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Slavné začátky nemusí mít vždy slavné 

konce. Byl jsem na mnoha svatbách - 

jídlo, pití, veselí, hudba, zpěv… Ale 

zároveň jsem byl u mnoha těchto lidí 

svědkem i smutných konců. Už to 

nebylo veselí, hudba a zpěv. Bylo to 

mlčení, bolest a hněv. To, co vypadalo 

slibně a všichni přáli hodně štěstí a 

dávali dary, vzalo za své. Kolikrát jsem 

slyšel, že kdyby toho nebylo, bylo by 

to lepší. Jako když vojáci pochodují do 

bitvy. Hází jim květiny, hudba hraje, 

říkají se velká slova o velkých 

vítězstvích. A oni jsou za chvíli od 

krve, zmrzačení, hladoví a promrzlí. A 

pokud to všechno přežijí, budí se ze 

spaní kvůli nočním běsům. Není tolik 

důležité, aby věci slavně začaly, ale 

aby dobře skončily. K čemu je dobré 

slavně začít a špatně skončit? K čemu 

je slavná svatba, když se pak 

rozvedete? K čemu je slavný odchod 

do bitvy, když ji prohrajete? Pokřtil 

jsem mnoho lidí. A mnozí byli nadšeni. 

Někteří se však daleko nedostali. Zdá 

se, že Boží věci se dějí opačně. 

Z malých neslavných a nenápadných 

věcí vyrůstají velké, silné a slavné. Na 

začátku syn tesaře z Nazareta a 

dvanáct nevzdělaných učedníků. Co 

by z toho asi tak mohlo být? Podle 

Písma nemáme pohrdat dnem malých 

začátků. Říkat si po pěti letech 

manželství, proč je to tak blbé? Hlavní 

je sledovat, kam cesta vede. Zdali 

vede přes močál, propasti, či pustinou 

není tak důležité. Každý by chtěl, aby 

vedla kolem cukráren, kaváren, 

restaurací, po plážích a pod palmami. 

Pokud na konci tvé cesty bude radost 

a smích, bude už jedno, čím vším jsi 

prošel a jestli ti na začátku hrála 

kapela. Bude-li však na konci jen pláč, 

smutek a bolest, bude taky jedno, 

jestli ti na začátku vyhrávali. 

 

Petr Rýgl
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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 

22. října v Jičíně 

5. listopadu v Hořicích 

19. listopadu v Jičíně 

5. – 7. listopadu se koná 

mládežnická dovolená na Karboxu. 

Bližší info u Kláry K. 

21. listopadu od 14h u Kloučkových 

V neděli 31. října po shromáždění. 

Přineste s sebou něco na zub, prosím.

41 dospělých 

6 nezletilých, 11 dětí 

Uskuteční se v pátek 26. listopadu 

od 18 h v hotelu Šikmá věž, Horní 

Lochov. Přihlašujte se u Petra R.  

Na osobu vybereme 50 Kč na 

základní občerstvení. 

Jste srdečně zváni i v případě, že 

Váš partner nemůže. Též je to dobrá 

příležitost pozvat své přátele či 

známé.  

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
 

11. 10. Jirka P.
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