měřítkem. Mluvím o tom proto, že
být

a

zůstat

v

tomto

smyslu

Za dob mé babičky bylo normální, že

normálním člověkem, bude čím dál

holky nosily dlouhé sukně a o ruku se

těžší, protože bude muset odporovat

žádalo u rodičů s kytkou v ruce.

normám své doby. Těžké je to proto,

Rozvod byl výjimka a nemanželské

že normy žijí v lidech, kteří je

děti jakbysmet. Nejdřív se šetřilo a

uplatňují. Možná budou také lidé,

pak teprve kupovalo.

kteří už toho budou mít dost a budou

Dneska je to věc jen dětí, koho si

hledat něco víc, než požitky, peníze a

vezmou. Rodiče se to dozví až

kariéru.

nakonec, někdy se dokonce na svatbu

Blíží se Vánoce, kde se občas mihne

ani nepozvou. Nebo… žádná svatba

něco křesťanského, ale spíše je to o

není. Papíry lásku nedělají. Stačí psí

tom jídle, pití a dárcích.

knížka.

a

My jsme vždycky doma na Vánoce

jdeme rovnou na nudapláž. Jde se

vyndávali ze skříně vánoční potřeby.

nakupovat!!! A pak se škrábem za

Stromeček, co cinkal, když se pod něj

uchem, jak tu půjčku splatit! O

daly svíčky, papírový betlém, ubrus,

lesbách

škoda

ozdoby na stromek a elektrické svíčky

mluvit. Seznam by byl dlouhý, ale na

(máme je dodnes). Stromek se koupil.

ukázku to stačí.

Dneska, v době plastů, už vydrží. Pak

O tom, co je a není normální,

přišlo to hlavní, večeře a dárky. Pak se

rozhoduje „paní NORMA“, která se,

to všechno sklidilo a žilo se jako dřív.

jak vidno, s dobou mění.

Na Vánoce hrozí obžerství. Obžerství

Naše Norma – Písmo svaté, nebo

je, když člověk jí a už to nepotřebuje.

BIBLE, chceme-li, se nemění. Ale

Podle Bible je to hřích, není tedy

nemění se jen pro ty, kteří BIBLI

normální, házet to do sebe jako do

berou

míchačky.

Minisukně

a

jako

přeskočíme

samcoložnících

Normu

závaznou

a

Doma

se

na

Vánoce

neměnnou. Pro ty, kterým je Písmo

snažíme stále o tentýž trend - méně

pravidlem víry, života a závazným

dárků.
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Před

večeří

čtu

z Bible,

modlíme se a děkujeme za příchod

Jak blahodárně působí normální lidé

Krista Pána Spasitele. Dětem bych

v tomto zmateném a padlém světě.

nebral ani stromek, ani bonbóny, ani

Tak, ať jsme jedni z nich.

dárky. Jde o to, zůstat normální.
Chovat se nenormálně, znamená
chovat se hříšně. Opilec, lakomec, i
kariérista jsou nenormální. Štědrost a
pokora normální je.

Petr Rýgl

Otázka od Jany K.: Jaké jsou Tvé
plány po dokončení studia na VŠ?
První v plánu je Španělsko,
i když to je vlastně ještě součást
studia… pak bych se ideálně chtěla
věnovat nábytku a interiérovému
designu,

najít

práci

s dobrým

kolektivem a hlavně mít šťastnou
rodinu.
Byli jste doma 4 děti. Hráli jste
si

společně

nebo

to

bylo

spíš

rozdělené na klučičí a holčičí partu. Co
(nebo na co) jste třeba hráli společně?
Byl tam dost velký věkový
rozdíl, takže jsme si hráli spíš proto,
že jsme chtěli kluky zabavit, takže
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jsem třeba lezla po čtyřech a vozila je

nejtajnější dětský sen: na nic si

jako

nevzpomínám… napadá mě akorát, že

koník…

zpětně

se

docela

nechápu :-D

jsem

chtěla

mít

křesťanské

kamarády… a taky partu přátel,
Tvá nej…:

s kterou budeme podnikat výlety a

nejoblíbenější hudební skupina nebo

jiné akce

píseň: poslouchám spíš od každého

nejvtipnější trapas, co se Ti stal: občas

něco, většinou to jsou náhodné

mám pocit, že můj život je sestavený

objevy na youtube, nebo od přátel.

z trapasů a vtipných historek, ale jsou

Z křesťanských

Chris

to spíš takové situace, které jsou

Tomlin - Awake My Soul… dál hodně

vtipné, jen když jste u toho… napadá

písniček skupiny Hillsong

mě teď akorát, jak jsem šla loni první

nejoblíbenější roční období a proč:

den do nové školy – nová univerzita,

jaro, protože po zimě se vždy těším

nový obor, nový spolužáci - měla jsem

na sluníčko a příjemné teplo… je to

celkem nervy a bylo pro mě těžký i

takový pozitivní období, protože se

jen projít areálem školy… našla jsem

člověk těší, že bude pořád tepleji a

třídu a postavila se k hloučku lidí… na

slunečněji

začátku hodiny jsem šla hned za

nejlepší zážitek z poslední doby: asi

učitelem omluvit se, že musím odejít

výlet do Francie, chtěla bych víc

trochu dřív kvůli promocím… pak

cestovat

začal

nejkrásnější dárek, co jsi dostala:

hospodářství, což bylo divný, protože

pamatuju si, že největší radost jsem

to měl být předmět Výroba nábytku.

