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VE VINICI NAJDETE:

Minuta není vůbec bezvýznamná. Mnoha
lidem se život změnil ne během minuty,
ale vteřiny. Daniel 3x za den klekával ve
svém pokoji a vyznával se svému Bohu.
Myslím, že to nebyla dlouhá doba, ale
měl v tom pravidlo, měl v tom řád, měl v
tom kázeň. Zdá se mi, že dost křesťanů je
se čtením Bible na štíru. Pokud nečtou,
pak je pro ně jediným příjmem Slova
…je někdy moc a někdy málo. K vyřešení

Božího kázání. To je jistě dobré, ale je to

krizové situace, například na silnici, máte

zprostředkované.

přinejlepším vteřiny. Mít tak minutu, to

Mám tedy návrh pro vás, kteří nezvládáte

by bylo prima, mít čas, pěkně si to v klidu

číst Písmo.

promyslet. Za minutu nestihnete sníst

Čti alespoň 1 minutu denně. Myšlenka,

dobrý oběd, ale stihnete se napít.

že to nemá cenu, je mylná. Má to cenu.

Nepřečtete knihu, ale stihnete se omluvit

Za tuto minutu bude obrovský zisk.

ze schůzky. Za minutu vám nesroste

Pokud to bude pravidelně každý den,

zlomená noha, ale zachráníte život

znamená to 7 minut za týden a 28 minut

člověku, který má tepenné krvácení.

za měsíc. Kolik minut denně prosedíš u

Minuta nestačí k vybudování vztahu, ale

televize? A nebo ještě lépe, - kolik minut

stačí k jeho zničení. Nestačí na postavení

prosedíš denně u internetu a nebo

paláce, ale stačí k tomu, aby nezůstal na

něčeho podobného? Neříkej, že minuta

kameni kámen. Za minutu určitě někoho

je málo a proto snad nemá cenu. Lidé s

dokážete pořádně naštvat, ale už to

velkými plány se často nedostanou ani k

nemusí stačit na jeho usmíření. Za

té minutě. Pravidlo moudrosti ukazuje,

minutu se dá umřít.

že pokud člověk nepohrdá kapkami a

Za minutu ujdete asi 80 metrů, v autě při

dává kapku ke kapce, má brzy vědro.

90km/h ujedete 1,5km, v Bibli přečtete

Pravidelné málo má někdy větší výsledky,

cca 11 veršů. Rok má 525 600minut.

než moc a chaoticky. Tak to říká i Písmo,
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že

skrze

vytrvalost

-

trpělivost

odpověď byla pohotová, nebyl čas na

dosahujeme Božích zaslíbení.

dlouhé promýšlení a taktizování. A pak

Čas života plyne velmi rychle a některá

jsou tu ty příležitosti dobré. Ty je

rozhodnutí a příležitosti netrvají leckdy

potřeba, jak říkával můj děda, chytit

ani minutu. Příležitosti špatné je třeba

pořádně za pačesy.

rychle odmítnout. Myslím, že když byl

Petr Rýgl

Ježíš na poušti pokoušen, tak jeho

Proč jste si na svatební oznámení
zvolili právě tento verš?
Silvie: To bylo dlouhé vybírání. Přijde mi,
že docela vystihuje náš vztah. Oba za
sebou

máme

nějaké

komplikované

vztahy a lásky a to, že jsme se nakonec
my dva našli, je pro mě úžasný Boží dar.
Honza: Narazili jsme na něj po dlouhém
hledání verše na oznámení a přišlo nám,
že je příhodný. Že to tak je, že to, že jsme
se dali dohromady, je díky tomu, že nás
propojil Bůh.
Jaké bylo vaše první setkání?
Silvie: Asi tak před sedmi lety jsme
s kamarádkou šly na bohoslužbu ICF, kam
ten den měli všichni přijít v bílém, a ona
Od Hospodina zástupů to všechno pochází

mi

– jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak

kudrnatého kluka v bílém doktorském

velkolepý

plášti, tak to mě zaujalo.

je

ve

své

moudrosti!

tam

představila

blonďatého

Honza: Poprvé jsme se viděli v ICF, když

Iz 28, 29

tam
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Silvie

přišla

na

návštěvu

s kamarádkou a ta kamarádka nás

to začalo. Cením si na ní spousty věcí, to

představila.

bych psal dlouho. S nikým jsem si nikdy

Ale

já

jsem

si

Silvii

nezapamatoval. Jen jsem si pamatoval,

tolik nerozuměl.

že mi někoho představovala, a že to asi

Kolik byste chtěli dětí?

byl někdo, na kom jí záleželo. Pak jsem

Silvie: To je sporné téma  Já tak 2 až 3.

Silvii potkal na jedné svatbě v CB Plzeň a

Honza: Silvie chce dvě až tři, takže musím

myslel jsem, že ji vidím poprvé a zaujala

chtít tak pět až šest, abychom se ve

mě. Pamatoval jsem si, že jsem tam

výsledném kompromisu dostali na tři až

potkal hezkou holku a kamarádky jsem se

čtyři. Počkal bych, až budou tři a pak bych

na ní ptal.

řešil, co dál.

Silvie, proč ses do Honzy zamilo -

Jaké jsou první týdny vašeho

vala - neboli co na něm obdivuješ? Stejně

manželství?

tak Ty, Honzo, čeho si ceníš na Silvii?

Silvie: Skvělé. Jen to dojíždění mezi

Silvie: To by byl dost dlouhý seznam 

Prahou a Pískem nás už moc nebaví,

Honza totiž úplně předčil očekávání, jaká

těšíme se, až to skončí.

jsem měla ohledně budoucího partnera.

Honza: Krásný.

Honza: První, co mě zaujalo, když jsem

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová

viděl Silvii na té svatbě, byl její úsměv, tím

4

OZNÁMENÍ…
SHROMÁŽDĚNÍ

MLÁDEŽ

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

pátek 18 h – obvyklé místo

POČET ČLENŮ

HOST

32 dospělých
Eliška Václavíková dosáhla plnoletosti
a stala se plnoprávným členem sboru

23. října bude v našem sboru kázat
Karel Řežábek, pastor KS Plzeň

8 nezletilých
Davídek Antony přijal křest
(foto ze křtu na str. 8)

13 dětí

KAVÁRNA
Koná se jako obvykle poslední neděli
v měsíci – tedy 30. října.
Prosím, pamatujte na občerstvení.

SETKÁNÍ RODIN
Uskuteční se v pátek 11. listopadu
od 18 h tentokrát v restauraci Rieger.
Hlaste se u Jirky Smolíka. Vstupní
poplatek na pár je 100 Kč, za které bude
zajištěno základní občerstvení.
Pozvěte i své přátele.
Kapacita cca 35 míst.

SKUPINKY

KONTAKTY

středa 19 h u Kecskèsových

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

čtvrtek 20 h u Kloučkových

STARŠOVSTVO
30. října, 14 h u Smolíkových
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