než se začne modlitba,

lidé od

katolíků a husitů se pokřižují

ve

jménu Otce i Syna i Ducha sv.
Pokřižovaní Bible nezná ani nám ho
nikde nepřikazuje. Je to tradice, která
se přejímá a takových podobných věcí
je hodně. To, co je nejvíc viditelné, je
oblečení, šály, čepice, taláry, roucha,
zvonky, přívěsky, sochy, obrazy, atd...
Myslím, že to není nic, kvůli čemu by
Bůh člověka zatratil, ale také to není
nic, proč by Bůh člověka spasil. Různé
Dobře si vzpomínám na dobu, kdy

církve mají různé zvyky a tradice.

jsem se v prvních letech víry setkával

Tradice jsou dobré a špatné a se

s liturgií, tradicí a různými zvyklostmi

zvyky je to stejné. Jsou to věci, se

v církvích a chtě nechtě jsem k tomu

kterými jde hýbat a dají se měnit.

získával odpor. Odpor asi proto, že

Mají sloužit lidem a ne lidé jim. Jsou

jsem si uvědomoval, že hlavní je stav

tradice biblické, které nám jsou

srdce a že vnější projev, jakkoli

přikázáním.

okázalý, ho nemůže nahradit. Na

poslední Večeře Páně…“Já přijal jsem

druhou stranu nám Pán Ježíš přikázal,

od

abychom nesoudili, protože jakým

odevzdal…….“ Shromáždění v různých

soudem soudíme, takovým budeme

církvích

souzeni a jakou měrou měříme,

Můžeme se pokusit se na to podívat

takovou Bůh naměří nám. Takže

Božím pohledem. Co se Bohu asi líbí

pokud je člověk vůči ostatním přísný,

nejvíc? Támhle zvoní na zvoneček?

Bůh bude přísný na něho. Například,

K čemu to je? Škrtněte je všechny.
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Pána,

Například

co

vypadají

jsem

památka

vám

velmi

také

rozdílně.

Takhle jednoduché to asi nebude.

bohoslužby může být různý. Různost

Když se člověk modlí, pak mu Písmo

není

nepředepisuje ani polohu, ani místo,

šedinami povstaň,“ což znamená

ani oblečení. Aby to bylo správně.

prokázat staršímu úctu.

Má to být v duchu a v pravdě,

modlitbě vstáváme, je to proto, že

protože takových Otec hledá, aby se

tím prokazujeme úctu tomu, ke komu

modlili jemu. Apoštol Pavel říká, že

se modlíme. Někomu to nemusí

pokleká na svá kolena před Bohem

vyhovovat, ale pokud povstane, nic

Otcem.

Neříká, že to mají všichni

nepokazí a ani neudělá nic špatného.

dělat, ale že on to tak dělá. V žalmu je

Pokud si před památkou večeře Páně

napsáno: „ pojďte, sklánějme se,

podáváme ruce s přáním pokoje, je to

klekejme před ním.“ To není příkaz,

výraz smíření. V malém sboru, jako je

ale pozvání. Skutečnou pokoru nejde

náš, je možné podat si ruku se všemi,

vynutit. Modlit se máme bez hněvu a

ale také si mohu

hádek. To všechno se týká vnitřního

s lidmi v mé bezprostřední blízkosti.

stavu

vnějšího

Myslím, že v našem sboru není důraz

v listu

na vnější okázalost či formu. Myslím,

Korintským 14., že na shromáždění se

že pokud přijde mezi nás člověk od

májí

katolíků, tak mu to bude připadat asi

člověka,

uspořádání.

věci

ne

Pavel

dít

říká

ke

společnému

problém. Bible říká: „Před

Pokud při

podat ruku jen

budování, protože Bůh není Bohem

takové „holé“.

zmatku, ale pokoje. Všechno se má

požehnat

dít slušně a podle řádu.

požehnat těm, kteří vstupují do

Je jasné, že nějaký řád na bohoslužbě

nového roku života. Osobně bych

být musí. Řád znamená pořádek ve

raději byl na bohoslužbě s jistou

smyslu uspořádání věcí, dělat něco

tradicí než tam, kde je bohoslužba

podle nějakého pravidla. Nebo je to

nahrazena zábavním vystoupením.

stanovené

Lidé se pobavili, zasmáli a jde se

pořadí

věcí.

