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Nevím, jak ostatním křesťanům, ale 

jedna z nejnaléhavějších otázek, která 

mi ve vztahu k Bohu dlouhodobě 

vyvstává, je spojena s podobenstvím o 

hřivnách (Mat 25,14-30). Tj. jestli 

jednou uslyším:  
 ----------------------------------------------------- 

‚Správně, služebníku dobrý a věrný, 

nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě 

nad mnohým; vejdi a raduj se u svého 

pána.‘ 

nebo:  

‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že 

žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde 

jsem nerozsypal. … A toho 

neužitečného služebníka uvrhněte ven 

do temnot; tam bude pláč a skřípění 

zubů.‘ 
----------------------------------------------------- 

Jinými slovy: Co ode mne vlastně Pán 

očekává? Za co nesu odpovědnost, 

k čemu jsem byl povolán a 

obdarován? Z čeho budu skládat účty?  

Podíváme-li se na příklady věrných 

služebníků v Písmu, objevíme tam 

velmi širokou škálu počínaje těmi, 

kteří prožili svůj život v ústraní, tichosti 

a bázni Boží až po mnohé, kteří museli 

svou víru osvědčit skrze dlouhodobé 

utrpení a násilnou smrt. V našem 

případě je skutečnost taková, že sice 

nejsme pro Krista téměř nijak 

pronásledováni, ale zároveň mu 

nezískáváme skoro žádné nové 

učedníky. Kromě naděje v naše vlastní 

děti to nyní vypadá, že KS v Jičíně 

postupně zanikne přirozenou smrtí 

členů. Vnitřně se tak někdy pohybuji 

mezi dvěma extrémy - nejprve 

nutkáním vyrazit hned teď na pěší 

zónu začít evangelizovat hlava nehlava 

a následně pak stavem rezignace a 

apatie, protože evangelium stejně 

nikdo slyšet nechce.  

Určitou útěchou je pro mě příběh 

misionáře, který v nějaké exotické 

zemi strávil celý život mezi domorodci 

ve snaze je obrátit ke Kristu. Žádného 
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probuzení se však nedožil, a když 

zemřel, zůstal po něm jen jeden 

obrácený domorodec. Jenže právě 

skrze tohoto jednoho domorodce pak 

přišlo ono probuzení.  

A tak si říkám, že Boží matematika a 

měřítka úspěchu přesahují naší mysl i 

krátký pozemský život. Také si myslím, 

že při průchodu nebeskou branou 

nebude zdaleka takový rozdíl mezi 

tím, kdo přivedl k Bohu 5 a tím, kdo 

přivedl 500 lidí. Mnohem výraznější to 

asi bude mezi tím, kdo přivedl jednoho 

a tím, kdo nepřivedl žádného. Možná 

je to ten dnešní důraz na úspěch 

měřený výkonem, že pro les nevidíme 

stromy, resp. pro lidi nevidíme 

člověka, našeho bližního. Proto 

v evangelizaci upadáme do již 

zmíněné apatie. Zkusme si ale 

představit, kdyby se každému z nás 

povedlo přivést do Božího království 

právě 1 nebo 2 lidi. To už by byl určitě 

růst a zároveň to zní mnohem 

dosažitelněji. To už bychom mohli 

(samozřejmě s Boží pomocí) 

zvládnout. Zkusme se tedy podívat na 

své okolí touto optikou, … kdo je ten 1 

člověk, kterého bych mohl pro Pána 

získat? Určitě je dobré mít více 

kandidátů, modlit se za ně, myslet na 

ně, promluvit s nimi. A pokud 

vytrváme, to by bylo, aby to alespoň 

v 1 případě nevyšlo! 

 

Jirka Smolík 

 Co jsi dělala přesně na den před 20  

lety? 

Asi jsem se právě s Petrem vrátila 

ze stavby k jeho nebo mým rodičům. 

