
 

 
 

Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. 
                1 Kor 8,1 

 

  
 VE VINICI NAJDETE: 
 
    Úvodník – Já nevím…; K zamyšlení – Nejdražší zájezd; K zamyšlení 

 – Malá (velká) role v příbězích; Stránka pro mládež – Rozhovor o 

 Konektoru; Hledejte a naleznete; Oznámení
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Duše váhavá bude lačnět, říká Bible. 

Je to tak. Kdo ví, co chce, ten jenom 

málokdy zůstává v rozpacích stát 

nerozhodně a váhavě s nepříjemným 

pocitem, že vlastně neví, co chce. 

Neví, zdali má, či nemá jít a co má 

dělat. Jasné jsou i výzvy v Bibli. Miluj 

opravdovým činem, zachovávej 

věrnost, ukaž moudrost správným 

způsobem života, vzepři se zlému, 

usiluj o pokoj. Následuj Krista, zapři 

sám sebe, nedej se přemoci zlem. 

Bůh nám ve své moudrosti dal jasné 

konkrétní uchopitelné rady a 

přikázání. Díky tomu, že máme Bibli, 

můžeme být lidmi, kteří to mají 

v hlavě dobře srovnané a v zásadních 

otázkách mají jasno a neváhají, kudy 

jít a co dělat.                                    

Viděl jsem skrytou kameru, kde 

k člověku, který venčil svého psa, 

přišel „náhodný“ kolemjdoucí a se 

slovy: „jé, vy máte krásného psa, 

takového jsem si vždycky přál a jak se 

jmenuje,“ si vytáhnul své vodítko a 

připnul psa. Majitel ještě potěšený 

z chvály svého mazlíčka řekne jméno, 

ale to už nový „majitel“ odchází i se 

psem a se slovy, že u něj se Betyna 

bude mít dobře… Nebudete tomu 

věřit, ale lidé stáli jako telata a užasle 

hleděli, jak jim někdo cizí odvádí psa 

pryč. Jen jeden chlapík se jasně 

ohradil. 

Abychom v životě obstáli, tak se 

musíme umět se zlým vypořádat. A 

tam je většinou potřeba razantní 

zásah. Jasné rozhodnutí, vymezit se, 

ohradit, říci dost.  

Tady není místo pro – já bych vám rád 

vyhověl, ale… asi to nepůjde. Protože, 

no, víte, já… jako. Jak bych to jen řekl, 

abych vás neurazil. Ehm... už mě 

chápete? 

Jasný postoj prospěje nejen tobě, ale 

i druhým. Takoví lidé už jen tím, že 

jsou, prospějí mnohým. 

                                         Petr Rýgl 
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Stalo se vám už někdy, že vám někdo 

řekl: „Vyber si to nejlepší, já to 

platím“? Někdy mi připadá, že je těžší 

dostávat, než dávat. To je ta moje 

pýcha! Poslední dobou mě Pán Bůh 

pěkně trénuje, abych otevřela 

konečně tu náruč a nechala se 

obdarovat zadarmo. Asi abych 

pochopila, že pro ten největší dárek 

jsem nemusela hnout ani prstem. 

V březnu jsme měli s Petrem 20. 

výročí od svatby. Celou dobu 

plánujeme víkend, kdy vypadneme. 

Jen sami dva. Poprvé. A celou dobu si 

hledáme ubytování – samozřejmě co 

nejlevněji. A včera jsme dostali 

nabídku. Jako odměnu za mou 

tříletou práci pro divadlo. Víkend pro 

dva. Grátis. Podmínka - s jídlem a 

větším komfortem. Co teď! To 

nedokážu.  

Kdybyste nás s Petrem viděli. Do noci 

dva notebooky na peřině, usilovné 

hledání „drahého“ pobytu. Dalo to 

práci. Nastavit své brýle ne podle 

ceny, ale podle toho, co by se nám 

opravdu líbilo. 

A tak si uvědomuji, že co dal Bůh 

nám, taky nehledal podle ceny. 