Způsob
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každou

Dobrá tradice je
neděli

dětem,

domů. Církev tu není pro zábavu.

Aby pro nás neplatilo slovo Pána

Nejpodstatnější ale je, sledovat a

Ježíše, který řekl farizeům:“ Marně

klást důraz na skryté srdce člověka,

mne uctívají, učí naukám, jenž jsou

který

v neporušitelnosti

jen příkazy lidskými. Opustili jste Boží

krotkého a pokojného ducha, který

přikázání a držíte se lidské tradice. Jak

před obličejem Božím velmi drahý

dovedně rušíte Boží přikázání, abyste

jest. 1.P. 3.

zachovali svou tradici. „Mk. 7.

Do budoucna bychom se neměli

Toto je stav úpadku, cesta od Boha,

bránit dobrým zvykům ani tradicím.

provázená pompou a okázalostí.

záleží

Ovšem stále musíme mít na paměti,
Petr Rýgl

že pokud nejsou přikázáním Páně,
mají nám sloužit.

A:

Spojuje nás hlavně ta hudba...

Teď když jezdíme oba pozdě ze školy
a často si říkám - ty jo, vůbec nemám
čas - jsem ráda, že na společnou chvíli
pro písničky a chvály si ho vždycky
najdeme.
P:

Spojuje nás sourozenecká láska

a hudba…
Anežko, někdy zpíváte i s Eliškami

Anežko a Pavle, jste z pěti dětí, ale

a Klárou, ale většinou jsi Ty hlavní hlas.

vídám pohromadě nejvíc vás dva. Spojuje

Nepřemýšleli jste, že to třeba na

vás hlavně záliba v hudbě nebo máte i

nějakou písničku obměníte a hlavní

jiné společné zájmy? Jaké?
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hlas bude jiná z holek? Krásně zpíváte

než jen píseň. Abychom ji hráli z

všechny…

celého srdce pro Pána. Inspiraci?

Čas přinese určitě nějaké změny,

Většinou když Pavel začne hrát nějaký

takže třeba i to.

instrumentál, broukám si do toho
melodii a pak se pokouším složit text.
Děláme to takhle často, jen někdy ty
slova "nepřilétají".

Nebo dělám

nějakou jinou činnost - třeba píšu
povídku,

poslouchám

přehrávače

a

písničky

prostě

mě

z

něco

napadne. Pak jsem celá nervní z toho,
Pavle, když skládáš hudbu k Anež-

že nemůžu najít papír nebo mi nepíše

činým textům, řídíš se jen svou intuicí a

propiska. Potom lítám po pokoji,

tím, jakou Ti ten text v hlavě zahraje

hledám tužku a jen doufám, že text

melodii, nebo k tomu může říct své i

nezapomenu...

Anežka, coby autor slov? Jak vlastně a

stane, že zapomenu a pak jsem na

jak dlouho finální podoba písně

sebe hrozně naštvaná. ☺ Také mě

vzniká?

občas inspirují verše z Bible.
P:

Někdy mám melodii vymyšlenou v

Mojí

Někdy

inspirací

se

je

ovšem

skupina

hlavě a podle toho upravujeme texty.

Sidewalks prophets, kterou

když

Hudbu a text vymýšlíme najednou.

poslouchám tak mě napadají melodie.
Míváte na shromku před nebo při

Tuhle otázku jste možná čekali -

kde berete inspiraci? Modlíte se třeba

chválení trému?

za to, aby se chvála „povedla“?