Bylo to náročné období, nejdřív jsme 

bydleli po svatbě skoro rok v 

podnájmu, kde odstřihli elektriku a 

potom jsme se se sklopenýma ušima 

vrátili k rodičům. Udělali jsme 

kompromis a byli vždy čtrnáct dní u 
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jeho a dalších čtrnáct dní u mých 

rodičů. U nás spal Petr zvlášť v 

obýváku. A taky jsem snila o dětech a 

byla moc zvědavá, jestli to jednou 

zvládnu. 

 

 A jak myslíš, že bude vypadat Tvůj  

život za 20 let? 

Doufám pevně, že mi bude ve váze 

schnout kytka z 41. výročí svatby, 

okolo budou běhat vnoučata a já jim 

budu něco péct nebo vymýšlet nějaké 

hry (jestli mě to ještě nepřejde). 
 

 Na co se Tě ještě nikdo nezeptal a  

přitom myslíš, že by Tvá odpověď mohla 

ostatní zajímat? Můžes nám prosím na tu 

otázku odpovědět? 

Jakou máš, Pavlíno, úchylku? To by nás 

opravdu zajímalo.  

Když zapnu plotýnku, většinou 

nevydržím čekat tak dlouho, než se to 

začne vařit a odcházím rozptýlená 

jinou prací jako pejsek, který se 

rozeběhne, když uvidí zajíce. Občas to 

skončí fiaskem. Minule jsme větrali 

týden v kuse (nepřeháním). Pak mám 

úchylku rozečíst několik knih najednou 

(z čehož můj manžel puntičkář roste) a 

taky umím nosit v kabelce všechno, na 

co si vzpomenete (a pořád se to tam 

vejde). Výhodou je, že se mnou 

neumřete hlady, nudou a dokonce ze 

svých kabelkových zásob ošetřím i 

nějaký ten úraz. A taky často něco 

hledám, většinou telefon. Můj rekord 

byl, že mi spadl nepozorovaně při 

vystupování z auta, a pak se chudák 

ozýval zpod hromad sněhu, které přes 

noc napadly. A ještě někdy občas 

hodně mluvím a někdy zase skoro 

vůbec. Prostě žít se mnou je jedna 

velká zábava a zkouška pevných 

nervů:) 
 

 Kdyby u Tvých dveří zaklepal Ježíš  

a řekl Ti, že přišel jen a jen za Tebou a 

stráví s Tebou 10 minut, jak bys je 

využila? 
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Asi bych se nechala obejmout a 

místo přívalu slov bych si užívala 

blízkost Toho, který mě viděl, když táhl 

na zádech kříž, aby na něj pár chvil na 

to vzal všechnu moji špínu. 

 Co je Tvojí touhou v duchovním 

 životě? 

Já si raději nedávám velké cíle, 

protože se znám. Ale ty ses ptala na to, 

co si přeju… Takže doufám, že to 

nebude znít jako klišé, když řeknu, že 

bych chtěla Boha víc znát a rozumět 

Jeho podivuhodným stezkám. Prostě 

nabýt moudrosti a třeba umět rychleji 

odpouštět, než mluvit nebo myslet. Jo 

a taky, abych voněla Jeho voňavkou. 

Víš, jak někdy profrčíš drogerií a pak je 

z tebe cítit směs mýdel, parfémů a 

aviváží... A lidi se otáčí a říkají si: páni, 

to je teda vůně! No a tak chci vonět 

Ježíšem, i beze slov a důkazů. 
 

 

 

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová
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To, že někomu odbije padesát, není 

nic zvláštního, protože po 48 je 49 a po 

49 je padesát. Z hlediska věčnosti to 

není snad ani kapka v moři, ale 

z hlediska lidského života je to dost. 

Čas se ohlížet, čas přemýšlet. Čas 

děkovat i litovat. Dobré pilíře lidského 

života jsou dobrá rozhodnutí. Jsou 

rozhodnutí, do kterých nás nikdo 

nenutí. Děláme je sami, protože 

chceme. Pak jsou ale chvíle, kdy se 

člověk rozhodovat musí a musí to 

leckdy udělat rychle a taky dobře. 

Tahle kombinace je dost ošemetná. 

Měl jsem a mám v životě veliké 

požehnání. Pocházím z rodiny zcela 

nevěřící, ale přesto jsem uvěřil v Pána 

Ježíše už v 15 letech. Kolikrát jsem si 

říkal, škoda, že to nebylo dřív, ale on to 

byl vlastně zázrak. Další ohromné 

požehnání je to, že On PJ. mě od té 

doby stále doprovází, ale taky ujišťuje. 

Od svých patnácti jsem chtěl být 

pastor, farář, kazatel. Různé názvy pro 

totéž. A splnilo se mi to. Další 

významnou událostí bylo, že jsem se 

dobře oženil.  

Vzít si za ženu nevěřící slečnu, to pro 

mě nepřicházelo vůbec v úvahu. Když 

o tom dnes přemýšlím, říkám si, že 

jsem na to neměl žádné zvláštní 

školení a přednášky, jako dnešní 

křesťanská mládež. Mnozí z nich však i 

potom Pána neposlechnou a jdou si po 

svém. Prostě mi stačilo si jednou 

v Bibli přečíst, že tak to být nemá a 

bylo jasno. Ono leckdy, i když si někdo 

vezme věřícího, nemusí to být výhra. 



7 
 

I mezi věřícími se musí hledat. Než 

jsme se s Jovankou vzali, říkali jsme si, 

že chceme pět dětí. A máme je!!! 

Nejcennější pro mě je stále Boží 

doprovázení a ujištění. Myslím, že 

jsem ho dostal přehršle a nikdy to 

neselhalo. A nebyly to jen věci 

neviditelné, ale mnohdy naopak. To 

jsem se vždycky zastavil a říkal si, že to 

snad ani není možný. Jsem spokojený 

v Boží blízkosti. Moje největší hrůza je 

o ni přijít. Co bude dál? Kdo ví? Damir 

Šaič z Chorvatska z polotoku Pelešjac, 

kam jsme léta jezdili na dovolenou, mi 

říkával: „Peter, kako bude? Kto to zná? 

Kto to zná?“ To nevím, ale pro mě je 

nejdůležitější vědět, že ať bude 

jakkoliv, mám s sebou doprovod.  

Takže mám nejvíc důvodů děkovat a 

divit se sám sobě, že přes mnohá 

ujištění jsem se stejně choval jako 

hloupý pes. Rozumím Davidovi, který 

v žalmu řekl. „Jako hovádko, ale 

vždycky jsem byl s Tebou. Když je 

člověk jako osel bez rozumu, tak mu 

sluší ohlávka uzdy na zkrocení, jinak ho 

u sebe neudržíš.“ To na mě taky leckdy 

sedělo. Mnohokrát jsem se  jako 

hlupák vzpouzel, abych pak poznal, že 

jsem byl vlastně veden cestou nejlepší 

a bezpečnou.  

Nesmím zapomenout zmínit ještě 

jednu veledůležitou věc. Jsem moc 

vděčný za náš sbor. Měl jsem možnost 

navštívit mnoho různých sborů a 

netvrdím, že náš je nejlepší. To by byl 

nesmysl. V mnoha sborech mají věci, o 

kterých nám se může jen zdát. To, co 

ale tvrdit mohu, je to, že náš sbor je 

stálý. Viděl jsem, že na mnoha místech 

se střídali pastoři, staršovstva, lidi, jak 

na běžícím pásu a přítomné byly i 

hádky a z toho plynoucí krize vztahů. 

To, že máme mezi sebou pokoj a 

velkou míru svobody, je vzácné. Lidi, 

co spolu vydrželi, dokázali něco 

skousnout a neutekli. To je pecka 

urazit spolu dlouhou cestu, znát se jak 

v dobrém, tak ve zlém a při tom se mít 

rádi. To je poklad. Snad škoda, že jsme 

pořád malý sbor. Nevím, čím to je. 

