manželé Dezortovi

Kotlíková dotace? Dost výhodný.

něho bylo zcela nevýhodné. Výhod se

Přispěli mi na topení dvacet tisíc.

úplně zřekl a přenechal je jiným, aby je

Výhodná sleva, výhodná koupě. To

mohli získat. Nikdy ho neslyšeli, že by

potěší. Výhody prostě berem. Pokud

na to reptal, nadával, nebo že by

by někdo výhody ignoroval, nebo by si

litoval. Nikdy neřekl, „tak to mám za to

pro sebe vybíral to, co je nevýhodné,

všechno.“ Nebyl zatrpklý ani uražený.

asi bychom ho měli za blázna či tupce.

Nakonec ho zabili. Součást toho, že se

Mám ale za to, že vybírat si pro sebe

svých výhod zřekl.

vždycky to, co je výhodné, není vždy

Tak se drž výhod a nikdy si nenech

správné. Co když je výhodné jen jedno

žádnou ujít. O každou se porvi a zvítěz.

místo a vy jste dva nebo tři? Začneš se

A budeš mít jistotu, že se do nebe

rvát, zápasit, soupeřit, abys to získal

nedostaneš. A nebo budeš trochu

ty? Většinou to tak bývá. Tím zápasem

cvok v očích světa a jistých výhod se

vyjadřujeme, že dáváme přednost

vzdáš, abys neztratil tu výhodu, kterou

sobě. Žil tu kdysi takový „blázen“,

ti přenechal Pán. Život věčný.

který se nikdy o své výhody nerval.

Petr Rýgl

Nepochopitelně si vybral to, co pro
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V posvatebním

rozhovoru

jste

se

s Honzou ve finále dá se říct shodli, že
chcete 3 děti. Jak teď Honza hodnotí své
Silvie, tuhle otázku jsi asi čekala :-) Jaké

přání mít jich 5 – 6?

to je být mámou? Co Tě překvapilo mile
a co sis naopak představovala jinak nebo

Po tom porodu přede mnou o dalších

jsi na to předtím ani nepomyslela?

dětech radši nemluví. Nemyslím, že by ho
první dítě nějak odradilo, zatím platí ty

Je to krásné… A méně náročné, než jsem

tři.

čekala. Ale musím přiznat, že nemám
doma naklizeno. Taky mám štěstí, že
Matoušek v noci hezky spinká. Co jsem
nečekala, byly ty první dva dny, kdy
Matoušek nebyl u mě. Vdechl při porodu
plodovou vodu a kvůli obavám ze zápalu
plic si ho vzali na JIP do inkubátoru. Já to
znám z druhé strany, jako lékař jsem se
občas starala o miminka na JIP. Bylo mi
jasné, že to pro ty rodiče musí být těžké.
Ale ocitnout se najednou v té situaci,
bylo opravdu hrozné, i když jsem věděla,
že je o něj dobře postaráno. První den
jsem se na něj mohla jen podívat skrz
inkubátor a pohladit ho. Bylo hrozné
vědět, že bychom měli být spolu, ale
nemůžeme. Díky Bohu byl Matouš brzy v
pořádku, a to je hlavní. Asi mi mateřství
přinese ještě mnoho empatie pro rodiče
malých pacientů.
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Co bys řekla o našem sboru a co bys mu

rodinné prostředí a velká svoboda (ve

popřála do dalších let?

zdravých mezích). To není samozřejmostí
v každé církvi. Přeju tedy sboru, aby

Když jsem byla teenager, připadalo mi to

takový zůstal do budoucna a aby do té

ve sboru tak nějak… málo charismatické

rodiny uměl přijímat a přitahovat další

a málo evangelizační, taky mi chyběli

lidi.

vrstevníci. Nyní vidím hodně ty veliké
pozitivní stránky – přátelské, přímo

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová
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Nádražní žalm
Příběh
pro všechny
Některé příběhy trvají roky nebo klidně i staletí. Jiné třeba jen pár vteřin. Ale dotknou
se vás tak, že nezapomenete.
14. prosince večer jsem zaparkovala auto před hořickým nádražím, prošla jsem
budovou a vstoupila na perón. Ne, nechtěla jsem nikam odjíždět, ani jsem neměla
nikoho vyzvednout od vlaku. Konalo se tu totiž malé vzpomínkové setkání k odsunu 70
hořických židů, kteří zde v roce 1942 nastoupili svoji cestu do Terezína a pak do
Osvětimi. Cestu bez návratu.
Nádraží bylo celkem prázdné, až na kruh lidí kolem velké Davidovy hvězdy, zapuštěné
do země. Svoje proslovy postupně pronesli pan starosta, paní historička z místního
muzea i paní architektka, která tento památník vytvořila. Měla tam s sebou i manžela a
malého asi čtyřletého synka; aby nás nerušili, tatínek ho hlídal kousek opodál. Pak paní
farářka přečetla starou židovskou modlitbu a všichni jsme postupně položili kamínek na
hvězdu. Někdo přidal i květiny a někdo zapálil svíčku. Potom následovala minuta ticha.
V duchu jsem je viděla, jak tu v mrazu čekali na vlak a nikdo se neptal, jestli se jim
chce...
Ticho náhle proříznul dětský hlásek:
„Tati?“
„Ano?“
„Přijede sem vlak?“
„Určitě ano. Jsme přece na nádraží.“
„Ale to nevadí! Já se nebudu bát!“
„A já se nebudu bát, já se nebudu bát, já se nebudu bát...“ prozpěvoval si malý klučina
nahlas a přitom tančil po nástupišti.
Abyste tomu dobře rozuměli: Byl na místě, kde je zima a tma. Zřejmě se tam ocitnul
úplně poprvé. Každou chvíli mohla přisupět obrovská železná mašina, která bude
zastavovat se strašlivým skřípěním a mohla by být nebezpečná. Ale on věděl, že je v
bezpečí, protože hned vedle něj stojí jeho táta.
Vlastně ten chlapeček téměř slovo od slova zopakoval to, co si kdysi napsal do svého
deníku král David: I kdybych se dostal na místo, kde je zima a tma, kde mi může hrozit
třeba i smrt, nebudu se bát ničeho zlého, protože se mnou jsi ty, můj TÁTA.
Jestli víte, že vás v tomto roce čeká nějaké údolí stínů, kde bude zima a tma, kde to
může být nebezpečné a vy nevíte, jak to všechno dopadne, přečtěte si tenhle žalm.
Občas je dobré říct si ho nahlas.
A můžete přitom i tančit.
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neděle 930 h
Uskuteční

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

se

v neděli

21.

dubna

v penzionu U Pospíšilů. Nová Ves nad
Popelkou. Začátek v 11 h
středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo

17. února od 14h u Václavíkových

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

Přednáška

37 dospělých

Jany

Sieberové

shromáždění 17. února od 930 h.

7 nezletilých

Dobrá příležitost pozvat známé.

12 dětí

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

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
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