A:

A: Určitě se před shromážděním

chválením začínala. To jsem se "bála"

modlím, aby Bůh požehnal našim

zpívat

chválám. A aby ta chvála byla něco víc
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To bylo dřív- když jsem s
nahlas

do

mikrofonu

a

artikulovat. Teď už je to v pohodě a

našeho sboru, že tam můžu nějak

nemám trému. ☺

přispívat. Jsem Bohu moc vděčná za

P:

hlas, kterým Ho můžu chválit. A taky-

Když jsem začínal tak trému

jsem měl velkou, ale teď už ne.

co chci říct - že vás mám všechny ráda
a přeji vám Boží pokoj a přítomnost

Chcete říct ještě něco, na co jsem

na každém kroku!!! ☺♥

se vás nezeptala? Do toho 

A: Jsem ráda, že můžu chodit do

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

pomoci malé svíčky člověk lucernu
zapálil a brzy velká naleštěná zrcadla
za ní začala odrážet paprsky z malé

Stmívalo se.

svíčky a její světlo se rozšířilo na míle
Jistý člověk vzal maličkou svíčku a

daleko a široko po moři, svítilo na

začal s ní vystupovat po dlouhém

cestu lodím i poutníkům.

točitém schodišti.

Stejně jako malá svíčka nebo pouhá
zápalka mohou zapálit veliký oheň a

– Kam jdeme? ptala se svíčka.

ukázat cestu stovkám lidí, tak i malý

– Nahoru na věž, abychom posvítili

plamínek tvého duševního tepla a

lodím na cestu do přístavu.

dobrého

– Ani jediná loď v přístavu přece

příkladu

může

zásadně

změnit život, pohled na svět a osudy

nemůže vidět moje světlo, namítla

lidí, dokonce i když ty sám si to ještě v

svíčka.

plné míře neuvědomuješ.

– I když tvůj plamínek není velký, řekl

Buď prostě světlem dne pro lidi kolem

člověk, hoř jenom dál tak jasně, jak

tebe, jako ten malý maják, který s

dokážeš, a ostatní nech na mě.

radostí přiváděl lodě do bezpečí

Za tohoto hovoru došli až na vrchol

přístavu.

schodiště, kde stála veliká lucerna. Za

teta Ellen
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by něco udělat s vlasy. K tomu dodala,
Rozhodl jsem se s Vámi podělit o jeden

že se jí to zdá už přes čáru a připadá ji to

zážitek. Není to nic duchovního a ani nic,

jako šikana. Pan zákazník ji odpověděl,

s čím byste se třeba nesetkali. Přišlo mi

že tohle je už na vážnou žalobu. A že by

na mysl o tom napsat. Jeden den jsem

z nich mohla vysoudit těžký prachy

potřeboval u T-Mobile zjistit nějakou

(něco v tom smyslu). A paní dodala, že

informaci a měl jsem zrovna cestu do

nedostává tolik peněz, aby si zašla ke

města, tak jsem se zastavil v jejich

kadeřnici za 1,100 Kč. Řekla, že jestli ji

pobočce. V obchodě bylo několik lidí, ale

někam pošlou a tam s ní něco udělají,

u pultu nikdo nestál, tak jsem přistoupil

tak neví. Pak říkala, že po chemoterapii

k paní a pozdravil a čekal, že se mě optá,

přišla o vlasy a teď kdyby se měla

co bych potřeboval. Paní něco dělala na

ostříhat, tak by to pro ni bylo hrozný.

