
 

 



 

ÚVODNÍK: 

Kompetence…a 

pokora 

 

Měsíc se s měsícem sešel a je tu další 

Vinice. ☺ Sluníčko svítí, příroda se 

překonává v odstínech zelené a vůních, 

covidová čísla klesají a lidé na 

zahrádkách restaurací vypadají celkem 

spokojeně. Ale zároveň je pravda, že 

nám zde po pandemii kromě bolesti 

těch, kterým někdo zemřel a zlobě na 

skutečné i fiktivní viníky, zbyl hlavně 

určit pocit zmatku. Jak o tom mluvil 

Petr v neděli, lidé už prostě nevědí, 

čemu a komu mají věřit. Těch 

falešných zpráv, fám a polopravd se 

přes nás za poslední převalilo tolik, že 

se tomu nelze vůbec divit. Ale proč je 

vlastně naše dnešní společnost v tomto 

ohledu tak zranitelná, když průměrná 

míra gramotnosti a vzdělání je vyšší 

než kdykoli v dějinách před tím? 

Myslím, že jsou zde dvě zásadní 

slabosti: Zaprvé, že naše sametová 

společnost vylila z vaničky 

s autoritářským režimem i skutečné 

autority. Jinými slovy, máme kritický 

nedostatek osobností, které by byly na 

základě skutečných výsledků a mravní 

integrity většinově respektovány. 

Pokud by takoví lidé byli a v krizové 

situaci zaujali nějaké moudré 

stanovisko, mohlo by to přinést určitý 

nadhled, naději a zklidnění. Za druhé, 

je zde problém tzv. svobody nebo 

demokracie projevu, podle níž má 

každý nejen právo se vyjádřit úplně ke 

všemu, ale jeho názoru musí být 

dopřáno plné pozornosti. Takže když 

se např. vysílá diskusní pořad o 

vesmíru, je tam kromě profesora, 

fyzika, astronoma, který se danou 

problematikou celý život poctivě a 

pracně zabývá, také strejda z Kojčic, 

který tvrdí, že Země je placatá. A 

moderátoři se tváří, jak jsou 



 

spravedliví, vyvážení a demokratičtí, 

když poskytují prostor názorové 

různorodosti. Samozřejmě je to trochu 

přehnaný příklad, ale dobře 

demonstruje velmi rozšířený jev. Prostě 

máme (možná, že v Čechách obzvlášť) 

nutkavé pokušení mluvit téměř do 

všeho, aniž bychom k tomu měli 

jakoukoliv skutečnou kompetenci nebo 

erudici a ti, co pak tomu všemu 

naslouchají, jsou pochopitelně velmi 

zmatení. Ale nejvíce matoucí je na tom 

to, že mimo mísu nemusejí být jenom 

strejdové z Kojčic, ale skuteční 

uznávaní odborníci z té či oné sféry, 

kteří prostě zapomenou, kde jejich 

odbornost končí. A přitom princip 

kompetence je většině z nás velmi 

jasný. Pokud např. zařizujete pro sebe 

nebo svého blízkého operaci srdeční 

vady, jednoznačně se budete pídit po 

tom nejzkušenějším kardiologovi s 

nejlepšími výsledky a ani vás 

nenapadne svěřit záležitost 

sebelepšímu neurologovi nebo 

dentistovi, byť jsou to také špičkoví 

lékaři. Ale v jiných oblastech nám tato 

základní logika nějak zvláštně selhává. 

Proto myslím, že velké části zmatku se 

dá vyhnout prostě tím, že člověk bude 

odpovědi na své otázky hledat na těch 

správných místech a pokud se 9 z 10 

odpovědí od skutečně kompetentních 

lidí shoduje, pak je jejich odpověď 

velmi pravděpodobně blízká pravdě. A 

toto vše platí samozřejmě i ve vztahu k 

věcem věčným. I tam je jasné, kdo je 

největší autorita a komu v otázkách 

věčného života, hodnot i morálky 

naslouchat. Ale zároveň je úžasné, 

jakou míru pokory nám ukázal sám 

Ježíš, který by ve své době mohl určitě 

mluvit úplně do všeho (např. do 

politiky) a přesto sám sebe striktně 

omezil na dílo spásy a milosrdenství. 

