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První dojem uděláš jen jednou a těžko se 

to mění, protože pokud se nepovede, 

trvá to dlouho, než ti ho odpářou. Na 

první rande se všichni pečlivě chystají, 

dívají do zrcadla, ale po pár letech už to 

neřeší. Ovšem to vůbec neznamená, že 

první dojem je pravdivý a že reprezentuje 

člověka nejlépe. Spíš naopak. Pravda o 

člověku se odhaluje postupně, teprve 

když se dostanete pod kůži. A to chce čas. 

Dojem na nás dělají lidi, věci, zvuky, vůně, 

vlastnosti, vlastně všechno. 

Co dělá a nedělá na Boha dojem? Tak by 

to mělo být i u nás. Anebo alespoň 

podobně.  

Bůh nemá zalíbení v síle koně, ani ve 

svalech muže, ale má zalíbení v těch, kdo 

se ho bojí a čekají na jeho milosrdenství 

Žalm. 

Naproti tomu kluci chtějí být namakaní, 

aby si jich holky všimly. Pokud tedy dívka 

kouká po svalech kluků a dělá to na ní 

dojem, pak lze říct, že její vnímání se dost 

liší od toho Božího. Svaly dneska jsou a 

zítra nejsou, navíc nic nevypovídají o 

charakteru člověka.  

Ježíš sedí v chrámu v Jeruzalémě u 

pokladnice a dívá se, jak lidé hází peníze 

a někteří házeli mnoho. Jen to 

zarachotilo. Jenomže dojem na něj 

udělala chudá vdova, která dala ze svého 

nedostatku. Neudělali na něj dojem 

farizeové se svými obleky a veřejnými 

modlitbami. Dojem ale udělala 

prostitutka, která činila pokání.  

Na lidi dnes dělají dojem tituly, 

postavení, majetek. Co dělá dojem na 

Boha? Že jsi z Hořic, z Prahy, Jičína nebo 

Kozojed? Že jsi vyhrál zápas ve fotbale, 

golfu a nebo plavání? Musíme si vybrat, 

na koho chceme v životě dělat dojem. 

Buď na Pána, nebo na svět, protože každý 

oceňuje a obdivuje něco úplně jiného. 

Petr Rýgl 
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 Hodně cestuješ kvůli práci i sou - 

kromě. Máš nějaký cestovní zvyk? Např. 

něco, co si z cest vozíš, čeho si všímáš, kde 

se zatavuješ…? 

Rok od roku se snažím neustále snižovat 

objem svého cestovního zavazadla, 

protože je tam stále ještě hodně věcí, 

které vezu zbytečně. Ale to vždy poznám 

až po návratu. Podobně to vnímám 

v celém svém pozemském putování. 

Jinak jsem již před lety objevil kouzlo 

audioknih, takže všechny ty hodiny na 

cestách trávím většinou čtením. Rád se 

zastavím třeba na staré dobré 

„západoněmecké“ benzínce, kde to voní 

kvalitním kafem, klobáskami a pečivem a 

vždycky si znova vzpomenu na tu část 

života, kdy jsem toužil vyjet na západ, ale 

nešlo to. Ani po 28 letech mi to ještě 

nezevšednělo. 

 

 Tvá vášeň – golf. Proč? 

Golf je víc než jenom sport! Je to o tradici 

staré několik set let, gentlemanství, staré 

dobré Anglii a Skotsku, nádherné 

přírodě, pohybu po svých pod širým 

nebem, přátelství a také pokoře. Je tam 

totiž velký podíl určitého neznámého, 

tajemného faktoru, který způsobí, že i ti 

nejlepší profesionálové jsou jeden den na 

vrcholu a druhý den zcela propadnou. Při 

hře samotné také mnohem více 

vyplouvají na povrch některé dobré i 

špatné vlastnosti, které člověk v běžném 

životě jen tuší. 

 Jak jsem Tě zatím mohla poznat,   

jsi hodně systematický a pragmatický. Jak 

se toto promítá do Tvého vztahu 

s Bohem?  

S bázní bych si dovolil jednu židovskou 

anekdotu: V době pronásledování 

španělskou inkvizicí vypálí Jákobovi dům, 
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seberou všechen majetek a ten se jen 

s holým životem a manželkou nalodí a 

prchá přes moře. Ale přijde hrozná bouře 

a blesk mu zabije ženu. A tu se Jákob 

skutečně dožere, zatne pěsti k nebi a 

zvolá: „Ó nejvyšší, jestli si myslíš, že mě 

donutíš, abych v Tebe přestal věřit, tak to 

se tedy pleteš!“  
 

 Tvůj životní verš – můžeš k němu 

něco napsat, prosím? Kdy jsi na něj 

narazil, proč je pro Tebe důležitý atp.  