počítači a nevěnovala mi pozornost, tak

Ještě dodala, že ji vedení říkalo, ať jim

jsem pochopil, že nejsem na řadě. A

neztloustne. Podíval jsem se na tu paní,

abych tam nestál jen tak, prohlížel jsem

jestli tohle myslela opravdu vážně, nebo

si nové telefony. Po chvilce k pultu

to bylo myšleno jako vtip a vypadalo to,

přistoupila nějaká paní s pánem a řešili

že to myslela vážně. Dále mluvila o

něco ohledně smlouvy. Mezi tím se jim

pokutách, že pokud udělá chybu tak ji

paní

svěřovat

z výplaty odečtou 1,500 Kč. A to

s pracovními vztahy a bylo zřejmé, že se

například jen proto, když bude se

znají. Možná kamarádky, nebo jen

zákazníkem uzavírat smlouvu a zákazník

známé. Konverzaci nešlo přeslechnout,

si

pobočka je opravdu malá odhadem 5 x

nepodepíše. Prý za to, že nedokázala

7m. Paní zákaznice se ji zeptala, že jich

udržet zákazníka.

v obchodě bylo přece víc a na to ji

dostal k dotazu a asi za 5 minut odešel,

prodavačka odpověděla něco ve smyslu,

ale z pobočky jsem odcházel úplně

že tady nikdo dlouho nevydrží, že se ani

opařený. Nemohl jsem přestat na to

nediví. Pak se paní rozpovídala, že z

myslet.

vedení ji říkali, že její vzhled je docela

od jedné známé, co dělala u nás v jedné

dobrý, zuby že má taky dobré, ale chtělo

fabrice, že mají karty s čipem místo

prodavačka

začala
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to

před

podpisem

rozmyslí

a

Pak jsem se

Už před léty jsem slyšel

píchaček, ale oni je používají, i když si

informace

jdou odskočit na WC. Prostě před

odpadní stoky. Ale na to vlastně není

záchodem si píchnou čas přerušení a

čas. Nestíháme, máme jiné starosti a

pak opětovné zahájení.

Paní

jsme utahaní z práce. Utahaný člověk

záměrně

s hlavou plnou starostí jak uživit rodinu,

nedodržují pitný režim, aby nemusely

zaplatit půjčku, udržet si pracovní pozici,

často na záchod. A to už nemluvím o

neonemocnět,

pracovních podmínkách v Amazonu, to

neustálém napětí jak ocelová struna

je

z možného

v marketech

u

kapitola

pokladen

sama

pro

sebe.

mimo

žijící

vyhazovu,

mainstreamové

ve stresu
nemá

a
čas

Je tohle normální? Ne! Tohle není vůbec

přemýšlet o životě. Mnozí nemají čas se

normální. Tohle překračuje všechny

zamyslet, zastavit se a začít uvažovat, co

hranice norem. S lidmi se jedná jako se

se kolem nich děje. Není čas a ani chuť.

zvířaty. Musím říci, že mi je z tohoto

Jak je možné, že v době mobilních

moderního otrokářství zle. Kam se

telefonů,

rychlého

poděla úcta k člověku, soucit, zájem

mikrovlnných

trub, varných

jednoho o druhého, a o lásce k bližnímu

rychlých aut, instantních jídel nemají lidi

ani nemluvím.

Lidi pracují ne jen ve

čas. Je nutné si uvědomit, že tohle

fabrikách 12 hodinové směny, nebo na

všechno je plán! Nemysli, nakupuj,

nepřetržitý provoz. Přijdou utahaní a

konzumuj, poslouchej, plať, neptej se.

vyšťavení domů a na rodinu a práci

Na první pohled to vypadá na plán

okolo domu jim zbývá opravdu málo

systému, který je tak nastaven a spíše se

času. Výplaty nerostou úměrně se

stále nastavuje. Dějí se věci naprosto

zdražováním a inflací. Obyvatelstvo

nelogické, chaotické, protichůdné a

chudne. Bohatí jsou ještě bohatší.

destrukční. Místo sjednocení myšlenky a

Zaměstnanci nižších platových tříd málo

vytvoření odporu proti systému je vidět

a spíše skoro nic neušetří. Úrokové

v lidech

nepochopení,

sazby

celková

disharmonie.

na

spořicích

účtech

klesají.

internetu,
konvic,

rozdělení
Lidi

a

naprosto

Závislost na systému stoupá. Tohle se

nechápou, proč se děje to, co se děje.

neděje jen tak bez důvodu. Je to záměr.

