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VE VINICI NAJDETE:

zotročit. Jistě jste zažili situaci, kdy
mobil

má

absolutní

přednost.

Jakékoliv zavolání a SMS má přednost.
To je jedno, že s někým mluví. Některé
lidi to vymrští jako na péru a už utíkají,
aby mohli telefonovat. Někteří z toho
mají pocit uspokojení, že ostatní vidí,
že jim někdo volá, že je o ně zájem.
Jiní, když jim nikdo nevolá – nepíše,
mají depresi, že je nikdo nechce. Svět
se někam vyvíjí a funguje jinak, než
Těžko byste dnes našli člověka, který u

před 10 - 20 lety. S tím se nedá nic

sebe nemá mobil. A pokud byste

dělat. Nedá se to zastavit, nedá se to

takového našli, možná, že i vám by

změnit. Pokud byste dnes odložili PC a

připadal divný. Kdybych své babičce

mobil, budete moci žít, ale k některým

v době jejího dětství (tj. asi 90 let

věcem se nedostanete a některé věci

nazpět) řekl, že auto bude mít každý,

se stanou dost problematické. Tato

asi by se tomu smála. Když tehdy

závislost a trend bude pokračovat i

projelo auto přes vesnici, tak se lidi

nadále. Až se dostaneme k závislosti

sbíhali a ještě se o tom mluvilo 2 dny

úplné.

v hospodě.

jednotlivci skoro.

Dnes má auto každý a ne jen to. Mobil

Další současnou okolností života je, že

mají již předškolní děti. Ale mobil už

pokud

dávno není jen telefon, kterým se dá

facebook, mobil, internet, dostanete

někam dovolat. Je to soubor funkcí

se tak trochu mimo dění. A lidé vás

počínaje foťákem a konče navigací.

postupně

Písmo říká, že všechno je mi dovoleno,

nekomunikujete tímto způsobem. Jak

ale ne všechno prospívá. Všechno je

tě najít, když nemáš mobil a internet,

mi dovoleno, ale ničím se nedám

že ano. Přeci nebudu chodit zvonit na
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Instituce

byste

tam

již

nepoužívali

vyřadí,

jsou,

mejl,

protože

zvonek. Nebo psát papírový dopis,

Zábíjení

házet ho do schránky a čekat týden na

informace,

které

odpověď. Tohle už je špatné, protože

koukáš

youtube

to obsahuje lenost a pohodlí. Říkám si,

hloupost.

jak bych byl ochuzen, kdybych se

Když přijdeš domů, jdeš jako první k PC

nesetkal

když

a musíš se podívat, zdali nemáš mejl,

nepoužívá internet a nikdy nebude. Na

musíš kouknout na internet. Kolik času

mobil se většinou nedovolám, protože

prosedíš u internetu? Je z toho nějaký

ho neslyší. Občas mi napíše papírový

opravdový užitek?

dopis. Ty si většinou schovám.

Dokázal bys někam odejít bez mobilu

Například vymoženosti, jako jsou auto

třeba jen na jeden den? Nechat ho

a mobil, považuji za velmi užitečnou

prostě ležet doma.

věc. Běda ale tomu, kdo s tím neumí

Nebo by tě napadlo: Co když mi někdo

zacházet. Pak se z toho stává léčka,

bude volat? Co když se mi něco stane?

která může přivodit pád.

Neodpovím na SMS? Zkrátka strach,

Jak kdo používá např. PC?

strach být bez mobilu. Nedá se snad

K práci: Dnes běžná nevyhnutelná věc.

bez něj žít? Nežili snad lidé bez toho

OK.

tisíce let? Proč tedy najednou přišli na

K zábavě: Může být, ale pokud se to

to, že bez toho nemohou být?

přehání, velmi si škodíš.

Pokud to nedokážeš, pak si myslím, že

s J.

Pokorným,

i

času:
na

Hledáš

zprávy,

nepotřebuješ,
na

každou

se ti rozvíjí škodlivá závislost.
Vymoženosti přinášejí jak dobré tak
zlé věci. Když přemýšlím o tom, jak to
vidí Bůh, pak mám za to, že
kdybychom se ho zeptali, co si on o
tom myslí, řekl by. Nelekejte se, musí
to být. Ne, má to být, ale musí to být.
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Jako když se Pána Ježíše ptali, kdy
bude jeho příchod a skonání věků.
Řekl: „Budou války, zemětřesení, hlad,
mor po místech. To jsou jen počátky
bolestí. Nelekejte se, musí to být, ale
ne hned přijde konec. „
Neřekl, že tak to má být a že je to
dobře a správně. Řekl - musí to být.
Zkrátka, mezi těmito věcmi být a žít

Tím je vyjádřeno, že to lidé nezmění,

musíme a taky musíme dávat pozor a

neovládnou, ale musí tím projít. Projít

být opatrní na sebe i své děti,

pokorně a s moudrostí.

abychom nebyli podrobeni v otroctví

Písmo říká, že máme sami sebe

nezdravé závislosti.

ohledat, zdali jsme ve víře. Nebo

Petr Rýgl

kontrolovat sami sebe.

Tři muži byli na výletě a na své cestě objevili nádherné jezero. Utábořili se tedy u něj a šli si do jezera
zaplavat a potápět se. Všichni tři se potápěli, ale když vyšli na břeh, jen dva z nich měli mokré vlasy. Jak
je to možné?
Nikdo ho nikdy neviděl, a přesto je často kolem nás. Někteří jej milují, někteří jej nenávidí. A když vyslovíš
jeho jméno, tak zmizí. Co je to?
Máš za úkol zapálit oheň a máš k dispozici líh, svíčku, benzín, papír, slámu, černé uhlí, krabičku zápalek,
kousek vaty a pryskyřici. Co zapálíš jako první?
Co obletí celý svět a přesto zůstane v rohu?
Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát v každém momentě ale ani jednou v roce?
Když se narodí černoušek, má černé tělíčko, černé ručičky a černé nožičky. Jaké má zuby?
Na parníku se stala vražda. V tu dobu byli na parníku 4 lidé (oběť, kapitán, kuchař a plavčík). Podle
výpovědí jednotlivých osob odhal vraha. (A Velký bobr nebude radit  )
Kapitán: „V té době jsem kormidloval.“
Kuchař: „ V té době jsem vařil.“
Plavčík: „V té době jsem stahoval plachty.“
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OZNÁMENÍ…
SHROMÁŽDĚNÍ

GULÁŠ NA BRADLECKÉ

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

Kdo si dal moc Jirkových chilli papriček,
příjemně ho zchladil deštík 

HOST
14. srpna bude v našem sboru kázat
Pavel Hošek

SKUPINKY
začnou opět po prázdninách

STARŠOVSTVO
9. září na Kyjích

MLÁDEŽ
začíná po prázdninách v pátek 2. září,
18 h – obvyklé místo

POČET ČLENŮ
31 dospělých
8 nezletilých
14 dětí

KAVÁRNA

MLÁDEŽ

Koná se jako obvykle i přes prázdniny
poslední neděli v měsíci, 31. července
a 28. srpna. Prosím, pamatujte na
občerstvení.

PŘEDPRÁZDNINOVÉ OPÉKÁNÍ

KONTAKTY
Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
L. Spáčilová 774 617 239
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