Odmítl provolání králem, odmítl dělat 

rozhodčího v soudím sporu o majetek, 

odmítl být soudcem cizoložné ženy, 

odmítl se vyjádřit ke daňovému 

systému, ...zkrátka císařovo císaři a 

boží Bohu! Kéž bychom tedy i my 

(jako jednotlivci, tak i jako církev) měli 

dost pokory a moudrosti se zdržet 

vyjadřování ve věcech, kde nám to 

nepřísluší a zároveň dokázali filtrovat 

všechna ta vyjádření kolem nás pode 

skutečné kompetentnosti jejich autorů.  

                                             J. Smolík. 



 

Rozhovor se 

Spáčilovými 
 

 
 

1.Než se řeklo švec, už tu byla 

Terezka. Tak nám ji malinko 

představte... 

Jako „správná“ máma musím říct, 

že je jednoduše dokonalá :-) Nevím 

moc, jak představit mimino – spí 

(hodně), jí (ráda), kadí (taky hodně), 

brečí (pochopitelně nejvíc v noci :-) 

)… To je tak nějak ve zkratce vše. 

2. Lucie, jak zvládá Ondřej roli 

dvojnásobného tatínka? 

Jeho role ohledně Terky je zatím 

převážně praktická – naložit/vyložit 

kočárek nebo autosedačku, uklidit po 

koupání nebo neúnavně vynášet koš 

plný plínek. Nemá moc jistotu 

ohledně manipulace s takovým 

prckem, takže zbytek zastanu já. No 

a co se týče Anni, tam nevím, jestli 

zlobí víc ona jeho, nebo on ji – to 

jsou parťáci na lumpárny :-)  

3. Ondřeji, jaká je Lucie 

maminka? 

 Naprostá profesionálka, co si vždy 

ví rady. Ta, ke které se běží s každým 

šrámem. 

4. Vnímáte hodně rozdíl mezi 

jedináčkem a sourozeneckou 

dvojicí? 

Zatím ne. Protože se Terezka 

narodila o 4 týdny dřív, většinu dne 

prospí. Andulka se na ségru moc 

těšila a žádnou žárlivost zatím 

nepozorujeme. Možná jsme jen jako 

rodina celkově pomalejší, co se týče 

organizace času. Já osobně se ale 



 

cítím uvolněná a v klidu. Zatímco 

s Anni bylo vše nové, teď nás je 

prostě „jen“ o jednoho víc a jinak se 

nic nezměnilo. Předpokládám, že se 

to bude měnit v čase třeba tím, jak 

bude Terka víc bdělá a bude 

vyžadovat víc pozornosti.  

 

5. Lucie, Tvoje největší přání a 

tužba a vzkaz na závěr. 

 

Pokud mám zůstat u pozemských 

rodinných věcí, tak… vychovat holky 

v pravdě a lásce, mít pro ně ve 

výchově víc trpělivosti a především 

moudrosti, jak udržet hranice 

„dobré“ výchovy, a přitom nebýt 

příliš přísná. Toužím po tom, 

abychom si doma bez výmluv a 

hlavně s důvěrou vždy říkali pravdu. 

Toužím svou rodinu znát a 

naslouchat i beze slov, umět utěšit, 

podepřít, ale i mlčet v pravý čas, mít 

to srdce říct jasné „ne“, i když to 

druhého zklame, ale budu vědět, že 

je to pro něj to nejlepší… A moc 

toužím po tom, aby děti našly a 

udržely si vřelý upřímný vztah 

s Ježíšem – protože k tomu dospěly 

samy. Ne proto, že se to naučily od 

rodičů.  

A vzkaz na závěr? Díky za to, že jste 

má velká rodina, ve které se cítím v 

bezpečí.  

 

6. Ondřeji,  to samé – tedy, Tvoje 

největší přání a tužba a vzkaz na 

závěr. 

 

 Toužím po tom, abych se více a více 

přibližoval charakteru Kristovu, 

abych dokázal úspěšně bojovat se 

svými slabostmi, abych o to nikdy 

nepřestal usilovat. 