Snad se to podaří s Boží pomocí nějak 

překonat, i když je jasné, že o to nejde 

především.             Petr Rýgl 
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Milí přátelé, níže dopis od bratra 

Tomáše Kolondry, který vede středisko 

AS, které finančně a modlitebně 

podporujeme. Pokud by se Vám líbila 

jejich práce, můžete se stále připojit 

k finanční podpoře tohoto díla. Info u 

Jany K. 

 

Milí bratři a sestry, 

kolegyně Mirka Janoušková mi poslala 

kontakt na vás. Jsem za to rád, protože 

bych vám chtěl osobně alespoň touto 

cestou poděkovat za sebe, kolegy a 

všechny naše klienty. Od poloviny roku 

2009 se snažíme v Domě pod svahem 

dávat pomocnou ruku těm, kteří nás o 

to požádají a snažíme se je doprovázet 

a dávat podporu v rámci celého 

programu. Přicházejí k nám alkoholici 

a gambleři žijící na ulici; ti, kteří chtějí 

změnit svůj život, ti, kteří se chtějí 

vrátit zpět do společnosti a fungovat v 

ní. Náš program je velmi náročný a 

zvolí si jej opravdu jen velmi 

motivovaní lidé. Zaměření na změnu je 

v naší práci základem, nejde tedy jen o 

samotnou abstinenci od návykových 

látek. Před pár týdny jsem hovořil na 

adiktologické konferenci v Bílé Vodě o 

naší dobré zkušenosti v komplexním 

zaměření se na osobnost každého 

klienta s tím, že jsem akcentoval 

duchovní-spirituální oblast, o níž si 

myslím, že se na ni obecně v práci se 

závislými zapomíná. Někteří odborníci 

mi po mém příspěvku řekli, že ve svých 

službách se spiritualitou klientů 

opravdu příliš nepracují. 

Píšu o tom proto, abyste věděli, že v 

naší službě máme bohatou nabídku 

křesťanských programů a vnímáme to 

jako důležitou součást služby. Vše 

máme postaveno na bázi absolutní 

svobody a dobrovolnosti každého 

jedince. A věřím, že právě proto, že 

naši klienti nejsou do ničeho nuceni, je 

výsledkem to, že více než polovina 

klientů v současné době ve svém 

volném čase navštěvuje v neděli 

bohoslužbu v nějakém křesťanském 
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společenství v Havířově. Máme z toho 

radost, že klienti hledají inspiraci pro 

změnu ve svém životě i v duchovní 

oblasti. 

Poslední dobou máme také radost z 

toho, že se naši klienti svobodně 

rozhodují i k dobrovolnické činnosti a 

snaží se tak vrátit společnosti to, co 

jim ona už dala investicí do léčby jejich 

závislosti. Klienti sami také cítí, že jim 

dobrovolnictví nabízí i obnovení 

pracovních návyků a dodává jim 

sebevědomí, že jejich život může mít 

hodnotu. Toto v nich se jako 

zaměstnanci snažíme podporovat. 

Zajímavé příklady dobrovolnické 

činnosti - bývalý hokejista dnes 

trénuje děti v hokejovém klubu AZ 

Havířov, další alkoholik pomáhá s 

údržbou v mateřské škole, jiný zase v 

dětském domově... 

V rámci programu také podporujeme 

klienty v tom, aby měli snahu obnovit  

své vztahy s blízkými rodinnými 

příslušníky a poslední dobou se tak 

několik mužů stalo opět opravdovými 

otci. 

Nedílnou součástí programu je i 

smysluplné trávení volného času. Sám 

teď připravuji jednoho mladého 

klienta na červnový půlmaratón v 

Olomouci. 

Tolik asi stručně k představení se a 

k tomu, čím právě nyní žijeme. V 

případě jakéhokoliv dotazu se na mě 

kdykoliv obraťte. Pokud byste ve 

vašem společenství měli zájem 

dozvědět se blíže o naší službě, jsme 

ochotni k vám přijet a povídat o ní a o 

mnoha Božích zázracích a těžkostech, 

jimiž nás Pán Ježíš během necelých 

sedmi let provedl a o tom, jak nám 

mocně žehná. Bůh s vámi. 

