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Asi před dvanácti lety byl u nás doma 

sklenář. Přivezl nám tabuli do okna, 

aby ji vyměnil za tu, která byla vadná. 

Když tu práci dělal, byl jsem tam 

s ním. A najednou se mi začal 

svěřovat, že má rakovinu jater a že 

věděl, že to jednou přijde. Jen 

nečekal, že to bude tak brzy a tak 

rychle. Byl jsem zaskočen a nevěděl, 

co říct. Už nevím, co jsem mu na to 

odpověděl. Asi něco, jakože je to 

špatný, opravdu už nevím. Uvnitř 

jsem ale cítil jasné pnutí a hnutí, říci 

mu o spasení v Kristu. Ale nepřekonal 

jsem to a nic jsem mu neřekl. Pak jsem 

se dozvěděl, že umřel za tři týdny od 

návštěvy u nás. Ještě dříve, asi před 

pětatřiceti lety, jsem měl známého 

Jardu. Potkal jsem ho a on byl hubený 

jak kostlivec. Říkal, že má rakovinu a 

že z něj vyhánějí ty špatné buňky. 

Zase jsem se zaseknul. Asi 14 dní jsem 

o tom meditoval a řekl si, že to tak 

nenechám. Vzal jsem Bibli a šel za 

ním. Pozdě. Už byl po smrti. Určité 

příležitosti a věci nás v životě potkají 

jen jednou. Ani u nás nezastaví, 

abychom si mohli rozmyslet, co s nimi 

uděláme. Jsou to příležitosti 

k dobrému i zlému. Tak, jako Pán 

povolal Matouše na clu a on šel. A 

kdyby nešel? Jeho příběh života by 

pokračoval, ale nebyl by učedníkem 

Ježíše Krista. Je to mazec, je to 

rychlost. Čas běží, vracet se nejde. 

Můžeme jen dopředu. Každý den je 

jen jednou a pak je nový. Písmo nás 

učí, že život toho, kdo věří a miluje 

Ježíše, bude zápas. Zápas o to, abys 

činil to, co se mu líbí. Moje skóre je, že 

vedou prohry, ale budu to zkoušet 

dál. 

 

Petr Rýgl 
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Poslední den ve škole. Procházím prázdnými třídami, jestli jsem někde něco 

nezapomněla. 

V jedné třídě visí úplně vzadu mapa Německa a vedle ní velký plakát. Že bychom 

někdy tvořili nějaký projekt, a já na to už zapomněla? Zkouším zaostřit unavené 

oči, ale marně, jdu se podívat blíž. Je to bílý papír s velkým barevným nadpisem: 

SLOVO. 

Aha, tak to psali třeťáci, asi v češtině. Pod nadpisem je spousta definic, jako třeba: 

- Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, 

je označované za jednotku slovní zásoby 

- Slovo je významný dorozumívací prostředek v lidské společnosti 

- Slovo, jeho zvukovou formu a význam v daném jazyce mají schopnost rozlišit 

hlásky 

- Slovo vzniká v hlasovém ústrojí; způsobem v nich tvořených hlásek se zabývá 

fonetika 

- Slovo má mnoho jazyků a slovo dokážou ve svém jazyce identifikovat i 

negramotní mluvčí 

Pročítám si je všechny a přistihnu se, že se usmívám. Oni totiž vůbec netuší, že 

existuje ještě úplně jiné slovo. Slovo na cestu. Slovo, které je velmi osobní, a které 

ti posílá nebeský Otec do života. Jako když ti zasvítí reflektor na nějaké místo 

v Písmu a ty jen tiše žasneš, jak to, že jsi to neviděl dřív, když jsi to četl přece už 

stokrát. 

Slovo, které tě zvedne ze židle a někam pošle. Nebo taky Slovo, které tě změní 

uvnitř, protože něco pochopíš. Slovo, které pronikne až někam do tvých hlubin, na 

rozhraní duše a ducha, a vlastně ho ani nedokážeš někomu převyprávět, protože 

to je Slovo jen pro tebe. 
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Ale pak je ještě SLOVO, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jsou lidé, kteří 

se s ním skutečně potkali, kteří se ho dotkli, kteří slyšeli barvu jeho hlasu, kteří 

s ním byli na cestách nebo s ním večeřeli.  

Ale existuje nespočet dalších lidí, kteří ho nikdy neviděli, přesto jej přijali a milují 

ho. Ti pak dostali moc stát se Božími dětmi. Kupodivu i oni znají jeho hlas, když 

k nim mluví v tichu jejich srdce. A co se týká té večeře – i oni s ním můžou večeřet. 

Jenom tak ve dvou, při svíčkách, ve velmi osobním rozhovoru, se spoustou smíchu 

i něhy. Stačí uslyšet to zaklepání, a otevřít dveře. 

Když se vrátím na začátek, znalost definic nikomu nic nepřinese. Snad vzdělání a 

titul, což není špatné. Ale znát někoho nebo něco z osobní zúčastněné zkušenosti, 

na vlastní kůži, to je proměňující, to tě posouvá dál, tím zraješ a rosteš. To dává 

smysl. 

Nemůžeš znát Ježíše teoreticky. Tedy můžeš, ale pak ho vlastně neznáš. Umíš jen 

tu definici, nasoukal jsi do sebe souhrn dějepisných či teologických informací, a 

klidně můžeš znát starou řečtinu nebo citovat hebrejský originál.  Jsou to jen slova. 

Existují i tradice, do kterých ho zavřeli, aby příliš nevyčníval a nepohoršoval. 

Jenomže na to je příliš živý. 

Nepotřebuješ takovou tradici ani definici. Potřebuješ tu večeři s ním. 

 

Ellen K. 

  

Psáno na motivy: 

Evangelium Jana 1,12-14 

Zjevení Jana 2,20 

5. Mojžíšova 30,14 

Židům 4,12 

Plakát – 3.A – Hořické gymnázium 

The Chosen 
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Vzkaz od Ellen: 
Letošním létem mě provázely dva citáty, o které se chci s vámi podělit. 
 
 
„O Hospodina se musíme opírat jinak, 
než o lopatu.“ 

Pavel Kosorin 

 
„Nejmocnější zbraní, jak porazit ďábla, 
je pokora. 
Protože on vůbec neví, 
jak ji použít, 
a neví, jak se jí bránit.“ 

Svatý Vincenc z Pauly (níže pro děti k vybarvení) 
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Letos táboru předcházelo mnohem víc 

příprav a brigád, než jindy. Proto jsme 

tentokrát přijeli do naprostého luxusu. 

Jednou z nejlepších novinek byl dřez 

pod pergolou, kam nám vedla hadice, 

a kde jsme mohli „vesele“ mýt nádobí. 

Naše slavné lesní koryto bylo také 

vyspraveno a jako lednice nám opět 

sloužila vana a barel, nicméně u lesa 

před vstupem ke kadibudce stál klacek 

s cedulkou, která nám změnila život. 

Zavřeno, otevřeno. Když odvážný 

táborník otočil cedulku na 

požadovanou stranu, mohl vplout do 

lesíka a následovat pěšinku 

orámovanou svítícími kameny. Jak 

říkám, luxus. Už jsme více nemuseli 

bázlivě našlapovat po ztrouchnivělých 

prknech jídelny, protože jsme měli 

díky Jardovi Václavů novou podlahu, 

na které se dalo dokonce i tančit. Také 

jsme s sebou měli veškeré ingredience 

potřebné k postavení sprchy, ale 

nakonec jsme se rozhodli nekazit 

táborového ducha přehnanou 

čistotou. 

 

Letošní sestava: dva kluci Kloučkovic, 

tři Václavíci, tři Šormovi, sám Sam, 

jedna Klárka, jedna Rút a jeden Benža. 
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A návštěvy. 

 

První večer jsme tábor zahájili 

chválami, modlitbou, dvojitou duhou 

a obrovskou bouřkou. Poznamenám si 

– stan v jídelně bude potřebovat 

záplaty. Pršelo na nás i vevnitř. (Jak 

říkám, luxus.) 

 

Rozcvičky měl opět na starost generál 

Béňa a tak nám dal na výběr – běh a 

cvičení a nebo přeplavat čtyřikrát 

koupaliště. Když se nám běh v 

kroksách začal zajídat, zvolili jsme 

bahnitou vodu, která se tou dobou 

barvila dočervena. I Áďa tam vlezla a 

za obrovského řevu přeplavala na 

druhou stranu. Byla to síla. 

 

V rámci dopoledního programu jsme 

chválili s pomocí jednoho až dvou 

ukulele, modlili se, poslouchali slovo 

Sama a jednou Míši, a četli na 

pokračování knihu od Boba Goffa – 

Láska konající, která nás uchvátila. 

 

Šéfkuchařem se dobrovolně pasoval 

Vítek, který se s vervou pustil do 

vaření luxusních specialit, jako byly 

řízky, rajská, či guláš. Kluci si občas 

poplakali nad pytlíkem jeho papriček. 

 

Pak se hrály hry. V oblasti se nacházelo 

asi sedm šachovnic, Samova velká 

bedna s vyráběním a jeho vlastními 

hrami, propriety na kroket a biblické 

kvízy. Volejbal se hrál víc, než kdy dřív, 

potom, co jsme vypleli celé hřiště 

výměnou za síť. Úspěch měla hra 

Ovečky, kterou jsme Samovi pomáhali 

vyrábět nebo třeba Aktivity na 

křesťanská témata. 

