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pomýšlet na to, že by pomohl někomu
jinému. Písmo nás také vybízí, že
bližního máme milovat jako sebe. Ne
víc než sebe. Aby to zdravě prospívalo,
pak předpoklad je, že mám věci
v životě

správně

porovnané.

To

znamená podle pravidel, která určil
Stvořitel člověka pro člověka.
Abychom svým dětem prospívali, pak
pro nás nesmí být bohem. Ať už je
máme, nebo nemáme.
Abraham se Sárou děti neměli. Sára
Pokud jste letěli v dopravním letadle,

z veliké touhy vymyslela Izmaele. A byl

pak v nouzových postupech je tato

to problém. Kněz Elí měl dva syny,

věc: Dojde-li ke krizi a vypadnou-li

jenže jim stále povoloval a povoloval,

před vás kyslíkové masky, potom ji

chtěl pro ně to nejlepší a bál se, aby si

nejdříve nasaďte sobě a teprve potom

je nerozhněval, aby je neztratil. Bál se

pomáhejte svým dětem. Myslím, že je

je napomenout, a nakonec je miloval

to velmi moudré, protože dítěti

víc než Hospodina. Zkrátka, nemělo to

nasadíte masku nejdřív, jenže ono ji

dobrý konec ani pro něj ani pro jeho

strhne. Zkusíte znovu a znovu, až při

děti. Písmo říká, že dítky mají být

tom ztratíte vědomí a dítěti už

poddány rodičům. Někdy to ale

nepomůžete. Pocitově by se asi člověk

vypadá, že rodiče jsou poddáni dětem.

rozhodoval jinak, ale není to vždy to

Všechno se děje kolem nich, pro ně a

nejrozumnější, ani nejmoudřejší. Když

kvůli nim. Může to vypadat hezky, ale

je člověk sám k ničemu, tak nemůže

pokud to tak je, potom je něco
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důležitého

Bůh,

To nejsou nějaké filozofické úvahy, to

manžel, manželka, ty. Pomíchání toho,

je prostě fyziologicky dáno. Muži mají

kdo kam náleží, vede nejen ke zmatku,

jiné myšlení. Ne nadarmo se říká, co

ale někdy ke zboření.

muž, to slovo. Zatímco žena je slovník.

Úryvek

zanedbáváno.

z rozhovoru

s Jiřinou

Když muž chce něco říct, řekne to

Prekopovou:

jednoduše. Žena složitě. Ženská kecá a

Z žen jsou chlapi, otcům chybí

kecá, zatímco mužskému by stačilo

autorita, děti jsou chudáci

jedno slovo. Když už to muž nemůže

Víte o tom, že jazykovědci vyhledávají v

snést,

učebnicích a knihách pro děti situace,

džentlmen, prostě jde a uzavře rty své

které podle nich stavějí ženy do

ženy dlouhým polibkem. A ona už

podřízené pozice? Za závadnou označili

nekecá. Tak to prostě příroda udělala,

například

aby byli každý jiný a přitom se

pohádku

o

Sněhurce.

Ne. Proč?
Protože

tak,

pokud

je

správný

doplňovali.
si

nechává

od

Proč se tedy nedovedeme doplňovat,

trpaslíků. Genderově správně by to

čím dál víc vztahů končí rozvody a čím

bylo,

dál

kdyby

si

pomoct

pomohla

sama.

víc

lidí

žije

single?

Já bych na to řekla snad jen to, že

Je to nevědomost z blbosti. Lidé

trochu blbneme. Víc se k tomu asi říct

zapomněli, že muž a žena jsou jiní a

nedá.

mají ve společném životě procházet

Tak kde je hranice emancipace?

protivenstvími a překážkami.

Hranice?

přece.

