počtu členů výboru ze 7 na 5
» zakotvení možnosti výboru jmenovat ředitele Setkávání
» předefinování práv a povinností člena
» přidání bodů pro získání financí z grantů a živnostenského oprávnění

Vize Setkávání

Dle návrhu modlitebně diskuzní skupinky byla schválena nová vize sdružení:
Občanské sdružení Setkávání je společenství křesťanů,
které skrze setkání učí sebe i druhé, jak žít po vzoru Ježíše Krista,
aby byli proměňováni jednotlivci, rodiny, církve i společnost.

Výkonný tým

Nově vznikl výkonný tým, který má na starosti praktické vykonávání činností
nutných ke zdravému i plynulému chodu sdružení. Za vznikem tohoto týmu byla
potřeba odlehčit výboru Setkávání, jehož role se tímto přesunula více do roviny
rozhodovací a kontrolní než výkonné a taktéž reflektovat stav ve sdružení, kdy členové
ochotní se aktivně podílet na práci sdružení často nemají zkušenosti a odvahu sdružení
řídit.
Výkonný tým má v současné době pět členů a z nichž každý má na starost jednu či
více oblastí organizace sdružení. Tento tým se sešel v roce 2009 dvakrát, a to na
podzim u Kenningů v Olomouci. Členové týmu jsou:

Ředitel Setkávání:
Komunikace:
Akce:
Dům:
IT:

Propagace

Jared Kenning
Danna Kennigová
Eva Urbanová
Petr Jasinský
Martin Koutecký

» Vydali jsme Zpravodaj za rok 2009, ve kterém jsou otištěny reakce na akce z
roku 2009 spolu s fotografiemi. Dále v něm informujeme o nejbližších akcích a
aktuálním dění ve sdružení.
» Naše webové stránky www.travna.cz obsahují plno informací o sdružení i jeho
aktivitách.
» Propagace ubytování v našem domě se nám letos v létě vyplatila, neboť nám
7 volné letní termíny částečně vytížili turisté.

» CVJM Strobel-Mühle Pockautal – Německo

CVJM je německé pojmenování pro mezinárodní organizaci YMCA. Toto sdružení
provozuje obdobný dům jako je Dům setkávání. Naše spolupráce teprve začíná. Máme
zájem o výměnu zkušeností, výměnné pobyty aj.

» Projekt Travná – Norsko

Tak jako německá Kontaktgruppe, existuje podobná skupina se stejným posláním
a náplní i v Norsku.

Přehled akcí uskutečněných v roce 2009
Datum
9.4. - 13.4.
17.4. - 19.4.
30.4. - 3.5.
22.5. - 24.5.
30.5. - 2.6.
10.6. - 12.6.
20.6. - 21.6.
7.6. - 11.7.
13.7. - 18.7.

Název
Velikonoční Travná
Jarní pobyt mladých lidí
Seznamovací víkend Noemi
SEM - Setkání starších
mládežníků
Gymnázium Bruntál Školní výlet
Čištění studny
Soukromé osoby
Letní brigády

YMCA Orlová – Tábor
tancování s Johankou
21.7. - 26.7. Pobyt konfirmandů
z Německa
25.7.
Setkání Kontaktgruppe
29.7. - 30.7. VÚ Nový Jičín
2.8. - 5.8. Polští horolezci
4.8. - 7.8. Soukromé osoby
7.8. - 14.8. VM. Sen. ČCE – Českoněmecký jazykový kurz
28.8. - 30.8. KČT Lokomotiva FM
4.9. - 6.9. PWF 3
25.9. - 29.9. Rodinná Travná
28.10. - 1.11. Podzimní Travná
13.11. - 17.11. Seznamovací víkend Noemi
27.12. - 3.1.10 Silvestrovská Travná

Vedení
Počet lidí
Honza Zálešák
34
Markéta Záhorská
14
Vladimír OKej Mrázek
35
Hana Stejskalová
14
Antonín Zgažar
Petr Jasinský
Tomáš Black Černý
Eva Urbanová
Štěpán Janča

27
4
44
18

Klaus Labesius
Urlike Kloss
Barbora Stralczynská
Petr Macíček
Stanislaw Grzegorz

18

Jiří Klimeš

19

Lenka Fuchsová
Martin Koutecký
Dana & Jared Kenning
Mariana Olšarová
Vladimír OKej Mrázek
Martin Koutecký
Benjamín Groll

12
31
34
41
40
59
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Akce v Domě setkávání

Akcemi navazujeme na tradici mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku
1968 konají ve vesničce Travná v Rychlebských horách na severovýchodě České
republiky. Přijíždějí sem lidé různého věku, národnosti, lidé různých pojetí víry i lidé
bez vyznání. Cílem setkání jsou vzájemné rozhovory, zábava i společná práce.
Samozřejmě je zde také prostor pro ztišení se, modlitbu a sdílení duchovních
zkušeností.
Konkrétní náplň akcí sahá od společných oslav Velikonoc nebo Nového roku přes
společnou dobrovolnou práci při údržbě Domu setkávání, rodinná setkání, až po
víkendy pro konfirmandy.

