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Dodělat věci, dokončit práci, 

dotáhnout něco do konce. Neutíkat 

z boje, neopouštět přátele v nouzi, 

neuhýbat před potížemi, mluvit 

pravdu. Neskončit předčasně, hrát 

až do konce. Tak je to správné, ale 

mnohdy těžké. 

Když už se to nedá vydržet, a to 

mohou být ledasjaké věci, člověk 

má chuť s tím praštit. Padla, 

končím. Mám toho dost, mám toho 

plné zuby. Věcí, lidí, téhle práce, 

tohoto šéfa, téhle manželky, 

manžela, tchýně.  

Záludný okamžik špatného 

rozhodnutí. Seknout s hříchem je 

vždycky dobrá věc, třeba seknout 

se svou pýchou, která tě pořád nutí 

zabývat se tím, jak se na tebe dívají 

druzí. Jedna z nejhlubších krizí, jaká 

je v Písmu popsána, je Jeremiášova. 

Říká: „Kvůli tvé ruce sedím 

osamocen. Proč je má bolest trvalá 

a má rána nevyléčitelná a nechce se 

hojit? Stal se mi tím, kdo jako by 

lhal, vodou nestálou. Říká, už 

nebudu připomínat slovo 

Hospodinovo, přináší mi to jen 

soužení strasti.“ Nakonec ale říká, 

že Boží slovo je jako oheň v jeho 

klíně a nejde skrýt.  

Šťastný člověk, který pozná, kdy mu 

opravdu padla, kdy jeho úkol 

skončil, protože věc dotáhnul tam, 

kam měl. Kdy víš, že máš hotovo a 

můžeš jít od toho.  

To mnozí nepoznávají a zahýbají na 

zkratky, aby si ulevili, aby se 

vysvobodili. A byl jsem svědkem 

toho, že se lidé opravdu cítili lépe. 

Dočasně lépe. Bible říká, že Bůh nás 

vychovává k vyššímu cíli než naši 

pozemští otcové. Takže na cestě, na 

které máš vytrvale setrvat se z tebe 

někdo stane.  

Pak je tu druhá strana mince. 

Člověk měl skončit. Už mu padla ale 
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nedokáže to. Dál dělá to, co nemá a 

nemusí. Může se stát pohromou 

pro sebe i jiné. Například příliš 

pečující matka se nedokáže přestat 

starat o svého 28letého synáčka, či 

dcerku. Pronásleduje jí pocit, že bez 

ní to budou dělat špatně. Potřebují 

péči a dohled. Zbytečné náklady 

člověka vysílí. Toto jsou věci, kde 

musíme pořádně a pokorně hledat 

a prosit za moudrost. Mnoho lidí i 

křesťanů je v tom vodou nestálou. 

Jak řekl Pán Ježíš, když přijde 

protivenství pro slovo, hned se 

horší. Říkají si, že je něco špatně a 

uhýbají. Člověk, který si myslí, nebo 

věří tomu, že se bude mít jenom 

dobře, je pomýlený, oklamaný, 

nebo nezralý. Moudří neztrácí 

hlavu ani v těžkostech. 

 

Petr Rýgl
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Zde zveřejňujeme pro pobavení, či zajímavost záznam aktivit, které se odehrávají 
během karantény u nás doma. (Dny jsou jen orientačně.) 
 
Den 1. 

• Vysíláme mamku na nákup a když se vrací, vyzvídáme, jak vypadá svět tam 
venku. 

• Vyhlížíme z oken a šmírujeme lidi, kteří se opovažují chodit po ulicích. 

• Šijeme roušky. 
 
Den 2. 

• Sníme všechno, co bylo nakoupeno předchozí den. 

• Kontrolujeme počty nakažených. 

• Šijeme roušky. 
 
Den 3. 

• Šijeme roušky. 
 
Den 4. 

• Šijeme roušky 
 
Den 5. 

• Šijeme roušky. 
 
Den 7. 

• Načapáváme taťuldu, jak tančí před otevřenou lednicí. V puse párek. 
 
Den 10. 

• Mamka s taťkou vytahují trempské písně a hulákají v obýváku, jako kdyby byli 
někde u táboráku. 

• Rozdáváme roušky. 

• Zjišťujeme, že máme vlastně zahradu. 
 
Den 11. 

• Lukáš vychází z pokoje… S plnovousem. 

• Mamka zvažuje, že začne trénovat na půlmaraton. 