Bude mít náš současný zmatek ve

Mužský je odjakživa silnější. Od muže

vztazích vliv na generaci dnešních dětí,

se očekává, že když hoří, zasáhne a

které

pomůže. Že nějak vyřeší problém. Muž

No to je jasné. Dnešní děti si myslí, že

uvažuje jinak, jinak mu funguje mozek.

je normální se při prvním konfliktu či

Mezi

pohlavím
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v

něm

vyrůstají?

nedorozumění rozejít, rozvést. Když

děti odejdou, a je to tak správné, že

jsem napsala v Německu knihu Malý

odejdou, manželé zůstanou sami.

tyran, brala jsem ji i jako varování pro

Náhle zjistí, že toho mezi nimi moc

Čechy. Protože v Německu je už v

nezůstalo.

tomto směru dekadence opravdu

v manželství začíná a bez dětí se končí.

pokročilá. Generace dětí, která si v

V rodině vždy musí být u muže žena

dětství mohla dělat, co chce, a

před dětmi a u ženy muž před dětmi.

neviděla v rodinách vzory, se stala

A muž je hlavou rodiny a žena ho má

generací egoistů. Ta generace už má

následovat. Jenže žena to někdy ví líp,

děti. Dnes jim kolabují manželství,

takže to přece nebude dělat hůř,

takže jejich děti opět nevidí vzory. A je

podle muže. Muž, protože žena je

tu další generace egoistů. Dnešní děti

aktivní, přece nebude vstávat z gauče,

jsou chudáci.

nebo od počítače, když ona je schopná

Konec úryvku.

Jenže

bez

dětí

se

to zvládnout.
Velký problém je, když si rodiče myslí,

Máme od Pána své povinnosti, které si

že děti vlastní. Nemusí si to myslet

musíme plnit. A máme své postavení,

oba, stačí, když si to myslí žena.

které máme přijmout. Písmo nás učí,

Manžel

jejím

že moudrost a pokora jdou ruku

pomocníčkem, který si netroufne sám

v ruce. Potřebujeme obojí, aby nás

nic rozhodnout. Hopká za manželkou.

dobré úmysly nepřivedly do pekla.

Udělej,

se

pak

podrž,

nemyslíš vážně.

stane

přines.
Chceš,

To

snad
Petr Rýgl

aby byl

nemocný? Nemysli si, že někam
půjdeš. Dokud jsou děti doma a vše se
točí kolem nich, pak si ani neuvědomí,
že mají zničený manželský vztah. Až
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hrami. Dále následovala dlouhá týmová
dobrodružná hra po Jičíně opět pod
Lukášovým velením, která se ovšem
trošku vymkla kontrole a moc lidí ji
nepochopilo. Na druhou stranu jsme měli
možnost se v týmech lépe poznat. Po
vyčerpávající

hře jsme

těstovinovým

salátem

se posilnili
a

program

pokračoval slovem začínajícího kazatele
Vojty Urbana. Následně se plynule přešlo

Poprvé v historii jsme jako mládežníci

na předávání kytary mezi hráči a

dostali parádní návrh, a to uspořádat si

společně jsme zpívali Bohu. Poté jsme se

přespávací akci tady v Jičíně pro děcka z

rozmístili do všech místností a následoval

jiných sborů. Upřímně jsem z toho byla

volný program. Povídali jsme si a chvilku

nadšená a vděčná, že se naskytla
příležitost

navázat

nové

vztahy

jsme hráli noční schovávanou. Někteří

a

kluci si usmysleli, že budou spát v mrazu

zároveň, že jsme si vyzkoušeli roli

venku, ale když zjistili, že Vítek má jen

organizátorů.

tenký spacák, tak se rozhodli, že teda pod

Zpočátku se akce měla uskutečnit

širákem spát nebude nikdo, což bylo od

v Porotním sále jičínského zámku, ale

nich

jelikož se přihlásilo méně lidí, než jsme
očekávali,

tak

jsme

místo

konání

stihli vyslechnout zpětnou vazbu od
všech účastníků, která byla většinou

prostory. Velkou kuchyň s jídelnou,

pozitivní. Rádi bychom něco podobného

zrcadlový sál, koupelny, a dokonce

uskutečnili

jsme

modlitbou

a kratšími

znovu,

ale

s tím,

že

zapracujeme na svých organizačních

odstartovali v sobotu 25. 4. ve 14 h
uvítacím

noc

bohoslužbu k nám do sboru, tak jsme si

sice menší, ale za to mnohem lepší

Lukášovým

z nás

maminkám!). A než jsme vyrazili na

dá se říct, výhra. Měli jsme k dispozici

Akci

Část

„moučníková“ snídaně (díky patří našim

které nám zajistil Petr R. Byla to pro nás,

postele.

