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Představte si, že byste byli pozvaní do 

obydlí, kde bydlel Ježíš. Nazaret v té 

době byla malá vesnice s cca 50 domy, 

nebo spíš obydlími. 

Obydlí mohlo být kamenné, nebo 

kamenné a částečně vytesané ve 

skále. Rovná střecha se zábradlím a 

nahoře komůrka, nejvzácnější 

místnost, hostinský pokoj. Dveře se 

zámkem měli jen ti bohatší, jinak tam 

byly plátěné závěsy. Chudé rodiny 

měly obydlí s jednou místností a 

dvorkem, kde mnohdy zvířata sdílela 

jednu místnost s lidmi, kteří měli 

pouze vyvýšená lůžka. Bohatší měli 

nádvoří. Po západu slunce se 

shromažďoval život rodiny na střeše 

domu, nebo na nádvoří. Nenašli byste 

tam žádné skleněné okno, kohoutek 

s vodou, sporák, židli, ledničku, gauč, 

křeslo, peřinu a nic na proud a plyn. 

Nádobí bylo většinou z jílu a křídy. 

Suchý záchod byl umístěný dále za 

obydlím. Hygiena se dodržovala, ale 

dalo to dost práce a stálo to dost času. 

Koupelna bylo umyvadlo. Jsem 

přesvědčen, že dnes by každý odmítl 

tehdejší koupelnu, kuchyň, záchod, 

postel, dům, nádobí… zkrátka 

všechno, co měl a používal Ježíš 

Kristus. Ono hlavně záleží na tom, 

čeho si člověk všímá. Co hlavně a 

především ho zaujme, to je také to, co 

v životě hledá a kdo on sám je. 

Jakou má koupelnu, jakou zahradu, 

jaké auto? Při tomhle pohledu 

bychom si Ježíše nevšimli a ani ho 

nenašli, i kdyby byl naším sousedem. 

To, co Pán učil a říkal, je stejně aktuální 

dnes, kdy obydlí jsou jiná než dřív a 

existují věci, o kterých se lidem dřív ani 

nesnilo. To proto, že jeho přikázání 

ignorují hmotu a věci. Týkají se srdce a 

charakteru člověka. Věcí nejvyšších a 

nejdůležitějších, protože v těchto 

věcech se uskutečňuje vzdělání Boží 

v člověku. Ne ve schopnostech, za 

které svět platí a dává medaile. Není 

snadné udržet tuto stopu a všímat si 

všeho podle tohoto pravidla. Pak 

v úplné obyčejnosti uvidíte poklad a 

zlato dáte na správné místo…  

 

Petr Rýgl 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

17. června bude kázat Martin Peterka 
 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových

pátek 18 h obvyklé místo 
 

24. června 1330 h u Rýglových  
 

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte, 

prosím, na občerstvení. 
 

36 dospělých 

Do sboru vstoupila Júlia Křížková 

8 nezletilých 

12 dětí 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

 

 

18. června 2018 se uskutečnila svatodušní bohoslužba na Zebíně.  

Náš sbor zastoupil Jirka Smolík

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