• Dobrovolničíme. 
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Den 12. 

• Rozdělujeme, kdo který den bude vařit. Zjišťujeme, co všechno musí mamka 
zvládnout, když nejsme doma. 

• Eliška se připojuje k mamce v trénování běhu. 

• Učitelé se utrhují ze řetězu a posílají čím dál víc práce. 
Den 13. 

• Adélka se stává profesionálním fotografem. 

• Adélka potřebuje pomoct s úkolem, načež se strhává potyčka, která vrcholí tím, 
že si každý zalézá ke svému počítači a zaníceně pročítá články o podnebných 
pásmech. 

Den 14. 

• Kupujeme člun. (???) 
 
Den 15. 

• Sedíme ve člunu na zahradě. 
 
Den 16. - 20. 

• Nastává muzikální týden. 

• Lukáš zakládá kapelu. 

• Taťka zveřejňuje svou písničku na internetu. 

• Lukáš zveřejňuje své písničky na internetu. 

• Eliška zveřejňuje svou písničku na internetu. 

• Lukáš nachází starožitnou mandolínu a do večera se na ni naučí hrát. 

• Objednáváme mikrofon. 
 
Den 21. 

• Eliška peče lasagne. 

• Chodíme na procházky. 

• Máme virtuální oslavu Klárčiných narozenin. 
 
Den 25. 

• Eliška prosí, aby se alespoň dva dny nejedlo…Už se totiž jenom vaří. 

• Přestáváme sledovat počet nakažených. 

• Taťka začíná mluvit ve verších. 

• V televizi hlásí, že jdeme do školy. 
Den 30. 

• V televizi hlásí, že nejdeme do školy. 

• Mamka kňourá na koupališti Dachova, aby ji pustili dovnitř. Dostává világoš. 

• Adélka dostává puzzle. 
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Den 31. 

• Taťka si přivlastňuje puzzle. 

• Děláme domácí shromko. Taťka si stoupá doprostřed obýváku za stupínek a vítá 
zde Petra Rýgla, načež zapíná nahrávku kázání. 

Den 33. 

• Adélka s taťkou se perou o puzzle. 

• Lukáš v lese sází stromky. 

• Na dveře klepe Vítek Klouček a dodává nám víno a chleba na Večeři Páně. 
Den 37. 

• Eliška se učí plést. 

• Adélka dostává elektrické housle. 

• Mamka gruntuje barák odspoda až nahoru. 
 

Když jsi dlouho v karanténě, tvoje mozkové buňky si navzájem potykají. 
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Den 40. 

• Ztrácíme se v Březovicích. Mamka vymyslela výlet, ze kterého se stává boj o 
přežití. (cca 3 km od Hořic) 

• Mamku chytají záda a taťka se jí je snaží narovnat. 

• Taťku chytají záda. 
 
Den 41. 

• Už jíme jen nanuky. 
 
Den 45. 

• Nedopatřením dostáváme záchvat smíchu při domácím shromku, načež 
pouštíme kázání a ozývá se první věta: „S Bohem nejsou žerty!“ 

 

Závěrem: 

Víc chodíme do přírody, víc sportujeme, víc jsme spolu, víc pomáháme, víc se učíme, víc 

tvoříme, víc se zastavujeme, víc odpočíváme. Učíme se trpělivosti a vděčnosti. Učíme se 

radovat z maličkostí. Učíme se důvěřovat Bohu. 

Myslím si tedy, že ač právě prožíváme velmi těžkou dobu, ve které jakoby se svět 

podivným způsobem zastavil, a některé věci ztrácíme, mnohé zase získáváme a 

načerpáváme. Myslím si, že přes všechny špatné věci, se v mnoha lidech probouzí to 

dobré. Myslím si, že všechno má svůj smysl. A že nám Pán dává naději do budoucnosti. 

 

 
Za Václavíkovic klan – Eliška V. 
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Bude to tak trochu nápad na krásnou českou dovolenou a taky jeden zázrak.  

Pamatuju si, jak jsme loni měli totální útlum cokoliv plánovat a organizovat. 

Myslím tím, kde strávíme dovolenou. Že by generálka na letošní léto? 

Na poslední chvíli, když už to vypadalo, že budeme doma, k nám do sboru 

přijeli na návštěvu Sysalovi z Frýdku – Místku. Zmínili se o jejich nové vodácké 

základně Royal Rangers v Dolních Domoslavicích na Žermanické přehradě. 

