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jenže ona je zasloužilá máma a ten kluk je
již dlouho otcem, přinejmenším už 15 let.
Jak to letí. Neskutečné a pro mě stále
neuvěřitelné.
Vím, že se s tím nedá nic dělat a je
potřeba pokory to přijmout. Někdy je to
pak bizarní podívaná na paní v letech (a
je to více problém žen), která úpornou
snahou zůstat „in“ se oblékne tak, že i teď
Čas od času narazíme s Dobruškou při

by ji táta nikam nepustil, kdyby mohl.

našich hovorech u vína na téma věku a

Stárnout se musí umět. Viděl jsem dámy,

tím potažmo času, jenž nám byl dán.

které vypadaly naprosto úžasně, vkusně

Ukazuje se, že zatím co má žena tvrdí, že

a jejich věk byste neuhodli. Stejně tak

věk neřeší a diví se těm, kteří si postěžují,

pány, na nichž šediny neubíraly na kráse,

že: „Už mi, lásko, není 20 let…“, já

spíše naopak. Jak říká Písmo: Ozdoba

vnímám věk a stárnutí jinak.

mládenců jest síla jejich, a okrasa starců

Zatím neustále dokola bývám překvapen,

šediny. Př. 20.29

že třeba na prodloužené mého syna

Ale toto jsou jen tělesné projevy

Davida, poznávám lidi, kteří společně se

zevnějšku, nějaká ta vráska či šedina. Na

mnou tvořili generaci, kdy jsme my byli

tom až tak nezáleží. To nejdůležitější se

ve věku našich dětí. Čas a životní osudy

skrývá uvnitř. To, co je v člověku. Co je na

způsobily, že se naše cesty rozešly. A nyní

tom kamarádit se s hezkou starší paní,

se opět setkávají, když doprovázíme své

když třeba občas lže nebo závidí.

děti do tanečních. Jé, tuhle holku si

Co na tom, znát se s fešným pánem, který

pamatuji… tohohle kluka taky. No jo,

má

pověst

gentlemana,

ale

ve

skutečnosti, třeba pomlouvá své kolegy a
myslí si na jejich ženy.
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Krása pramení zevnitř. Když máš krásné

„Z částky zajisté poznáváme, z částky

srdce, nezáleží na tělesné kráse. Krása

prorokujeme.“ 1. Kor. 13.9.

srdce přebíjí tělo. Vzpomeňte si na své

a také: „Nyní zajisté vidíme v zrcadle a

babičky. Jistě, byly staré, špatně chodily,

skrze podobenství, ale tehdáž tváří v tvář.

měly málo vlasů, třeba již neměly zuby,

Nyní poznávám z částky, ale tehdy

ale když byly na vás laskavé a hladily vás

poznám, tak jakž i známostí obdařen

po tváři, když nad nějakou věcí mávly

budu. 1. Kor. 13.12

rukou, protože měly životní nadhled,

Každému z nás je ušitá na míru a pro náš

nebyly snad hezčí ve vašich očích?

konkrétní úkol. Mrzí mne, že to, jak já

Jistěže byly. A snad i my jednou budeme

znám Ježíše, nejsem schopen vysvětlit

zase pro svá vnoučata. Slyšel jsem názor,

svým dětem. A vlastně nikomu, protože

že ke stáří lidé ztrácejí schopnost

bylo dáno konkrétně mně pro můj život.

„maskovat“ své pravé já. Proto jsou

Stejně tak to máte, předpokládám, i vy.

někteří „důchodci“ nesnesitelní, zbyde-li

Nejde o žádnou informaci, jde o zjevení.

jim srdce plné sebelítosti a křivd, které

Co však můžeme (a já tak činím), je to, se

v sobě nevyřešili v čase, kdy na to měli

modlit, aby naše děti měly poznání Boha

sílu.

ještě větší než my sami. Aby Ho více

Za to se modlím, aby Bůh proměňoval mé

milovaly, více poslouchaly, více uctívaly a

srdce podle své vůle tak, aby až nastane

více o Něm svědčily, než jsme tak činili a

ta doba v mém životě, nebudu pro své

činíme my.

nejbližší protivným „dědkem“.

Abychom je modlitebně doprovázeli
v čase

jejich dospívání

tělesném i

A ještě jedna věc mi leží na srdci. A to je

duchovním. Aby poté i ony podobně

tzv. „míra poznání“. Každému z nás byla

prosily za své děti a děti svých dětí.

dána určitá míra poznání Boha. Nikdo
nedisponuje úplným poznáním.

Jarda Čeřovský st.
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Nedá se ani slovy popsat, jak dokonalé to
je, co cítíte! Je to naprosto úžasné!
Mluvila jsem s Bohem, modlila se, zpívala

Jako každoročně, i letos jsme se rozhodli,

chvály a abych pravdu řekla, moc se mi z

že pojedeme na Konektor - akci, která

té chatičky nechtělo ven. :-)

spojuje fajn lidi a buduje vztah s dobrým

Potom jsem vyšla ven a pomohla své

Otcem, do Bělče nad Orlicí - kousek od

nejlepší kamarádce nosit balónky, Jelikož

Hradce. Letos jsme jeli jen já a bráška.

měla

Trochu jsem byla smutná, že nás nejede

ten

den

narozeniny,

dostala

hromadu balónků a pod nimi byl

víc, ale co se dalo dělat.

schovaný kamarád a pak na ni bafl!