Oni ani nechtějí chápat, protože jejich

Kdo říká, že ne, tak ať začne hledat

srdce jsou zatvrzelá. Mají oči, ale nevidí,
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mají uši, ale neslyší a nepochopí, že věci

slýchávám, proč Bůh s tím nic nedělá?

májí daleko hlubší základ a systém je

Jak se může na to koukat? Čím je naše

v řetězci událostí až na druhém místě.

doba charakterově jiná oproti době před

Dobře víme, že v tom má prsty Boží

potopou, než Bůh řekl dost! Anebo

odpůrce, ale tuhle informaci nepřijímají.

Sodomou a Gomorou než byla vypálena

Buď oponují nesmyslnými argumenty, že

ohněm a sírou. Řekl bych, že pohár Boži

Bible je upravovaná a napsaná pro

trpělivosti je po okraj naplněn, možná

ovládání lidí, nebo spoléhají na vlastní

přetéká nebo už přetekl. Co my s tím

moudrost, meditací k vyššímu poznání

můžeme dělat? Je psáno: Stůjte tedy

sebe sama. Jsou to vůdci slepých. Jejich

‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni

mysl je zatemněna, protože nemají lásku

pancířem

k pravdě. Ten zlý chce, aby mysl člověka

pohotové službě evangeliu pokoje a

byla neustále zaneprázdněna. Usilovně

vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili

pracuje na rozbíjení a systematickém

všechny ohnivé střely toho Zlého.

ničení

Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč

vztahů,

rodin,

přátelství,

spravedlnosti,

Ducha,

se navzájem sežrali. Lidi mají naději

Na závěr bych dodal: Děkuju a děkujme

věčného života a on ví, že o věčný život

Bohu za to, že máme tu čest ho znát a

přišel a jak je psáno: obchází jako lev

k němu se můžeme upínat. Pán bude

řvoucí a hledá, koho by pohltil, neboť ví,

mít poslední slovo a učiní přítrž všem

jak

zbývá.

ohavnostem. A každý bude před trůnem

Při čtení starého zákona zjišťuji, jak Bůh

Kristovým souzen za své činy. Čím je

má nadmíru trpělivosti s člověkem.

tento svět odpornější, tím buďme

Vyčkává s trestem, ale Boží trpělivost

šťastnější, že máme tak dobrého krále,

není nekonečná. Bůh trestal národy za

který přijde a neopozdí se.

času

mu

modlářství, smilstvo, obětování lidí cizím

je

slovo

k

společenství. Poštvat lidi proti sobě, aby

málo

jímž

obuti

Boží‘.

Michal Šolc

bohům a za další ohavnosti. Občas
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,

Velikonoční slavnost se uskuteční

Denisova 400, Jičín

v neděli 27. března v penzionu Brada.
Začátek je v 11 h.
V tuto neděli shromáždění v knihovně

28. února bude v našem sboru kázat

odpadá.

Saša Štěpánovský, pastor KS Kutná

Přihlášky a placení u Jany K.

Hora

Ceny zůstávají stejné jako vloni:
velká porce 225g/180 Kč

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547

malá porce 150g/110 Kč

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

Všichni jste srdečně zváni i se svými
přáteli.
Kapacita je 75 – 80 míst.

21. února - Václavíkovi

pátek 18 h – obvyklé místo

v neděli 28. února po shromáždění

35 dospělých
Pavel Rýgl a Jára Čeřovský dosáhli
plnoletosti a stali se plnoprávnými

Křesťanské společenství Jičín

členy sboru.

webové stránky: www.ksj.cz

8 nezletilých

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz

20 dětí

L. Spáčilová 774 617 239
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