Vzkaz na závěr: „Všecko zkoumejte, 

dobrého se držte“ – nechme Boží 

věci na duchu Božím a o věcech 

tohoto světa rozmýšlejme kriticky. 

Střežme si svoji mysl před 

konspiracema a polopravdama. Ale 

na druhou stranu nezapominejme, že 

jsme “ovce mezi vlky; buďme tedy 

obezřetní jako hadi“. Ptala se Jovanaka R. 

 



 

Fronta… 

NEKONEČN.Á 

 

Chci být nenápadná šedá myš v davu. 

 Chci splynout, nevyčuhovat, ničím 

nezaujmout. To  snad chce někdo, kdo 

se chce v davu skrýt, ale normálně je to 

spíš obráceně. Lidi chtějí být něčím 

zajímaví, originální, ukázat úspěch. 

Říct, co viděli, zažili, co udělali. 

Někteří si proto i vymýšlí a přehání. 

Pak z toho mohou být v krizi a cítit se 

zle. Uvědomují si, že kdyby  měli říct 

pravdu, museli by přiznat, že jejich 

život je nudný, všední, nezajímavý a 

monotónní. Nemám, co bych řekl. Den 

se valí za dnem ve stereotypu a únavně 

se vše opakuje  stále znovu a znovu 

dokola. Šťastný se rozhodně necítím. 

       Neznám nikoho, kdo by neměl 

nějaké starosti.  Se starostmi je to jako 

s kýblem pod okapem. Nikdy 

nevyschne a   pořád do něj čas od času 

kape. Jindy starosti prší a ne a ne 

přestat.   A tak to bylo, je a bude. Kdo 

čeká, že se vše   nějak vyřeší, že zmizí 

veškeré potíže a že nakonec  bude 

dobře, ten se dočká jen zklamání. 

V našem dočasném pozemském životě 

takového stavu nelze dosáhnout.  

Boží moudrost nás učí, že dobrou 

chvíli a čas si máme užít a potíže a 

problémy, které budou ve frontě křičet, 

musíme brát jeden po druhém a v klidu 

je řešit. Je pravda, že některé můžou 

být velké a předbíhají ty malé. Nevadí. 

Potěšení věčné je na naší straně. Na 

straně těch, co milují Ježíše Krista.  

Možná to zní jako klišé, ale  je to 

pravda. Znamená to mít budoucnost, 

mít se na co těšit jak v časnosti, tak i 

věčnosti. Lidé, kteří mají  malou 

stabilitu, těm stačí trochu a hned je 

všechno rozhodí. Ti to mají těžší, ale 

platí pro ně to samé, co pro stabilní 

obry. Bůh říká: „ Neboj se, JÁ jsem 

s tebou.“ A o tom to je. P.R. 

 

 

 



 

 

OZNÁMENÍ: 
 

PRAVIDELNÉ 
SHROMÁŽDĚNÍ:   
Knihovna V. Čtvrtka, 

od 9,30hod.  

 

SKUPINKY: 
Středa: 19,00, Rý. 
Čtvrtek: 18,30. Vác. 
Pátek: 18,30.  Šlc. 
 
Skupinky jsou do konce června, 
potom začnou opět v září. 
 

MLÁDEŽ: 

Dle dohody 

 
STARŠOVSTVO: 
13. 6.,  14hod. Rýglovi. 

 
POČET  ČLENŮ: 
41 dospělých 

6 nezletilých, 11 dětí. 

 

 

DUCHOVNÍ  OBNOVA: 

Je plánována na první říjnový 

víkend 1-3. 10. Máte-li zájem se 

zúčastnit, přihlaste se u Petra 

R.  Počet účastníků je omezen. 

Pokud by naopak byl zájem 

malý, akce se neuskuteční. 

Prosím o přihlášení do konce 

června. 

 

 
TEREZKA  +  ANIČKA 

 
MĚSÍČNÍK: 
Křesťanského společenství Jičín 
Lucie Spáčilová 
E-mail: ksj@centrum.cz
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