neudělá, nevěnuje se věřícím. Když zdobí
kostel, je rozhazovačný. Když kostel
nevyzdobí, je to špindíra. Když žádá v
kostele změny, je to diktátor. Když změny
nežádá, je to konzerva. Když odsuzuje
hřích, je bigotní. Když jej neodsuzuje,
kompromituje pravdu. Když při kázání
předkládá fakta, je útočný. Když se omezí
na náznaky, je pokrytec. Když nedokáže
někoho uspokojit, ohrožuje církev. Když
Když začíná přesně, je to puntičkář. Když

se snaží zavděčit všem, je to blázen. Když

se o pár minut opozdí, neváží si věřících.

nemá pěkné auto, vrhá špatné světlo na

Když káže déle než 30 minut, je

ostatní věřící. Když má pěkné auto, myslí

rozvláčný. Když káže kratší dobu, je to

jen na povrchní zdání. Když káže pokaždé

lajdák. Když si kázání připravuje, je to

sám, rád se poslouchá. Když zve jiné

suchar. Když káže spatra, je povrchní.

kazatele, zbavuje se zodpovědnosti. Když

Když farnost nemá peníze, je to špatný

si přijde na peníze, je úplatný. Když si na

správce. Když zmíní peníze, je za

ně nepřijde, znamená to, že za moc

lakomce. Když věnuje pozornost chudým

nestojí. Když je mladý, je nezkušený. Když

ve farnosti, má velké oči. Když věnuje

je starý, měl by jít do důchodu. Když

pozornost

umře…, takový jako on už nepřijde!

bohatým,

hraje

si

na

aristokrata. Když navštěvuje farníky, není
k zastižení. Když je nenavštěvuje, je

Vyjádření popisu práce a postavení pastora/kazatele ve

lhostejný. Když pořádá oslavy, jen

sboru jsem našel v knížce Farářské vtipy (Karmelitánské

využívá farníky. Když je nepořádá, je

nakladatelství, Kostelní Vydří 2015). Celý text výše je její

nespolečenský. Když si udělá čas na

citace.

zpovídání, je ve skluzu. Když si ho
Petr Rýgl
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Ptáš se, jestli jsme se někdy neshodli.
Ještě se nestalo, že bychom se na něčem
nedokázali nakonec shodnout. Jistě byly
situace, kde byly názory různé. Máme ale
pravidlo, že s rozhodnutím nakonec
musíme souhlasit všichni. Vždy jsme našli
společné řešení, s kterým každý souhlasil.
Nechceme

někoho

převálcovat.

Ne

jednoho znamená ne pro všechny.

Předpokládám, že jako starší sboru
jste byli někdy požádáni, abyste se modlili
za nějakého člena sboru a byli třeba přímo

Jirka Klouček

u něj doma. Jsou tyto modlitby pro Tebe

Od kdy jsi ve staršovstvu? Stalo se
za tu dobu někdy, že jste se mezi sebou

něčím jiné, zvláštní? A stal se někdy v této

neshodli? Jak jste to nakonec vyřešili?

situaci okamžitý zjevný zázrak - Boží

Starším sboru jsem se stal nejprve ve

působení, které vám bylo všem zřejmé a

sboru v Hořicích. Přiznám se, že přesný

nelze popřít?

datum si nepamatuju. Uvěřil jsem v Praze

Součástí každého staršovstva je osobní

na VŠ koleji v březnu roku 1992. V tu

sdílení, modlitby. Modlíme se za sebe

dobu vznikla i Misijní skupina v Hořicích.

navzájem, pak i za ostatní. Pokud je

Z ní vznikl samostatný sbor. To bylo mezi

potřeba, je možno i za někým zajít

roky 1995 a 1998. To jsem začal být starší

osobně. To se (pokud si vzpomínám) i

sboru. Potom jsme jako sbor začali

stalo. Já jsem však u toho nebyl, jelikož se

spolupráci

sborem.

to odehrálo v Jičíně a já nejsem místní.

Spolupráce nakonec vyústila ve splynutí

Myslím, že to u nás ve sboru funguje

obou sborů. To se stalo v červnu 2007.

spíše obráceně. Návštěva u staršího.

Tehdy jsem se stal starším sboru v Jičíně.

Občas jako rodina zajedeme na nějakou

s Jičínským

tu přátelskou návštěvu, nebo někdo zase
3

k nám. Tak přijde někdy i na modlitby.

si na to, co jsem se modlil před tou

Jestli něco cítím při modlitbách jinak, to

nemocí. Jak jsem se tak rozhlížel, co dál,

nevím, na to v té chvíli nemyslím.

věci okolo se daly do pohybu. Otevřela se
cesta, jak bych mohl pracovat sám, bez

Skončil rok 2017 – co do Tvého

firmy nad sebou. Takže rok 2017 mi vzal

duchovního života přinesl a co naopak

práci ve velké firmě, kde jsem spokojený

vzal nebo změnil?

nebyl, a dal mi práci, kde pracuju sám na

Tak to trochu souvisí s nemocí mého

sebe, podle vlastních pravidel. Už jednou

kotníku. V květnu mě rozbolela noha a

jsem toto absolvoval, a přišlo mi to

téměř jsem přestal chodit. Od června

tenkrát jako když Izraelci vyšli z Egypta.

jsem v pracovní neschopnosti. Už ale

To bylo, když jsem velkou firmu opouštěl

vidím na konec, který bude v březnu.

před 6 lety poprvé. Po tom prvním

Ještě, než se toto přihodilo, tak jsem se

odchodu jsem se tam musel vrátit,

modlil za změnu. Nasazení v zaměstnání

protože nová firma koupila firmu, z které

bylo veliké. Měl jsem pocit, že tak to

jsem odešel. Teď to byl druhý odchod a

nechci. Prosil jsem za to, abych mohl

doufám příchod do země zaslíbené.

pracovat nějak sám. Nebýt součástí velké

Takže abych to shrnul. Stalo se to, za co

firmy a být tak v totálním zápřahu, bez

jsem se modlil. Nebýt onemocnění

možnosti si vybrat. Vše tam musí

kotníku, asi bych neměl sílu ani odvahu

fungovat podle normativ a nařízení,

z té firmy odejít. Neměl bych ani čas o

vzkvétat a být skvělé, ale můj pocit uvnitř

tom přemýšlet. Tak to jsou mé ztráty a

to neodrážel.

nálezy roku 2017.

Najednou přišla bolest nohy, musel jsem

Tvé přání do roku 2018…

z toho tempa vystoupit. Na podzim

Do roku 2018 bych si přál neleknout se

konečně noha nebolela, a zdá se, že se to

země zaslíbené, vstoupit do ní a neztratit

hojí

svobodu, kterou jsem dostal.

(do

teď)

dobře.

Začal

jsem

přemýšlet, jak dál. Návrat do pracovního

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

kolotoče mě spíše děsil. Vzpomněl jsem
4

neděle 930 h
knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

Uskuteční se stejně jako minulý rok
v Nové Vsi. V neděli 1. dubna od 11 h.
Přihlašovat se můžete u Jany K.

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových
pátek 18 h obvyklé místo
11. února 1330 h u Václavíkových

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,
prosím, na občerstvení.

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

35 dospělých
8 nezletilých
12 dětí – přibyla Anna Spáčilová,
momentálně nejmladší člen sboru.

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz

Setkání rodin 3. listopadu 2017 na téma Spolu až do konce
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