Jan 11,25  Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení 

a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, 

bude žít.“ 

Vysvětlovat, proč je tento výrok důležitý, 

by bylo urážkou čtenářů Vinice. Pro mě 

samotného nabyl nového významu 

zvláště poté, kdy jsem díky zkušenosti v 

nemocnici Motol zdálky zahlédl vlastní 

smrt. ☺ 

 Jakou knihu (kromě Bible) by si dle 

Tebe měl přečíst každý muž? 

Nechci nikomu nutit svůj světonázor 

nebo vkus, ale nepřestávám se vracet a 

být znovu inspirován a potěšován 

velkými romány L. N. Tolstého: Vojna a 

mír a Anna Karenina, které považuji za 

jedny z nejhlubších křesťanských děl 

vůbec. Mé literární vzdělání je značně 

omezené, ale marně jsem ve světové 

literatuře hledal něco, co by se alespoň 

blížilo. Snad Bídníci od V. Huga.  

 

 Jsme nabádáni, abychom se 

modlili jedni za druhé. V čem Tě 

můžeme modlitebně podpořit? 

Abych mohl svým nevěřícím bližním 

v rodině, práci, golfu ... posloužit ke 

spasení. 

 Je někdo nevěřící, za jehož ob- 

rácení se modlíš a chtěl bys, abychom 

se v modlitbách přidali? Řekni třeba jen 

křestní jméno. 

Kromě mých nejbližších příbuzných se 

pravidelně modlím za manžele Marušku 

a Karla z Jičína, kteří již léta svádějí 

každodenní tuhý boj s velmi vážnou 

chorobou a každý den navíc je pro ně 
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zázrak. Kéž by mohli svůj obdivuhodný 

boj předat Bohu. 

 Závěrem dodej, cokoliv chceš ;-) 

Hranice mezi zlem a dobrem je sice zcela 

jasná, ale v tomto světě je to jako na 

onom poli, kde spolu roste pšenice i 

plevel. Kéž vidíme záblesky Božího 

království a dobra, kdekoliv zahoří ... i na 

těch nejnepravděpodobnějších místech 

a jsme jim na pomoc. Nebo jak říkáme my 

křesťané: „Nemusí pršet, hlavně když 

kape!“ ☺ 

 

 

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

Milí bratři a sestry, rád bych vám ještě 

jednou jménem všech zaměstnanců a 

klientů Domu pod svahem poděkoval za 

vaši finanční i modlitební podporu v roce 

2016.

Dovolte mi, abych vám za všechny 

zmíněné napsal v bodech několik řádků, 

abyste si mohli přečíst, co jsme ten rok 

všichni společně dokázali. 

 

1) Vývoj služby – který se posouvá 

každým rokem. Nezůstáváme stejní, 

nestojíme na místě. 

2) Postavení mezi odbornou veřejností – 

nabídky přednášet na konferencích – 

sdílet, jak pracovat se závislými (viz. 

adiktologické konference minulý rok). 

Odborníci nás podporují a službu 

nabízejí. V roce 2016 požádalo o službu 

67 zájemců. 

3) Zaměstnanost – k 31.12.2016 – 100 

procent uživatelů 3. a 4. fáze (tréninkové 

byty) pracují nebo se připravují na 

rekvalifikaci. Program je učí i díky 

dobrovolnictví tomu, že je normální 

pracovat a hradit své závazky. 

4) Rodinné vztahy – obnovují své vztahy 

s rodinou. 100 procent uživatelů v 

tréninkovém bytě mají lepší kontakty s 
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rodinou než při nástupu do programu 

Domu pod svahem. Některé kontakty se 

budovaly od začátku. Příklad: 

pan XY – dva a půl roku abstinuje, s dětmi 

nebyl v kontaktu. Poslední půl roku je v 

pravidelném kontaktu s dcerou, 

podporuje ho a dokonce se navštěvují. 

Syn se minulý měsíc ozval na FB. Zde 

ještě vnímá, že bude potřeba trpělivost. 

pan XX přicházel do Domu pod svahem, 

kdy mu zůstal jen otec. Teď je v kontaktu 

s bratrem a dětmi. Celá rodina ho začíná 

přijímat. Přišel z azylového domu a v 

dubnu bude dva roky abstinovat. 

pan WW – pomalu se chystá do 

tréninkového bytu. Měl podporu 

adoptivních rodičů. Během pobytu se po 

15. letech znovu spojil s bratrem. Je mu 

oporou a navštěvují se. Zase je strejda 

pro jeho děti. S dcerou se také vídává a 

povídají o jejich prvních láskách a životě 

na přelomu dětství a dospělosti. 

