Tak za ní. Zmizela. Teď je zase na
konci louky. Přiběhnu, zase tam není.
Určitě si každý pamatuje podobenství

Nevím jak kdo, ale já bych asi začal

Pána Ježíše o ztracené ovci a ztracené

bejt naštvanej, takže pokud bych ji po

minci. Jak žena hledá zakutálený

několikahodinový honičce dostihnul,

peníz,

odstrčí,

nevím, jestli bych ji s radostí vložil na

vymete a najde a pak se raduje, že

ramena. Možná, že by mi v hlavě

našla. Pastýř hledá ztracenou ovci,

bublala myšlenka, že až ji chytím, tak

přičemž celé stádo nechá na místě.

jí dám nejdřív do kožichu co proto.

Odejde, hledá a hledá, a když ji najde,

Zachraňovat hloupou ovci, která ani

radostně ji vloží na ramena a raduje

neví, že jí jde o život a ještě utíká,

se z ní. Když něco ztratíte, je těžké

když jí chci pomoct. Ať si jde do prčic,

znovu to najít. Třeba klíče od domu

mám toho dost, kašlu na ni. Celej den

nebo od auta. Na městském úřadě

ztracenej. Když si představím, kolik

v Jičíně je deska s nápisem ztracené

ztracených ovcí hledá Bůh… A když si

klíče. Visí tam mnoho svazků s

představím, jak brzy ztrácím nervy a

originálními klíči od aut s dálkovým

trpělivost já… Jenže trpělivost je

ovládáním. Jenže to jejich majitelé

právě

nevědí. Hledat klíče jde těžko, ale

nevyhraje. Předpokladem trpělivosti

někdy se to povede. Člověk není na

je pokora a dlouhočekání. Pokud

klíče naštvanej, spíš jen sám na sebe,

máme být šancí pro jiné lidi, pak se

že je ztratil a může si za to sám.

bez

Pokud ale hledáte ovci, nebo lépe

neobejdeme. Na některé věci se

člověka, protože to podobenství se

vykašlat nesmíme, i kdybychom se

v obou případech týká lidí, je to jiné.

měli celý život pachtit s nejistým

Zahlédnete ovci na vršku, vyběhnete

výsledkem.

všechno

převrátí,

tam, ale ona už je jinde. Běží dolů.

o

tom,

že

podobných

naštvanost

vlastností

Petr Rýgl
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Today was the absolute worst day ever

Dnešek byl nejhorším dnem v mém životě.

And don’t try to convince me that

A nesnaž se mě přesvědčit, že

There’s something good in every day

V každém dni je něco dobrého,

Because, when you take a closer look,

Protože když se podíváš pozorněji…

This world is a pretty evil place.

Tenhle svět je pěkně ďábelské místo

Even if

I když

Some goodness does shine through once in a while

Dobro jednou za čas prosvítí můj den

Satisfaction and happiness don’t last.

Spokojenost a pocit štěstí netrvají věčně.

And it’s not true that

A není to pravda, že

It’s all in the mind and heart

Všechno to je jen v hlavě a v srdci,

Because

Protože

True happiness can be obtained

Pravé štěstí můžeš získat

Only if one’s surroundings are good

Jen když jsou dobré všechny okolnosti.

It’s not true that good exists

Není pravda, že dobro existuje

I’m sure you can agree that

Jsem si jistý, že budeš souhlasit, že

The reality

Skutečnost

Creates

Utváří

My attitude

Můj postoj,

It’s all beyond my control

Že nic nemám pod kontrolou.

And you’ll never in a million years hear me say that

A nikdy ani za milion let mě neuslyšíš říct, že

Today was a good day

Dnešek byl dobrým dnem.

Now read from bottom to top.

Nyní čti odspoda nahoru.

Pavlína Václavíková
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Muž odešel do zadní části obchodu a
za chvilku se vrátil s krásným červeně
Klenotník seděl u svého stolku a

a zlatě zdobeným dárkovým papírem,

roztržitě hleděl na ulici výkladem

do kterého pečlivě zabalil krabičku s

malého elegantního obchodu, který

náhrdelníkem. "Tady ho máš," řekl

mu patřil. Před výkladem se zastavila

holčičce. "A dej na něj pozor."

holčička a přitiskla nos na sklo. Oči

Děvčátko hrdě vykročilo, jako by si

modré jako nebe se jí rozzářily, když

neslo poklad.

uviděla jeden z vystavených šperků.

Hodinu poté vešla do klenotnictví

Rozhodně otevřela dveře a ukázala na

krásná dívka. Měla nádherné modré

nádherný tyrkysový náhrdelník. "Chci

oči a vlasy barvy medu. Položila na

ho pro sestru jako dárek. Můžete mi

pult před klenotníka balíček, který on

ho pěkně zabalit?" Klenotník se na

předtím s takovou péčí připravoval.

svou zákaznici nevěřícně zadíval:

"Ten náhrdelník byl koupený u vás?"

"Kolik máš peněz?" Děvčátko si bez

"Ano, slečno." "Kolik stál?" "To je věc

zaváhání stouplo na špičky a vysypalo

dohody mezi zákazníkem a mnou.

na

pokladničku.

Tato informace je důvěrná." "Ale

Vypadlo z ní pár drobných bankovek,

moje sestra měla jen pár drobných!

hrst

Nikdy

pult

plechovou

mincí,

několik

mušliček

a

by

si

takový

náhrdelník

kovových figurek. "Bude to stačit?"

nemohla dovolit koupit!" Klenotník

zeptala se hrdě. "Chtěla bych koupit

zvedl pouzdro s náhrdelníkem, zavřel

dárek

umřela

ho, znovu pečlivě zabalil a podal

maminka, se o nás stará ona a nikdy

dívce. "Vaše sestra ho zaplatila. Dala

nemá ani chvilku pro sebe. Dneska

za něj víc, než by dal kdokoli jiný -

má narozeniny a z tohohle dárku

dala všechno, co měla."

starší

sestře.

Co

bude mít jistě velkou radost. Ten
kámen má stejnou barvu jako její oči."

zdroj Internet
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Co máš ráda? (Myšleno situace,
věci, barvy, místa, aktivity, jídla…)
Když nebudu dávat na první
místo, že miluji Boha, tak mám ráda
odpočinek,

rockovou

muziku

a

strávený čas se svojí rodinou.
Máš nějaký zvyk, kdy a kde se
modlíš, čteš Bibli nebo jen tak
přemítáš?
Většinou se modlím cestou do
práce a na čtení Bible mám strašně
málo času a neumím si ho vyhradit.

Otázka od Evy K.: Za které vlastnosti jsi ráda, po kterých toužíš a které
Ti naopak vadí?
Za kterou jsem ráda, to nevím,
ale po které toužím? Tak v tom mám

Kdybys měla vybrat jeden verš,

jasno, chtěla bych být trpělivá.

který k Tobě v posledních dnech při

Vlastnost, která mi vadí, je přehnané

čtení Písma ‚promluvil‘, který by to

puntíčkářství.

byl? Můžeš nám krátce popsat, čím
nebo jak k Tobě promluvil?
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V poslední době nemám žádný

Je někdo, za jehož obrácení se

verš, který by mě oslovil, jak už jsem

modlíš a my bychom se mohli přidat?

zmínila v minulé otázce, mám na

Stačí křestní jméno.

čtení Bible velmi málo času.

Za již zmíněné členy rodiny.
Bratra Františka a za mamku a ségru

Můžeme se za Tebe doma mod-

Marii.

lit? Za co konkrétně?
Za rodinu, mám tím na mysli

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

svojí mamku, bratra a sestru, kteří
jsou nevěřící. Dále za moje zdraví.

Protrhne se hráz a voda rychle

Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě

zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni

zachrání. Loď odjede. Vesnice je už

už jsou pryč, jenom farář stojí na věži

skoro celá zatopená, z vody kouká jen

kostela a modlí se. Přijede k němu

farářova hlava. Hasiči se pro faráře

člun

otče,

znovu vrací: Pojďte otče, hodíme vám

odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu,

lano. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě

Ježíš mě zachrání. Člun tedy odjede.

zachrání. Hasiči odjedou do bezpečí a

Voda už dosahuje až nahoru na věž,

farář se utopí. Potom v nebi potká

tam stojí farář, drží se kříže a modlí

Ježíše a ptá se ho: Proč jsi mě

se. Hasiči přijedou znovu: Pojďte

nezachránil??? A kdo myslíš, že Ti

otče, odvezeme vás.

tam třikrát poslal ty hasiče?

požárníků:

Pojďte
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neděle 930 h, knihovna Václava

neděle 25. října po shromáždění

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400

Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a
něco k tomu.

25. října bude v našem sboru kázat
Petr Plaňanský, pastor KS Nymburk

35 dospělých
9 nezletilých
21 dětí

Uskuteční se 29. 10. – 1. 11.
v Havlíčkově Brodě. Více informací o
programu a přihláškách najdete na
www.brodfest.cz

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

Petr Plaňanský

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
20. října 14 h - Kloučkovi

pátek 18 h – obvyklé místo
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