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Pamatuju, že v době komunismu, 

v osmdesátých letech, seděl na 

okresním úřadě církevní tajemník. 

Měl na starosti církve a všechny 

akce šly přes něj. Říkával: „No, ono 

by se to dalo udělat, ale lepší by 

bylo, to nedělat.“ Taková 

neutralizace. Vždyť o co vlastně jde, 

že? On vlastně říkal a naznačoval, 

abychom se drželi zpátky a moc se 

nerozjížděli. Ale vypadal jako hodný 

strejda, co to s námi vlastně myslí  

 

dobře. Šikovně zasíval nejistotu, 

obavy, strach, že by se to někomu 

nemuselo líbit a tvářil se, že je 

vlastně na naší straně. Smutné je, 

že dnes od představitelů církve 

slyším podobné věty. To jsem 

musel vstřebávat. Za dob 

komunismu, když vznikl nějaký film, 

který ne zcela odpovídal hlásané 

propagandě, tak ho nějaká 

soudružka a nebo soudruh museli 

„dovysvětlit“. Byl to v podstatě 
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takový dobrý chlap a dobrá ženská, 

co pomáhali. Škoda toho slova 

soudruh, protože je starší než 

komunismus. Dnes, když točí film, 

tak aby dostali dotaci, tam je zase 

nějaký homosexuál nebo lesba. 

Takoví hodní, neškodní hlupáčci 

většinou. Propaganda jako 

propaganda. Toto není politický 

úvodník, jen chci ukázat, že je 

vládce tohoto světa, který tady dělá 

svou práci a má své záměry. Ale 

Ježíš řekl: „Mé království není 

z tohoto světa“. Vládce těch, co 

náleží Kristu, je Kristus. Jan Hus 

říkal, že mnozí se vrátili z cest ze 

strachu i tam, kde důvod ke strachu 

nebyl. Josef P. měl včera (1. 2.) 

narozeniny - 101 let. Jako jednu ze 

svých chyb vidí to, že mnohdy 

postrádal rozhodnost a statečnost 

stát a jít po Boží cestě. Přijde čas a 

ty i já opustíme tuto tělesnou 

schránku. Tvůj pozemský život, na 

který jsou žádostivi andělé hledět, 

bude trvale platným obrazem toho, 

co jsi zde činil a jaký obraz jsi svým 

životem utkal. 

Písmo vybízí: „Bojuj dobrý boj víry, 

hlad a zhouba buď tobě za smích a 

nestrachuj se ani líté zvěři zemské. 

Všichni, kteří chtějí pobožně živi 

býti v Kristu Ježíši, zakusí 

pronásledování.“ A taky je 

napsáno: „Nikdy tě neopustím a 

nikdy se tě nezřeknu.“ Velký příběh 

můžeš žít i na malé vesnici a malý 

příběh ve velkoměstě. Neschovávej 

se, nevracej se, neboj se. Cesta 

následování je jít dál a dál a dál. 

Přes úspěchy, porážky, selhání tvé i 

jiných. Pavel říká v listu židům, že ti, 

co položili pro víru život, měli 

možnost se vrátit, ale neudělali to. 

Chceš-li dojít, nemůžeš se vrátit 

zpátky.          

 

 

Petr Rýgl
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

1. shromáždění neděle 930 h 

2. shromáždění neděle 1045 h 

Na shromáždění se přihlaste SMS 

na tel. číslo 724 440 391 

středa od 19 h u Smolíkových 

čtvrtek od 1830 h u Václavíkových 

pátek od 1830 h u Šolcových – 1x za 

14 dní 

probíhá online, bližší info u Kláry K. 
 

neděle 14. 2. od 14 h u Rýglových

41 dospělých 

Do sboru vstoupila Libuše Rýglová. 

6 nezletilých 

11 dětí

Chcete-li se připojit k podpoře 

Hospicu Duha, můžete tak učinit. 

Tuto práci podporujeme druhým 

rokem. Jedná se o dobrovolný roční 

závazek od března 2021.  

Pokud byste dali např. 100 Kč 

měsíčně, má to smysl. Způsob 

placení si, prosím, dohodněte 

s Janou K. 

Více na www.hospic-horice.cz

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
 

12. 2. Marek A.| 23.2.  Charlotte S.
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