Znělo to pěkně a my si jeden týden zamluvili. Já jsem se těšila na moře, ale to 

nám nevyšlo, a tak jsem neměla moc velké očekávání – já hloupá. To jsem 

netušila, že to bude jedna z našich nejhezčích dovolených. 

Jestli si představujete dovolenou v klidu, skoro žádní lidé kolem, v dosahu 

voda i hory, pro kluky biliár, pro mamky bezva vybavená kuchyně, pramice, či 

hromady kánoí, které si můžete půjčit, pergolu s výhledem na západy nad 

vodou a k tomu ležení v hamace s knížkou, při zurčení fontány hned vedle, 

tak to nejste někde v zahraničí za těžký prachy, ale v Čechách. 
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Bylo to prostě úžasný, celý objekt jsme měli pro sebe, já jsem naplavala 

kilometry, Eliška pracovala na knize, Áďa s taťkou hráli dokola zmiňovaný 

biliár nebo košíkovou (je tam i hřiště), každý si zkrátka našel to své. 

Ivoš nás také svezl na své plachetnici Klubko a vyprávěl neuvěřitelný příběh. 

Původně měli totiž základnu na druhém břehu přehrady a ta jim již kapacitně 

i jinak nevyhovovala. Modlili se proto za lepší místo a dozvěděli se, že je právě 

na prodej tento objekt, v klidné zátoce, s veškerým zázemím, hlavní budovou 

jako bývalou restaurací. Vypadalo to jako nemožné, už si nemapatuji, o jaké 

ceně Ivoš mluvil, ale tady se zkrátka dalo čekat jen na zázrak. Ivoš zkoušel i 

jiné možnosti. Třeba, že by objekt koupilo několik sborů AC v okolí apod.  

Pátrání trvalo asi půl roku, zabralo hodně modliteb a proseb a ejhle, co se 

nestalo! 

Odehrálo se to v blízkém hotelu KAM (Křesťanská akademie mladých) v 

Malenovicích. Ivoš tam na jedné akci potkal bratra, kterého neviděl řadu let. 

Pamatoval si ho jako člověka se starým autem, a tak ho překvapilo, když tento 

bratr dorazil v pořádném fáru. Při bližším rozhovoru vyšlo najevo, že má 

prosperující firmu a finančně se mu daří. Ivoš se jen tak zmínil o Žermanické 

přehradě a jestli by nechtěl investovat do objektu, který by si jako Royal 

Rangers od něj pronajali. „Jedeme se tam podívat“, byla odpověď bratra a po 

prohlédnutí slovo dalo slovo a objekt spolu s manželkou koupil. Jeho rodina 

si tam nechala jednu část ke svému využití a celý ostatní objekt pronajala R.R. 

Ti tam museli ještě udělat hodně stavebních úprav, než mohli uvítat první 

návštěvníky. A dali místu krásné jméno: „Marina Jonáš“.  

Co na to říct? Když jsme tam byli a mohli si dopřávat takový luxus samoty a 

pohody, uvědomovala jsem si, jak si Bůh libuje v dělání radosti svým lidem. 

Že mu záleží na tom, abychom taky uměli odpočívat a užívat si. 
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Jsi-li unavený křesťan a potřebuješ dobít baterky v oáze klidu, nebo naopak 

potřebuješ pohyb a změnu prostředí, můžeš se mrknout na: 

www.marinajonas.com.  

K ubytování je možné využít apartmán (s vířivkou ve vaně), vedlejší 

samostatný pokoj nebo maringotku, která je umístěná 20 m od objektu v lese.  

Přeji krásné léto, ať už doma, kde je také dobře nebo v nějakém krásném 

koutu naší země (já to tedy jako tragedii nevidím, protože takovouhle krajinu 

jako máme my mají málokde). 

Pavlína Václavíková 

 

 

http://www.marinajonas.com/
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Kvůli opatřením vlády bylo 
shromáždění spolu se skupinkami 

do odvolání zrušeno. 

ve středu vám dorazí odkaz na 

skupinku

v sobotu večer vám dorazí odkaz na 

kázání 

39 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
 

29.5. Dobruška Č.| 4.6. Michal K.| 6.6. 

Ellen K.| 12. 6. Pavlína V.| 15.6. Eliška 

R.| 25.6. Mirka K.| 4.7. Jarda V. 

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