Nehledal snadnější cestu, aby Ho to 

moc nestálo. Jen to nějak odbýt, však 

oni to nepoznají. Budou vděčný i za to 

málo. Kdepak. On vybral ten nejdražší 

zájezd. A zaplatil za to tu největší 

cenu! 

 

A tak přijímám.  

 

Pavlína Václavíková 
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Nepracuji v kolektivu. Neslýchám 

každé ráno u kafe každodenní starosti 

lidí. Slýchám ty, které si dobrovolně 

vyberu nebo oni mě.  

Právě včera mi volala jedna nevěřící 

kamarádka, ať se u ní cestou do 

města zastavím. Potřebuje se mnou 

něco probrat. A když jsem dorazila, s 

obavami a jiskrou očekávání v očích 

mi sdělila, že čeká dítě. Třetí. 

Pokročilý věk. A pak už jen hromada 

argumentů, proč to nejde. „Co když 

bude postižené? Mám rozjeté 

podnikání. Půjdu ke kartářce a ona mi 

řekne, co mám dělat. S manželem si 

dáváme pro a proti...“  

V duchu jsem děkovala, že k tomu 

můžu taky něco říct. Dokonce jsem 

vytušila, že ví, co jí jako křesťan 

řeknu, a že to chce přes své protesty 

slyšet. A tak jsem jí nejdřív pořádně 

objala a řekla, že ona není ten, kdo 

má rozhodovat o životě. Tady už není 

co řešit. Je rozhodnuto. Jestli vše 

dobře dopadne, bude nakonec moc 

šťastná... A tak se modlím, aby ji 

zastavila Boží ruka a nakonec to 

nebyla ona, kdo o životě rozhodne. 

Víc dělat nemůžu. V Písmu ale čtu, že 

je to hodně. Třeba jsem jediná, kdo se 

za to teď modlí. Jako možná v dalších 

příbězích... 

V neděli jsme se s Adélkou vydaly do 

Hradce popřát mojí sestře k 

narozeninám. A tak jsem si vyslechla 

další příběhy – smutné a očima 

hlavních „hrdinů“ beznadějné. 

Tentokrát nedobrovolně. Začalo to v 

autobuse. Jistý mladík nahlas do 

telefonu radil své matce ohledně 

jejího rozbitého vztahu. Rozčiloval se 

a byl nekompromisní. Myslím, že tam 

nebyl nikdo, komu by se podařilo to 

neslyšet. Po cestě kolem Tesca jsem 

za rychlé chůze zaslechla rozhovor tří 
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dívek. Jedna líčila druhé, jak jí otec 

zmlátil a její matku hodil po hlavě na 

radiátor. Teď leží v nemocnici. A 

dovršením všeho jsme byly ve vlaku 

svědky dramatické výměny názorů 

manželů se dvěma malými dětmi. 

Tedy, nebyla to výměna. Žena nahlas 

vyčítala muži jeho nezájem, 

ztrapňování a její citové strádání. 

Manžel mlčel, díval se jinam a snažil 

se udělat neviditelným. Děti si 

vykuleně snažily hrát. (A já doufala, že 

se mi podařilo Adélku pořádně 

zaměstnat počítáním zvířátek z okna). 

Tolik smutku Pán Ježíš vidí každý den. 

Jak to může vůbec unést? A jaká je 

role moje po cestě, za běhu, v 

nechtěném vyslechnutí?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět to jediné, co mohu, když situace 

nedovolí promluvit, vysílat tiché 

modlitby. Ať sám Bůh slepí rozbité 

střepy naděje. 

 

Ať pošle utěšitele, dá sílu správně se 

rozhodnout. Ať tohle ještě není 

konec. 

Pavlína Václavíková 
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Vítejte! Tentokrát tu pro vás mám 

rozhovor s Anežkou, Pavlem a Eliškou 

Václavíkovou. 

 

Nedávno jsme byli na křesťanské akci 

Konektor, na které se setkalo okolo 

30 mladých lidí z různých sborů, aby 

společně chválili našeho Pána. 

Vystupovali zde různé skupiny jako 

např. Timothy, SmileBack, raper MC 

Dárce atd. Naše chválící skupinka 

K.A.P.E. ve složení Klára, Anežka, 

Pavel, Eliška, zde měla také možnost 

vystoupit. Položila jsem jim proto pár 

otázek, abychom vám přiblížili 

atmosféru této skvělé akce. 