Nastoupili jsme do autobusu a už jsme

Odnesly jsme balónky do společenské

jeli. Do Bělče jsme dorazili kolem půl

místnosti. Za chvilinku totiž začínala hrát

sedmé. Akorát jsme se navečeřeli a zjistili

má oblíbená kapela Smile back a ty

si číslo chatky. Každý jsme se nastěhovali

balónky dala Káťa na blbnutí. Smile back

do své a pak jsme si šli povídat s našimi

začali hrát a my jsme tančili a zpívali a

kamarády.

skákali a moc si to užili! Akorát balónky to

Po večeři hrála kapela OnMy. Je to

nepřežily :-)

skupina mladých kluků, kteří chválí

Dále jsme jezdili na lodičkách, skákali na

našeho Boha. Byli neskutečně dobří! Je to

obří trampolíně, hráli na kytaru, povídali

fakt Boží kapela! :-) Zpěvák měl naprosto

si. Bylo to naprosto úžasné!

úžasný hlas a bylo vidět i slyšet, že zpívá
od srdce. To se mi moc líbilo.
V sobotu ráno hrála kapela Introband.
Byli skvělí, ale abych pravdu řekla, OnMy
se mi líbili víc.
Sobotní den byl velice nabitý na aktivity.
Hráli jsme hry, povídali si, jezdili jsme na
lodičkách. Odpoledne jsem navštívila
modlitební

chatičku... Takovou

Boží
Večer byla noční hra. Kdo se zúčastnil,

přítomnost bych přála zažít vám všem!

dostal svíčku a tu si zapálil. Na trase byli
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tři nepřátelé a měli na ruce číslo. Naším

byla úžasná! Během chval se mě dotýkal

úkolem bylo to číslo zjistit (u všech tří

Duch Boží a byla to fakt pecka!

"nepřátel"). Šli jsme pomalu po trase a
koukali, jestli se k nám Anet, Honza nebo
Káťa neblíží. Když se k nám blížili, museli
jsme zastavit a svíčka v rukou se nám
nesměla pohnout, jinak by nám ji sfoukli
a my bychom vypadli ze hry, ale jen do té
doby, než jsme si ji znovu zapálili. Byla to
dobrá hra! :)
Po hře jsme šli do společenské místnosti

Po chvalách bylo slovo Janinky a Radka

a kecali jsme. Jedli jsme Skittles a wasabi.

Palackých. Mluvili o vztahu Boha a nás. A

Pak jsem šla hrát s kamarády a Pájou na

o srdcích. Je naše srdce a Boží srdce a

kytaru a zpívali jsme. Byl to dobrý čas. Pak

nejprve se na sebe napojíme. Postupně

jsem šla ven, lehla si na trampolínu a

se pak ta naše srdce přibližují, až se

pozorovala hvězdy. Přišel za mnou

nakonec úplně spojí a moje a Otcovo

kamarád a kecali jsme. Po dlouhé době

srdce bude jedno. Otec bude ve mně a já

jsme se rozhodli, že už bychom si mohli jít

v Něm. Budeme mít Ježíšovo srdce.

lehnout. Já jsem šla ale ještě do sprchy a

Potom jsme s Pájou museli jet domů.

když jsem si lehla do své chatičky, byly 3

Objala jsem se s přáteli a museli jsme jet.

hodiny ráno!!! :-) Trochu jsem se bála jít

Nechtělo se mi jet. Nikdy se mi nechce jet

sama po tmě k lesíku a do sprchy, ale ve

z takové úžasné akce.

sprše jsem si pak hlasitě zpívala chvály a

Byla jsem pak trochu smutná, ale věřím,

bylo to dobrý. :-)

že dá-li Pán, tak se opět shledáme.

Ráno jsem vstala a šla asi v půl 8 na
snídani. Už se tam připravovala kapela

Doufám, že příště nás pojede víc. Miluji

Rock Solid Band, kterou miluju! Dala jsem

tuto akci a jsem moc ráda za ni!

si čaj, chleba s máslem a marmeládou a
Anežka Rýglová

banán. :-) Kapela RSB (Rock Solid Band)
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín

středa 19 h u Kecskèsových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

5. listopadu 14 h u Václavíkových
3. prosince 13 h u Čeřovských

Uskuteční se ve čtvrtek 16. listopadu od
17 h v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

pátek 18 h obvyklé místo

35 dospělých
8 nezletilých
11 dětí

Vždy poslední neděli v měsíci. Pamatujte,
prosím, na občerstvení.

Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz

https://www.facebook.com/ksjicin

https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz
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