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Slovo úvodem

Postní vaření v Ovečce
V březnu se klienti Chráněného bydlení Ovečka rozhodli uvařit si postní jídlo. Inspirací jim
byla Postní kuchařka, kterou pro Diakonii ČCE sestavil šéfkuchař restaurace Sůl a řepa

Pavel Drdel. Z bohaté nabídky si vybrali recept na pečenou mrkev s kuskusem. Jídlo se

povedlo, všem velmi chutnalo a rozhodně se u nás v Chráněném bydlení nevařilo naposledy. Pro inspiraci přinášíme recept i pro vás:
Pečená mrkev s kuskusem:

1,2 kg oloupané mrkve, 100 g kuskusu, zeleninový vývar, bylinky (rozmarýn a tymián),
olej na smažení, 50 g dýňových semínek, sůl, pepř
Očištěnou mrkev překrájíme
na čtvrtky, promícháme
Milí čtenáři,

máme tu jaro, pro mnoho z nás nejkrásnější období v roce, kdy se probouzí pří-

roda, sluníčko nám svými paprsky dodává

energii a vzbuzuje v nás naději, že s láskou
a pokorou budeme vítat každý nový den.

S jarem přichází Velikonoce. Stojíme před
otázkou jak je prožít. Již rok tu máme covid

19, který nám brání vykonávat aktivity, na
které jsme byli zvyklí. Nemůžeme navště-

vovat přátele, jít do divadla, na koncert,
nebo si zasportovat. Nemůžeme se setká-

vat na bohoslužbách a společně prožívat
pro nás věřící tak výjimečnou dobu.

Říká se, že všechno zlé, je pro něco dobré.

Jsme více doma, s rodinou, a tak máme
i více času jít společně s Kristem na Golgotu. Objevit cesty, na které nás Pán při-

vádí a na kterých se touží s námi setkat.
Ježíš řekl: „Kdo chce za mnou přijít, vezmi
svůj kříž a následuj mne“. Teď je ta doba,

kdy v modlitbě a meditaci můžeme Krista
následovat na jeho bolestné cestě.
Eva Živná

s olejem, rozmarýnem

a tymiánem, osolíme, opepříme
a stejnoměrně rozložíme

na plechu vyloženém pečícím
papírem. Pečeme při teplotě
140 °C, dokud nám mrkev

nezměkne. Trvá to přibližně

40–60 minut. Do zeleninového

vývaru přidáme trochu bylinek,
krátce povaříme. Kuskus

přesypeme do pekáčku, zalijeme vývarem (poměr 1:2), osolíme, přidáme par kapek oleje,
promícháme a na 10–15 minut přiklopíme. Na pánvi se lžicí oleje opečeme dýňová semínka. Osolíme. Na talíř servírujeme kuskus, mrkev a opražená dýňová semínka.

Návštěva v Nosislavi
8. března do našeho chráněného bydlení přišla na

návštěvu paní Monika Stradivari. Patří do rodiny
slavného výrobce houslí, ale sama se věnuje cha-

ritativní činnosti. Její nadační fond rozvíjí projekty
v oblasti canisterapie a muzikoterapie. V Nosislavi

nebyla poprvé, tentokrát přinesla klientkám kytičky
k MDŽ.

Používáte Givt?
Pokud nakupujete na internetu,

zkuste to přes portál www.givt.
cz. Najdete na něm přes

1 200 nejznámějších e-shopů.

Doporučujeme:
film Dobrá smrt

Z tvorby našich
klientů

Na dubnový večer jsme vybrali film

Jaro

Dobrá smrt.

Vykvetly nám venku stromky,
bez sněhu jsou zase domky.

Ať už budete nakupovat věci do

Ptačí zpěv tě ráno vítá,

domácnosti, obnovovat šatník

když za oknem venku svítá.

nebo objednávat dovolenou,

Je tu jaro, kvítí čas

naše organizace vždy dostane

a s ním láska i pro nás.

příspěvek.

Jak na to:

1. Přidejte

si do prohlížeče

Janette Butlin trpí nevyléčitelnou ne-

Pomocníka od GIVTu.

mocí – svalovou dystrofií. Stav této

Získáte ho zde:

nemoci nemá potenciál se zlepšovat,

https://givt.cz/aplikace

a Janette se proto rozhodne pro ra-

2. A
 ž budete nakupovat,

dikální krok. Dobrovolně zvolí asisto-

Pomocník se objeví na

e-shopech, které s GIVT.cz

spolupracují. Vy si v něm jen

zvolíte, koho chcete podpořit.

3. N
 akupte si, jak jste zvyklí.

Nestojí vás to nic navíc a my
dostaneme část peněz
z hodnoty nákupu.

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

vanou smrt. Přestože sama je pevně
rozhodnuta, přesvědčit svou rodinu
o správnosti tohoto kroku je pro ni ob-

tížné. Dokumentární snímek zachycuje
problematiku dvojího nazírání na tento
problém a klade spoustu otázek. Na-

příklad: Je asistovaná smrt sobecká, či
nikoliv? Dokument je ke zhlédnutí na
stránce aerovod.cz

Hle, činím něco docela nového a už to raší.
Nevíte o tom?

Hle, činím něco docela nového a už to raší.

Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Nevíte o tom?
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Černé srdce

Když přestalas už věřit na lásku
a já stále doufal.

To naděje trhala se

jak ze slabých provázků,
že spletu je v silné lano
jsem sníval.

Jirka