 

1. Tak co říkáš na tuhle akci?  

A: Podle mě je úplně senzační, 

úžasná, mega- luxusní, suprová, 

nádherná, nejlepší!!! Mohla bych 

toho vyjmenovat spoustu, ale to by 

asi nestačil papír.       

P:  Je to bomba. 

E: Konektor byla naprosto úžasná 

akce, moc jsem si jí užila! 

 

2. Přinesl ti tento víkend něco 

výjimečného?  

A: Ovšem! Úžasné vztahy mezi lidmi, 

super kázání, úžasní lidé a hlavně, to 

je to důležité - Boží přítomnost a Jeho 

blízkost! :) To je to nejlepší! Na této 

akci jsme si našli hodně suprových 

kamarádů! To je taky super. :)   

P: Jo, přinesl. 

E: Bůh se mě na této akci dotýkal - jak 

skrze nádherné chvály, tak skrze 

skvělé lidi a úžasná kázání. 

 

3. Oslovilo tě nějaké kázání? Pokud 

ano, jaké?  

A: Moc se mi líbilo kázání o proroctví. 

Bylo to super! Užila jsem si i chvíli, 
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kdy se několik lidí postavilo do řady a 

proti nim se postavili další lidi. Jedna 

strana byla zády a lidi na druhé přišli k 

nějakému člověku. Položili mu ruku 

na rameno. Osoba před ním se 

modlila za člověka za ní (netušila, kdo 

to je). Prosila Pána, aby ukázal věc, 

kterou má připravenou pro toho 

člověka za ním. Nebo co ho 

čeká. (Ode mně to zní složitě, ale 

není. :) ) 

P: Jo skoro všechny. Nevzpomínám si 

na názvy. 

E: Všechna kázání se mi líbila. Hodně 

to o duchovních darech a taky o 

závislostech. Bůh ke mě hodně mluvil. 

 

4. Speciální otázka na Pavlíka: Jak se ti 

líbilo vést naši chválící skupinu? 

Není to pro mě nic novýho. Když 

hrajeme ve sboru, je to skoro to 

samý. 

 

Děkuji za odpovědi a můžu s vámi jen 

souhlasit. 

Přeju všem požehnaný týden. 

Klára Kecskèsová 

 

Jak nejlépe pobavíš Boha? 

Popovídáš mu o svých plánech do 

budoucna… 

 

Jaký je rozdíl mezi dnešní ženou a 

Pannou Marií?  

Žádný – obě mají dítě v jeslích a doma 

chlív… 

 

 

 

Kdo byl nejšťastnějším chlapem na 

světě? 

Adam, protože neměl tchýni… 

 

Víte, proč Bůh stvořil Evu až nakonec? 

Aby mu do toho tvoření nikdo 

nekecal… 
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Najdi na obrázku kočku 

 
Najdi na obrázku obličej
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neděle 930 h, knihovna Václava 

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400  
 

středa 19 h – Kecskèsovi 

čtvrtek 20 h – Kloučkovi 
 

7. června 14 h – Václavíkovi 

28. června 14 h - Smolíkovi 
 

pátek 18 h – obvyklé místo 

neděle 28. června po shromáždění 

Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a 

něco k tomu.  
 

34 dospělých + 31 dětí  

V sobotu 20. června od 13 h se 

uskuteční brigáda na Bradlecké Lhotě. 

Další brigáda bude 27. června od 13 h 

Pro účastníky Bobřího táboření účast 

alespoň na jedné brigádě povinná! 

Pokud bude chtít kdokoliv další 

pomoci, je vítán. 

Všichni jste srdečně zváni na guláš 

Jirky Kloučka. Bude se podávat 

v Bradlecké Lhotě v sobotu 27. června 

od 16 h. Jídelní náčiní a pití si 

přineste. Zároveň prosím nahlaste 

Jirkovi do 22. června účast – kvůli 

počtu porcí. Náklady se následně 

podělí mezi účastníky.

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