Tomáš Kolondra 
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Nejprve se chci omluvit mládežníkům, 

kteří byli na táboře (což je většina), 

protože to ode mne uslyší už podruhé. 

Matouš 10; 26-33 

„Nebojte se jich. Není to totiž nic 

skrytého, co nebude zjeveno, ani nic 

tajného, co nebude poznáno. Co vám 

říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte 

šeptat do ucha, hlásejte ze střech! 

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši 

zabít nemohou. Raději se bojte Toho, 

který může duši i tělo zahubit v pekle. 

Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? 

Přitom ani jeden z nich nepadne na zem 

bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale 

spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto 

se nebojte. Jste dražší než mnoho 

vrabců. Kdokoli mě vyzná před lidmi, 

toho i já vyznám před svým Otcem 

v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi 

zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem 

v nebesích.“ 

Začal bych tím, jak jsem se k tomuto verši 

dostal. Kdo si myslí, že to je tím, že jsem 

prostě četl Bibli a náhodou jsem na něj 

narazil, tak se mýlí. 

Po tom, co jsem se nechal pokřtít, tak 

jsem se někdy setkal s tím, že moji 

spolužáci měli narážky na to, že jsem 

věřící. Většinou jsem si z toho nic nedělal 

a mlčel jsem, ale jednoho dne se to 

změnilo. Nevím, v kolikáté třídě to bylo, 

ale... ani se nedá říct, že bych se porval, 

ale prostě jsme se chytli s jedním 

spolužákem a začali jsme se trochu 

postrkovat a tak. Nějak jsme se dostali od 

sebe a já šel do šatny, převlíkl se a už 

jsem byl na odchodu, když tu najednou 

jsem dostal zezadu pěstí. „Křesťánku 

po***nej“, nebo něco podobného se 

ozvalo. Ta rána mě vůbec nebolela, ale 

přesto jsem se rozbrečel. Bylo to kvůli 

tomu, co řekl. Už toho na mě bylo moc a 

já to neunesl. Doma jsem to říkal tátovi a 

ten byl tak hodný, že mi do druhého dne 

našel úryvky z Bible a zapsal mi jejich 

“souřadnice“. Okamžitě jsem se dal do 

hledání a jedním z těch veršů byl právě 

tento. Ten se mi líbil nejvíce a od té doby 

ho mám vyznačený. 

Možná, že to právě čte mládežník, který 

má stejný problém. Tak v tom případě je 

tento článek pro tebe. Chci vás jenom 

podpořit, abyste si z těchto narážek nic 

nedělali a byli trpěliví, i když je to hodně 

těžké neohnat se po tom druhém. 

Uvědomte si, že oni se smějí, ale vy 

budete mít věčný život v nebesích. 

Nechci, abyste si ale zase mysleli, že moji 

spolužáci na mne byli takhle hnusní 

pořád a trvá to doteď, to ne. Zvykli si na 

to a přijali mne takového, jaký jsem. Jak 

na základní škole, tak i na střední, kde 

jsem jim řekl už na adapťáku, že jsem 

věřící. Nic jsem před nimi netajil a řekl 

jsem jim to narovinu.  

NEBOJTE SE to před lidmi říct! 

 

Jaroslav Čeřovský ml. 



11 
 

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

17. dubna bude v našem sboru kázat 

Dan Drápal 
 

‚Češi mezi vírou, nevírou a pověrou‘ 

Přednáší doc. Pavel Hošek, ThD.  

28. dubna v 18 h – Kostel ČCE Jičín
 

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547 

čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu 
 

24. dubna, 14 h - Václavíkovi 

pátek 18 h – obvyklé místo 
 

33 dospělých  

8 nezletilých 

14 dětí  
 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 

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