5) Dluhy – uživatelé se během programu 

učí přijmout nově zodpovědnost za sebe, 

abstinenci i dluhy. Není to důvod 

nenastoupit do práce, protože má někdo 

exekuci a dluhy. Již v programu splácejí 

někteří dluhy dle svých možností. 

6) Bydlení – absolventi odcházejí 

zpravidla do zajištěného vlastního 

bydlení. Minulý rok odcházeli i do 

lukrativních míst města Havířova (díky 

dobře placené práci). 

7) Dobrovolnictví – uživatelé pomáhají i 

jiným lidem. Někteří si dobrovolnictví 

nechávají i po nástupu do práce. Rozšířilo 

se dobrovolnictví do různých oblastí – 

povídání se seniory, údržba v mateřské 

školce, volnočasové aktivity s 

postiženými dětmi, trénink dětí AZ 

Havířov (hokejový klub), psí útulek apod. 

8) Volnočasové a preventivní programy v 

Domě pod svahem pro děti a mládež – 

nejsme zde jen pro sebe. 

9) Stážisti – pohled stážistů – nezaujatých 

lidí a jejich pozitivní hodnocení služby. 

10) Podpora vzniku Anonymních 

alkoholiků v prostorách Domu pod 

svahem. 

Mohl bych psát asi i déle, ale nechci vás 

zahlcovat. Chtěl jsem vám říci jen DĚKUJI 

a jsme vděční. 

V novém roce vám přejeme plnost Boží 

přízně a radost ze spojení s Kristem. 

Mgr. Tomáš Kolondra 

ředitel 
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OZNÁMENÍ…  

SHROMÁŽDĚNÍ, HOSTÉ  
neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

19. března – kázání Martin Peterka 

26. března – kázání Pavel Hošek 

2. dubna – kázání Dan Drápal 
 
OTEVŘENÉ 

SHROMÁŽDĚNÍ  
Uskuteční se v neděli 26. března. Nebude 

památka VP.  

Po shromáždění bude kavárna. 

Kázat bude Pavel Hošek na téma Mladí 

lidé v církvi. Toto shromko je dobrou 

příležitostí pozvat své přátele a známé. 
 
SKUPINKY 
středa 19 h u Smolíkových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 
 

STARŠOVSTVO  

19. března, 14 h u Rýglových 
 
MLÁDEŽ  
pátek 18 h – obvyklé místo 
 

POČET ČLENŮ

33 dospělých 

8 nezletilých 

13 dětí  
 
KONTAKTY 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

VELIKONOČNÍ 

SLAVNOST –  změna místa!  

Uskuteční se jako obvykle na Velikonoční 

neděli 16. dubna od 11 h v penzionu U 

Pospíšilů v Nové Vsi nad Popelkou (v 

knihovně shromáždění nebude). 

Je to nově postavený penzion, 

s dostatečným prostorem uvnitř a s 

venkovní terasou (pro děti je uvnitř 

skákací hrad a stolní fotbal). Okolí je 

příjemné na procházku. Vice na 

www.upospisilu.cz. 
 

Přihlašujte se do 2.dubna u J. Kecskèsové 

(724 440 399, kecskesova.j@tiscali.cz) 

Velká porce 200 Kč / Malá porce 165 Kč 

Pití, zákusek atd. si každý platí zvlášť. 

Pozvěte své přátele a známé. 
 

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem 

Židů i křesťanů. Pro Izraelský národ to 

bylo Boží přikázání. Nebyla to dobrá vůle, 

nebo jak se komu zrovna chce. 

Bůh jim řekl: Toto bude váš největší 

svátek a tak a tak ho budete slavit.  

A právě o takovém svátku byl ukřižován 

Pán Ježíš Kristus, a tak se stal Spasitelem 

světa. Spasitelem těch, kdo v něho uvěří i 

Spasitelem těch, kteří žili v dobách před 

Kristem.  

Dnešní …. hody, hody, doprovody s tím 

nesouvisí.  

Mně z toho vyplývá, že Velikonoce mají 

být pro nás časem zastavení, naslouchání 

Písmu a připomínání si díla kříže pro 

záchranu padlého člověka.          P.R. 

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz

