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Jistá žena si dala za cíl, že ztloustne tak, 

že nebude moci chodit. Upozorňuju, že 

se nejedná o vtip. Řekla, že chce 

dosáhnout takové obezity, že bude 

imobilní. Její manžel byl akorát. Ani 

tlustý, ani hubený. Připravoval své ženě, 

která seděla na gauči v obýváku, nějaký 

koktejl. V tu chvíli vážila asi 180 kg. Ale 

podle toho, co říkala, byla pouze na 

začátku své cesty za štěstím. Manžel 

umixoval, vzal hořejšek mixéru. K tomu si 

přibral velký trychtýř a hadici. Hadici dal 

manželce, která si jí dala do pusy a do 

trychtýře lil koktejl. A manželka pila a 

pila. On jí při tom říkal: “Ty to, lásko, 

dokážeš, věřím v tebe.“ Když se ho 

potom ptali, zdali mu nevadí, že jeho 

žena je tak obézní, říkal, že vůbec ne. 

Naopak, že je na ni hrdý, když vidí, jak jde 

za svým cílem a že jí chce pomoct v tom, 

co má ráda a doufá, že se jí podaří 

uskutečnit její sen. Úžasný dar lásky, 

lásky zkažené. Pokud by za mnou s tímhle 

přišla moje manželka, tak vím jistě to, že 

bych jí hnal, jako pes kočku. A nebylo by 

nic, co by mě přesvědčilo o tom, že bych 

ji v tomhle měl jakkoliv pomáhat. 

Poslední dobou slovo láska 

nereprezentuje to, co je jím myšleno 

v Bibli. Tam je láska spoutána s pravdou. 

Ve světském smyslu je slovo láska od 

pravdy odtrženo. Dar lásky je tedy 

cokoliv, co chci, je mi příjemné, po čem 

toužím. Zkrátka… pocit štěstí. Jenže láska 

má podle Bible taky trpělivost, 

sebeovládání a mnoho dalších vlastností. 

Z vlastní zkušenosti vím, jakou to dá 

fušku, se o tyto vlastnosti poprat. Je to 

jako když běžíte do kopce a dochází vám 

síly. Nic příjemného. Přesto je to správné 

a užitečné. Láska a pravda jsou siamská 

dvojčata, která musí zůstat pohromadě. 

Pokud žijí odděleně, obě podlehnou 

zkaženosti. Takže skutečné dary lásky 

jsou jen ty, které pochází z obojího. A 

tyto skutečné dary lásky někdy hladí, 

někdy napomínají, a někdy musí taky 

trestat. 

 

Petr Rýgl 
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 Irčo, kdykoliv Tě vidím, máš na tvá- 

ři úsměv od ucha k uchu. Čím to? 

Já mám nějaký úsměv na tváři? Už mi to 

někdo říkal, ale když já se nevidím... Asi 

jsem spíš optimista než pesimista, tak to 

bude asi vyjádřením mého pohledu na 

svět. 

 Co máš ráda? Myšleno věci, situa -  

ce, místa, aktivity, barvy, jídla, hudbu… 

Praktické věci, veselé situace, chvíle, kdy 

děti samy a rády jí, chvíle s Bohem, spát 

mezi svými spícími dětmi :-), místa v 

přírodě, pohybové aktivity s dětmi, 

modrozelenou barvu, zeleninová a 

sladká jídla, chvály 

 Jednou jsi mi říkala, že se s Marti -  

nem pravidelně modlíte. Pro některé páry 

je to přirozené, jinde tato oblast ‚skřípe‘. 

Jak to bylo u vás – museli jste se k tomu 

přemlouvat, než se z toho stal zvyk? 

Ze začátku se Martin společně modlit 

nechtěl, ale protože to pro mě bylo 

důležité, tak na to přistoupil. Modlili jsme 

se společně už úplně od začátku 

společného chození. Já jsem byla zvyklá 

se modlit nahlas a ve skupině lidí ze 

skupinek, služby, z církve, přišlo mi to 

normální. Bohužel s pravidelností je to 

teď s malými dětmi horší. Ale když obě 

děti spí a vnímáme potřebu se modlit, tak 

se modlíme. 

 Pokud bys měla vybrat jeden verš 

z Bible nebo z chvály, který k Tobě 

v poslední době ‚promluvil‘, který by to 

byl? Můžeš krátce popsat, čím nebo jak 

k Tobě promluvil?  

V poslední době jsem si hodně vyčítala 

jednu chybu, kterou jsem u Tomáška 

udělala a Pán mě pozvedl pomocí 

písničky Čas od křesťanské skupiny Oáza, 

kousek textu z té písničky: čas, čas, letí 

jako splašený, vteřiny, minuty, hodiny, 

rok... Něco Ti povím, čas nejde vrátit, na 

to my lidi nestačíme, ale každý může 

znovu začít, když to Bohu dovolíme...  

 Napadá Tě nějaká otázka, na kte - 
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rou myslíš, že můžeš dát zajímavou 

odpověď? Do toho – polož sama sobě 

otázku a odpověz   

Pověz nám nějaké perličky z výchovy 

Aničky a Tomáška.  

1) Ptali jsme se Aničky: "Aničko, kdy to 

teda uděláš, ráno nebo večer?" "Mejda", 

odpověděla Anička. Vůbec nevíme, kde 

to slovo vzala.  

2) Martin byl hodně unavený a usínal u 

Aničky, ona mu řekla "já nemám čas, abys 

spal". 

3) Na třech letech Anička říkala, kolik je jí 

let: "Zítra mi bylo 2 roky". 

4) "Tati, pohlídej tady sýr, já ho dám 

miminku. Ale ani ho nesněz!" 

5) "Tati, ty máš normální hlavu?" ptala se 

Anička Martina. Martin odpověděl: "no, 

snad jo. Anička na to: "Tak to nevadí" 

 Jsme nabádáni, abychom se 

modlili jedni za druhé. Pokud chceš, 

řekni, za co bys chtěla, abychom se za 

Tebe doma modlili.  

Ráda bych využila možnosti svědčit o 

Bohu v Mateřském centru, jsem tento 

školní rok zase lektorkou, tak to vnímám 

jako velkou příležitost, ale nevím, jak na 

to... jestli si vzít zase na starost akci na 

vánoce nebo udělat nějaké křesťanské 

tvoření ve své herničce nebo třeba 

povídat příběhy z bible nebo vlastní 

svědectví nějak propašovat do 

programu...??? A taky za sílu to pak 

zrealizovat.  

 

 Je někdo nevěřící, za jehož ob- 

rácení se modlíš a chtěla bys, abychom 

se v modlitbách přidali? Řekni třeba jen 

křestní jméno. 

Asi nejdůležitější je rodina - moje sestra, 

táta, aby moje máma víc poznala Boha a 

2 nevěřící kamarádky Lenka a Jana a za 

hlavní organizátorku Mateřského centra 

Soňu. 

 

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová
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Ahoj děti, 
 
kdo má rád barvy, tak si teď na podzim přijde na své. Malíři jásají a staví si malířská plátna 

do krajiny, zahradníci shrabávají to zlaté nadělení do velkých úhledných hromad a děti 

pak do nich s oblibou skáčou nebo se zahrabávají. Určitě jste se ve škole učili, proč se listí 

na podzim barví, myslím všechny ty věci o světle a chlorofylu. Ale já si stejně myslím, že 

takhle přesně to pro nás vymyslel Bůh, když tvořil náš svět a těšil se na to, jak budeme 

žasnout nad tou krásou. Prý žádné dva listy nejsou stejné, podobně jako sněhové vločky. 

Jako lidi. Bůh totiž tvoří zásadně originály. Jako jsi ty nebo já. 
 
A teď pozor – vyhlašuju SOUTĚŽ: 

Dole na obrázku je 9 listů ze stromů. Přiřaď ke stromům jednotlivé listy. Kdo se přihlásí 

jako první se správnou odpovědí, dostane odměnu. 

Teta Ellen 

Barevný obrázek najdeš ve Vinici na webu ksj.cz 
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Optické klamy – co je na obrázcích? 
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OZNÁMENÍ…

SHROMÁŽDĚNÍ  

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

SKUPINKY 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 
 

STARŠOVSTVO  

20. listopadu, 14 h u Smolíkových 

11. prosince, 14 h u Václavíkových 
 
MLÁDEŽ  

pátek 18 h – obvyklé místo 
 

POČET  ČLENŮ

32 dospělých 

8 nezletilých 

13 dětí  
 

KAVÁRNA

Koná se jako obvykle poslední neděli 

v měsíci – tedy 27. listopadu. 

Prosím, pamatujte na občerstvení. 
 

SETKÁNÍ RODIN 

Tentokrát na téma:  

Jak spasovat to, co spasovat nejde. 

Uskuteční se v pátek 11. listopadu 

od 18 h ve sklípku Dělové koule.  

Hlaste se u Petra Rýgla. Vstupní poplatek 

na pár je 100 Kč, za které bude zajištěno 

základní občerstvení. 

Pozvěte i své přátele.  

 

 

VÁNOČNÍ 

SHROMÁŽDĚNÍ  

Uskuteční se v knihovně V. Čtvrtka               

v neděli 18. prosince od 17 h. 

Bude to další otevřené shromáždění bez 

památky VP. 

 

TICHÁ HODINA  

Uskuteční se v pátek 30. prosince od 18 h 

v porotním sále Jičínského zámku. 

 

KONTAKTY 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 

 

 

STŘÍPKY Z PŘEDCHOZÍCH SETKÁNÍ RODIN 
 

Téma bylo „Podpantofláctví“. Rozvinula se 

odlehčená debata, kdo je a není 

podpantoflák, načež Jarda Čeřovský nahlas a 

sebejistě prohlásil: „Dobruška řikala, že 

nejsem podpantoflák!“ 

 

Muži měli na lísteček napsat odpovědi na 

otázky k tématu. Ženy měly dle těchto 

odpovědí hádat lísteček svého manžela. 

Jirka Klouček na otázku „O čem sní Tvá 

žena?“   –   „Že to budu vědět“ 

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz

