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úpadku. Pokusy o dokonalou církev
vždycky selhaly. Většinou se o to
pokoušejí lidé, kteří jsou o sobě
…není. Víc než na cokoliv jiného jsem

přesvědčeni, že to nějak dokážou.

slyšel stížnosti na církev, potažmo na

Doprovází to netrpělivost a neochota

její představitele či věřící. Některé

čekat.

byly oprávněné, jiné fámy, něco zas

příběhy

ukončovat

předčasně.

nenávist a zášť. Trošku matoucí je, že

Nemáme

dolamovat

nalomenou

lidé dnes vidí církev katolickou a pod

větev a doutnající uhlík nemáme

velkou

uhašovat.

skupinou

protestantských

Ježíš nás učí, že nemáme

církví si představí většinou akorát

I když je církev nedokonalá, musí

evangelíky. Jenže v Bibli je slovo

nějak káznit hřích. Pokud to nebude

církev použito téměř výhradně jako

dělat, splyne se světem. Vypadá to,

označení

Lepší

že s postupující mírou tolerance bude

adresná kritika by tedy spíše měla znít

tlak na to, aby nejvyšší hodnotou byla

třeba, že křesťané z Kocourkova mají

tolerance všeho. Říká se… Nebraňte

takové a takové nešvary.

lásce. Jenomže láska může být i

Přesto mám za to, že církev zaslouží

zvrácená a špatná, pokud je pojem

taky velkou pochvalu, protože bez ní

lásky odtrhnut od pravdy, jak nám ji

by to nešlo. Osobně si neumím

představuje

představit, že bych mohl na světě

nezbude ani pravá láska, ani skutečná

existovat bez církve, bez společenství

pravda.

a duchovně růst. Moje manželka také

I nedokonalé společenství je velikým

není dokonalá, ale neumím si to bez

požehnáním,

ní představit. Zkušenost ukazuje, že

zachovávat Boží přikázání.

zřeknutí

opuštění

konců, dokonalé bude jen natolik,

k duchovnímu

nakolik budeme dokonalí my, jako

místního

společenství

se,

sboru.

nebo
vede
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Písmo.

Potom

pokud

nám

usiluje
Konec

jednotlivci.

požadavky

desáté zvedají ze země, a my v tom

dokonalosti bychom měli nejdřív

jejich příběhu řekneme: “Je naděje,

uplatňovat na sebe.

zkus to znovu, pořád to může vyjít.“

Některé

Takže

příběhy

lidí

vypadají

Doporučovat pokoru, trpělivost a

ztraceně. Přesto existuje naděje, že

další křesťanské cnosti jsem v žádné

jejich příběh nakonec dopadne dobře.

reklamě neslyšel. V církvi mnohokrát.

Dokud život neskončil, trvá naděje.
Buďme místem i pro ty, kteří se po

Petr Rýgl

Jednou jsem seděla v čekárně jičínské

senzaci, své touhy mít na zázraku

nemocnice na pohotovosti a modlila

podíl… a modlila se, aby mu bylo líp,

se za pána, který tam čekal na

až tam nebudu.

ošetření. Seděl na vozíku, protože

Někdy je ale člověk svědkem věcí,

bolestí nemohl chodit, chvílemi se

které by raději neviděl. Třeba když

zdálo, že ho bolí každé nadechnutí či

jsem jednou potkala maminku s asi

sebemenší pohyb. Jeho manželku

tříletým

znám od vidění. Hrozně dlouho tam

odrážedle a vzhledem ke svému věku

čekali na výsledky nějakých vyšetření,

si ještě nebyl jeho řízením moc jistý.

asi aby věděli, co s ním dál. A on

Maminka ho častovala sprostými

každou chvíli hlasitě naříkal, chlap jak

nadávkami, a když zavrávoral znovu,

hora. Pak jsem si ale uvědomila, že se

řekla mu, že je úplně neschopný a dál

modlím trochu i proto, abych viděla

mu nadávala. Smutnější ale bylo, že

zázrak, aby najednou přestal naříkat a

on vůbec nereagoval – přišlo mu to

bylo mu líp. Tak jsem hned prosila za

normální. A tak jsem si říkala, jaký

odpuštění své zvrácené touhy po

z něj asi vyroste muž – zvyklý na
3

chlapečkem

–

jel

na

nadávky a ponižování, bez zdravého

v modlitbě máme být vytrvalí – co víc,

sebevědomí. Bylo mi ho líto. A jí

máme být neodbytní! „Říkám vám: I

ostatně také.

kdyby nevstal a nedal mu to kvůli

V květnové Vinici v článku ‚Malá

jejich přátelství, zvedne se a dá mu,

(velká)

co

role

v příbězích‘

mi

ale

potřebuje,

kvůli

jeho

Pavlínka dala povzbuzení - prostě se

neodbytnosti.“ (L 11, 8)

modlit. Za cokoliv, za kohokoliv.

Cítím v tom velkou zodpovědnost, ale

Poslední

víc

stále jako bych téhle své povinnosti

uvědomuju, jaký je modlitba úžasný

neuměla dostát. A vím, že je to právě

dar. A hlavně věřím, že modlitba

lenost. Jenže v Písmu se píše, že kdo

zmůže víc, než dobré rady nebo

hodně dostal, od toho také bude

finanční příspěvek. Můžeme se modlit

hodně očekáváno. Dostali jsme dar

za úplně cizí lidi. Věřím, že Bůh ví,

modlitby… A myslím, že se budeme

koho máme na mysli.

zpovídat z toho, jak jsme tento dar

Hanka Fialová mi jednou řekla, že

využili.

modlitba je úžasný akt lásky. To se mi

Když dostanete dárek, z kterého máte

docela líbí. Co víc si můžeme pro

radost, tak jej často používáte. Třeba

druhého přát, než Boží požehnání?

kniha, kterou jste dostali a oblíbili si ji,

Člověk na ulici neví, že se za něj

má jistě stránky už úplně ohmatané.

modlíš, když jdeš okolo. Ale Ten

Kniha je přitom dar pomíjivý.

nahoře to slyší a já věřím, že jednou

Co teprve dar modlitby, který může

to vše uvidíme. Těším se na okamžik,

změnit

kdy mi řeknou "Podívej, tahle tvoje

k dobrému – k obrazu Božímu…

modlitba pomohla tomuhle. Bůh to

Jak velkou radost máme z toho, že

slyšel a zakročil." Ale taky se zároveň

jsme tento dar od Boha dostali? A

mnohem víc bojím, že řeknou "Proč

jsou naše modlitební stránky úměrně

jsi byla líná a za tohohle ses nemodlila

tomu ohmatané?

dobou

si

stále

víc? To ti na něm nezáleželo?" Vždyť

naprosto

vše

jedině

Lucie Spáčilová
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„Modrá a žlutá jsou doplňkové barvy.“
Tak to stojí ve všech učebnicích
výtvarné výchovy.
Ale když vezme
paletu do ruky
Mistr,
namíchá MODROU
s kapkou šedivé, růžové a trochou námořnické,
rozprostře ji přes celý východní obzor,
a k ní zkombinuje ZLATOU
polních strnišť.
Nemůžu odtrhnout oči.
Přicházím každý den
do galerie na konci Chlumu
a pokaždé je napnuto
do rámu krajiny
obří plátno.
Každý večer maluje
MISTR
osobně.
Marnotratně.
Pro mě.

Ellen Kloučková
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To nevím, ale třeba někomu při
nějaké činnosti.

Kdy jsi uvěřil? Prožil jsi nějaký
Boží dotek, nebo jsi to „vzal rozumem
a rozhodl se jít touto cestou“?
Uvěřil jsem v pátek 7. 8. 2015.
Bylo to mé rozhodnutí.

Co bylo impulsem k Tvému křtu?

Dospěl jsi k němu pozvolně nebo ses
rozhodl ze dne na den?
Mým

impulsem

byla

poslušnost. Bylo to ze dne na den.

Jsi ve věku, kdy se pomalu roz hoduje, co budeš v životě dělat. Čím
bys chtěl být, jaké povolání bys chtěl
vykonávat?
Povím to takto: když mi byly 2
roky, tak jsem si hrál na opraváře. A
to bylo mé hlavní rozhodnutí být
Můžeme se za Tebe doma mod-

automechanikem.

lit? Za co konkrétně?
Ano můžete. Abych byl silný ve

Je nějaká činnost, při které vy padáš směšně, a přesto ji z nějakého

víře.

důvodu děláš?

situacích.
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Abych

obstál

v

nejtěžších

Je někdo, za jehož obrácení se

Za mé ho bývalého spolužáka

modlíš a my bychom se mohli přidat?

Járu.

Stačí křestní jméno.

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

Na táboře nechyběla ani tradiční
stezka odvahy, která byla poněkud
Ahoj všichni!

jiná než předešlé. Měli jsme totiž dojít

Tentokrát bych se s vámi chtěla

až k nedalekému kopci Bradlec, sami

podělit o zážitky z letošních prázdnin.

a za tmy okolo půlnoci. Dřív na nás po

Myslím, že jsme toho prožili opravdu

cestě většinou někdo bafal, ale letos

dost a že je na co vzpomínat.

ne. Trasu na kopec jsme už znali

První, co bych chtěla zmínit je Bobří

z noční přespávačky pod širákem,

tábor, který se konal jako každoročně

kterou jsme si opravdu užili :D

v Bradlecké Lhotě. Byl to opravdu
požehnaný čas. Celý týden, od soboty
do soboty, byl plný zábavy, koupání,
vyrábění, lenošení a her, které měli
pro změnu na starost Štěpán a Lukáš.
Bylo

to

opravdu

super,

kluci!

Děkujeme!

Také jsme měli už podruhé náš
oblíbený výsadek. Rozdělili nás do
čtyř skupinek a postupně nás Ondra
S. vozil v autě se zavázanýma očima
na nějaké určené místo, z kterého
jsme se měli dostat do tábora za
pomoci našeho orientačního smyslu
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nebo jinak. Alespoň na jeden večer

zúčastnil také osmiletý Vláďa. Týden

dorazil náš bavič Karel Havlíček, při

utekl jako voda a všichni jsme jeli

jehož hře na psychopaty jsme se jako

domů.

vždy pořádně zasmáli.

dobrodružství

Ale

tím

naše

neskončila,

společná
scházeli

jsme se průběžně. Někdy v Jičíně a
někdy jsme jeli na takzvané kouzelné
čtvrtky do Hořic k Václavíkovým.
Na závěr pár fotek.
Přeju hezký den. S Bohem!

Po několika letech jsme na táboře

Klára Kesckèsová

uvítali Járu a Davida Č. a poprvé se
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neděle 930 h, knihovna Václava

Křesťanské společenství Jičín

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400

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

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547
čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

4. října 14 h – Rýglovi

Obrázek k článku ‚Akt lásky‘

20. října 14 h - Kloučkovi

All things work together for my good…
… těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu
působí k dobrému…‘ (Ř 8, 28)

pátek 18 h – obvyklé místo

neděle 27. září po shromáždění
Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a
něco k tomu.

35 dospělých
9 nezletilých
21 dětí

Během prázdnin přijali křest Tadeáš
Čeřovský, Pavel Rýgl a Daniel Rodr.
Blahopřejeme!
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