hezké.

propovídala až do 5 ráno a v 8 byla

přesunuli do druhé budovy K-klubu,

palandové

moc

schopnostech a programu.

proslovem,

Za náš tým Klára Kecskèsová

seznamovacími
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Mám teď více času, a tak ráda vařím.
Vymýšlím nové recepty, často mě
inspiruje Tereza se svou zdravou výživou,
která může být i chutná. Ráda si
poslechnu dobrou muziku - 70/80 léta,
kdy ještě většina písní měla nějakou
melodii. Začínám také více číst na úkor
televize, kde je to čím dál více stejné.
Další úžasný relax je práce na zahrádce a
její proměna, kdy zapomínám na všední
starosti a čas.
Byl v Tvém životě někdo, koho jsi
Otázka od Jirky Smolíka:

potkala jen na velmi krátký čas, třeba jen

Jak si představuješ nejlepší scénář pro

jednou, a přesto se Ti vryl hluboko do

svůj život za 20 let?

paměti? Pověz nám o něm, prosím.

Chtěla bych být v rámci možností zdravá.

Ráda vzpomínám na bývalou sousedku

Doufám, že se také dočkám nějakých

z Prahy, Zuzanu Němcovou - Virtovou,

vnoučat. Tereza nám je prý bude

která nás s mamkou svou neodbytností

ochotně svěřovat. Ráda bych nabyla o

přivedla k víře. Možná ji znáte, dříve

něco více Boží moudrosti, abych mohla

zpívala ve skupině Chesed. Židovské

být povzbuzením a posilou pro své okolí -

písně

ne reptající a zapšklou babkou.

oblíbeným.

Můžeš si vybrat mezi dvěma

v jejím

podání

patří

k mým

Kdyby u Tvých dveří zaklepal Ježíš

schopnostmi – být neviditelná a umět

a řekl Ti, že přišel jen za Tebou a stráví

létat. Kterou schopnost bys vybrala a

s Tebou 10 minut, jak bys je využila?

proč? Co Tě na ní láká?

Já se svou povahou bych se nejdříve asi

Tato otázka mě poněkud zaskočila.

hrozně lekla, ... že mám nějaký průšvih. A

Možná bych chtěla neviditelně lítat.

než bych se vzpamatovala, bylo by 10

Vždycky jsme si přála být mouchou a

minut pryč. Ale určitě bych ho ráda objala

nahlížet druhým do jejich domácností.

a na otázky by asi nedošlo.

Ale šmírovat se nemá.

S Jirkou zpíváš chvály. Je nějaká,
která k Tobě opravdu silně promlouvá?

Co Tě v poslední době opravdu těší?

Nebo naopak taková, jejíž text bereš
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starší chvály založené na Božím slově,

Jsme nabádáni, abychom se
modlili jedni za druhé. Pokud chceš,
řekni, za co bys chtěla, abychom se za
Tebe doma modlili.

které nestojí na chvilkové emoci autora.

Abych měla více víry, naděje a lásky

Jinak si zpívám ráda a často.

navzdory strachu a pochybnostem a větší

osobně a zpíváš ji Pánu, jako by to byla Tvá
slova, Tvá modlitba, Tvé vyznání?
Takových je více. Obecně jsou mi bližší

odvahu a smělost pro nové věci.

Je někdo nevěřící, za jehož obrácení se modlíš a chtěl bys, abychom
se v modlitbách přidali? Řekni třeba jen
křestní jméno.
Za

mojí

bývalou

kolegyni

z práce

Marušku a tetu Barču, kde tuším, že se již
něco dobrého započalo.
Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

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

neděle 28. května po shromáždění

28. 5. káže Martin Peterka

34 dospělých
7 nezletilých
13 dětí

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

21. 5. káže T. Joska, pastor KS-Praha střed

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
30

21. května, 13 h u Rýglových

https://www.facebook.com/ksjicin
pátek 18 h – obvyklé místo
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