 

Každý den nás cestou do tábora 

napadaly včely a agresivní pes. 

Zničili jsme vosí hnízdo v zárodku. 

Vyhubili jsme celé království pářících 

se mušek. 

Zkrátka jsme žili v souladu s přírodou. 

 

Podařilo se nám přežít noční výsadek, 

který pro nás připravil Lukáš se 

Samem. Naše skupina byla vypuštěna 

uprostřed pole bodláků. Skupina Ádi, 

Béni a Járy se několik hodin točila v 

kruzích. A ze všech se tu noc stali 

herci, kteří se pokoušeli ostatní 

vystrašit a napálit pomocí vyděšených 
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telefonátů. (Dík moc.) 

 

Po večerech nás bavil stand-up komik 

Vojta Šormů, zvaný Šerif. 

Svedli jsme lítou vodní bitvu. 

Svedli jsme lítou celotáborovou bitvu 

o křesla. 

Roztrhali hamaku na kusy. 

Naučili se Ádinu taneční sestavu. 

A sledovali Béňu, jak neustále něco 

spravuje nebo vyrábí a doufali, že 

nezačne brzy společné prostory sám 

ničit, aby měl dál na čem pracovat. 

 

Jedno odpoledne za námi přijely 

nanuky a dovezly s sebou Rýglovy. 

 

Poslední večer jsme všichni zakončili 

povídáním u ohně, na které budeme 

asi ještě dlouho pamatovat. 

 

Celých sedm dní jsme si užili v poklidu 

a srandě a hlavně spolu a s Bohem. 

(A přírodou.) 

Hned po pár dnech od našeho 

odloučení a náročného návratu do 

civilizace jsme se znovushledali na 

filmovém maratonu, kterým jsme 

celou tu senzaci zakončili a vlastně 

zároveň započali, jelikož tento článek 

píšu během páteční hořické mládeže, 

ke které se připojili i naši úžasní 

Šormovi. Takže parta zůstává 

kompletní. 

 

A na závěr, jak by řekl Šerif – čus a 

žádnej stres. 

 

 

Eliška Václavíková
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HOLINY 

Eliška Václavíková 

 
Ježíši, mám spoustu otázek, 

nevadí, že se tě ptám? 
 

Ptej se, 
já nikam nespěchám. 

 
Co si obléct na cestu? 

Měla bych být řádně připravená. 
 

Hodila by se obuv pevná. 
 

Ale co když bude mokro? 
Co když hned spadnu do hlíny? 

 
Tak možná radši holiny. 

 
A co když po cestě dojde k nějakému bodu zlomu? 

 
Hlavně si pamatuj, že míříš domů. 

 
A když náhodou zabloudím? 

 
Já ti moc rád poradím. 

 
Nezakopnu, když se místo na zem budu dívat na nebe? 

 
Já jsem ten, který tě tím vším provede. 
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A co když spadnu hluboko? 

Co když se budu chtít ušpinit? 
 

Nikdy nebudeš tak daleko, 
abych tě nemohl zachytit. 

 
A co když spadnu znova a znova a znova? 

 
Počítám s tím, než budeme doma. 

 
Ale jak mě po tom všem můžeš mít vůbec rád? 

 
Nic mi nezabrání tě milovat. 

 
Ale neměla bych si to nějak zasloužit? 

Postavit ti cestou pár měst? 
Prokouknout každou lest? 

Ani na okamžik oka nezamhouřit? 
 

Pojď si tu cestu se mnou užít. 
 

Ale, Ježíši, měla bych toho tolik stihnout, 
nejlíp všechno, nebo ne? 

Dělat Ti radost v každé vteřině. 
Sama se zvednout, tvoje záměry uhodnout, co nejdál doplout… 

A jak mám v těch holinách někam doběhnout? 
Neměla bych se teda přeci jen přezout? 

Neměla bych radši…? 
 

Jenom mě miluj, 
to úplně stačí. 
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

neděle 930 h 

středa od 1900 h u Smolíkových 

čtvrtek od 1930 h u Václavíkových 

pátek od 1900 h 1x za 14 dní u 

Šolcových 

dle dohody 

26. září od 14 h u Rýglových 

V neděli 26. září po shromáždění. 

Přineste s sebou něco na zub, prosím.

41 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí

Uskuteční se v sobotu 2. října od 10 

h na srubu pod Hůrou. Bude to 

jednodenní akce, jelikož na 

víkendovou obnovu se přihlásilo 

málo lidí. Máte-li zájem se 

zúčastnit, dejte vědět Petru R. 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 

 

19. 9. Eva K.| 9. 10. Jovanka R.| 

11. 10. Jirka P.

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz
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ranní rozcvička na mládežnické kempovačce 

Irena Peterková  

mládežníci 2021 