Našimi pravidelnými již zaběhnutými akcemi jsou tyto:

Velikonoční Travná

datum: 9.4. - 13.4. 2009
vedoucí: Honza Zálešák
Téma: Tentokrát nevšedně s Malým princem
počet účastníků: 34
Setkání se konalo během největších křesťanských svátků, Velikonoc.
O Velikonocích si křesťané připomínají završení služby, ukřižování a slavné
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tentokráte jsme diskutovali o knize Malý princ a jak nás
jako křesťany její obsah oslovuje uprostřed Velikonoc.

Letní brigády

Datum: 27.6. - 11.7. 2009
vedoucí: Tomáš Black Černý, Eva Urbanová
Téma: S Anselmem Grünem
počet účastníků: 44
Na letních brigádách jsme připravovali dům a jeho okolí pro letní akce. Podařilo se
nám pod „uměleckým“ dohledem Evči Urbanové vymalovat jídelnu, chodby,
pingpongovou a společenskou místnost. Udělali jsme nové venkovní kryty sklepních
oken na zimu s tepelnou izolací, brousili a natírali venkovní skládací lavičky,
pokračovali ve stavbě suché opěrné zídky u silnice a vyrobili jsme několik dřevěných
roštů do postelí místo stávajících pružinových. Skupina německých Tensigářů pak pod
vedením Štěpána Janči posekala trávu na velké části našich pozemků.

Pobyt konfirmandů z Německa

Datum: 21.7. - 26.7. 2009
vedoucí: Klaus Labesius, Urlike Kloss
počet účastníků: 18
Mladí křesťané strávili pár dnů v našem domě poznáváním okolí při hrách, výletech
i u táboráku. Sdíleli se o pohnutkách víry a pod zkušeným vedením si osvojovali Boží
cesty, které pro ně Pán připravil.

Kontaktgruppe

datum: 25.7. 2009
vedoucí: Barbora Stralczynská
V rámci pobytu konfirmandů jsme se tentokrát v úzkém kruhu setkali s našimi
5 zahraničními
partnery při rozhovorech o budoucnosti Setkávání a našeho domu.

PWF 3 - Prayer - Worship - Fellowship víkend

datum: 4.9. - 6.9. 2009
vedoucí: Martin Koutecký
Téma: Doubt? Joy!
počet účastníků: 31
Již potřetí jsme se sešli ke společnému uctívání (modlitbám a chválám)
a společným zamyšlením tentokrát nad tématem Doubt? Joy! (Pochybnost? Radost!).
Mezi modlitbami, hrami a zpěvem chval jsme se bavili o našich pochybnostech
i radosti v životě. Vyvrcholením byla trojitá oslava kulatin na místním hřišti s dortem
i steakem.

Rodinná Travná

Datum: 25.9. - 29.9. 2009
Vedoucí: Dana & Jared Kenning
Téma: Generační hřích a požehnání
počet účastníků: 34
Travnou již prošlo od jejího vzniku mnoho generací. Vždy k nám jezdí především
mládež a Rodinnou Travnou se snažíme oslovit i ty odrostlejší, kteří ať už přes svoje
povinnosti, nebo malé děti v rodině, na tradiční setkání přijet nemohou. Celý program
byl připraven s ohledem i na ty nejmenší a to jak časově (budíček, časy jídel), tak
i faktickými činnostmi (vycházky, hry pro děti). V čase, kdy se dospělí bavili o tom,
jak se hřích a požehnání přenáší napříč generacemi v našich rodinách, či
o manželských zkušenostech, staraly se právě o jejich ratolesti Eva Urbanová, Kateřina
Burgetová a Martina Hromádková.

Podzimní Travná

datum: 28.10. - 1.11. 2009
vedoucí: Mariana Olšarová
Téma: Zlý farář přejel hodného psa
počet účastníků: 41
Tento rok jsme se na podzim sešli, abychom se mezi výlety, řezáním dřeva na
zátop, pracemi s hlínou a kamením, hrami, odpočinkem a všelikou jinou zábavou
bavili o církvi, její potřebnosti a užitečnosti. Diskutovali jsme o vědě a víře
a promýšleli, jak se osobně aktivně zapojit do života společnosti.Silvestrovská Travná
Datum: 27.12.2009 – 3.1.2010
Vedoucí: Martin Koutecký, Benjamín Groll
Téma: Cíle, touhy a vášně
Počet účastníku: 59
V příjemně nezvykle dlouhé Silvestrovské Travné, zima ne-zima, jsme kromě
obvyklého zábavného večera, půlnoční bohoslužby s Večeří Páně, výletů i her
diskutovali o tom jaké máme touhy, cíle a vášně a jak nám mohou dobře zvládnuté
touhy a vášně pomoci jít za svými malými i velkými cíli. A to dokonce i tím největším
cílem, kterým je život v Božím království.
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