měla

vlastního

Zeptala jsem se teda kluků vedle a ty

nezděděnýho kola, ale doteď mi

se začali smát, že jsem ve špatný

největší radost dělá foťák, i když

třídě. Seděla jsem samozřejmě úplně

nefotím

vzadu a třída byla malá, takže si

asi

moc

mě

napadá

z prvního

na

kvalitu...

spíš

momentky s přáteli

výklad,

něco

o

vodním

všichni všimli, jak se prodírám ven a
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smáli se… a učitel si asi ťukal na čelo,

podrobeni zkoušce, kterou byste

proč jsem tam vůbec chodila, když po

nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou

dvou

vám dá sílu, abyste mohli obstát.“

minutách

už

odcházím…

každopádně mě to rozesmálo (vlastní

1. Korintským 10,13

blbost mě vždy nejvíc pobaví) a stres
ze mě rázem spadnul =)

Chodíš do církve Na loď do Pra-hy. Pověz nám o tom něco bližšího,
prosím.
Je to církev ICF, pochází ze
Švýcarska a je hodně cílená na mladé
lidi. Je to hodně moderní církev, která
jde s dobou, ale zároveň stojí na
pevných

biblických

hodnotách.

Hlavním cílem je přiblížit církev a
Boha lidem, kteří by například nešli
do kostela, nebo do jiné tradiční
církve. Způsob, jakým to děláme,
vyžaduje hodně dobrovolníků, jako
jsou zvukaři, osvětlovači, kamera,
nejvzdálenější místo, kde jsi byla:

režie a další… dohromady na každé

Albánie, ale rozhodně bych chtěla

celebration, jak říkáme bohoslužbě,

cestovat mnohem dál

slouží kolem dvaceti dobrovolníků a

největší obavu máš z…: z mého

před každou celebration je zkouška…

rozhodnutí jet na studijní pobyt do

já osobně dělám projekci, tzn. že

Španělska a především z toho, abych

pouštím texty k písničkám, prezentaci

si to zase nerozmyslela (už se tak

s verši a obrázky, občas video, nebo

jednou stalo)

openclipy apod. a doma předem

nejdůležitější biblický verš: „Bůh je

připravuju grafickou podobu kázání

věrný;

v prezentaci. Bohoslužbu máme ráno

nedopustí,

abyste

byli
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i večer. Snažíme se lidem návštěvu

Tvé jméno je vyšší, Tvé jméno je větší,

kostela co nejvíce zpříjemnit a dát jim

Všechna má naděje je v Tobě, Tvé

prostor spřátelit se, proto u nás

slovo nikdy neselže, Tvůj slib se

funguje i občerstvovací bar, který je

nezmění, Všechna má naděje je

mimo

v Tobě.

jiné

večer

využíván

pro

„afterparty“. O tu se teď také starám

Hodně mě to povzbuzuje, dává mi to

já. Někdy je to náročné, věnovat církvi

sílu do věcí, který mě tížej

tolik času, ale když vidím, jak na
„after“ nově příchozí lidé navazují

Můžeme se za Tebe doma mod-

přátelství a začínají se zapojovat do

lit? Za co konkrétně?

církve, tak mě to vždy povzbudí, že to

Aby mi Bůh dával do života moudrost

není jen o tom, točit lidem pivo,

a trpělivost… a také aby mi dal pokoj

kofolu, nebo zapéct bagetu, ale

a sílu do rozhodnutí ohledně toho

zajistit jim příjemné prostředí, kde

Španělska

stráví po kázání ještě další hodinu,
nebo dvě, ať už v modlitbách, nebo

Je někdo, za jehož obrácení se

sdílením se s přáteli… Chápu ale

modlíš a my bychom se mohli přidat?

samozřejmě, že ne každému musí

Stačí křestní jméno.

tato

vyhovovat.

Je jich hodně. Ani sama obvykle

Každopádně budu určitě ráda, když se

neříkám příliš mnoho jmen, modlím

přijedete někdy podívat =)

se spíše obecně za mé přátele. Teď

forma

církve

Máš oblíbený úryvek nějaké

především za mé spolužáky, moc

Chvály? Proč je pro Tebe důležitý, čím

bych si přála být s nimi jednou v nebi.

k Tobě promlouvá?
„Your name is higer, you name is
grather, all my hope is in you, your
word

unfailing,

your

promise

unshaken, all my hope is in you“

Za rozhovor děkuje Lucie Spáčilová
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Petr se zamyslel. „A souvisí to nějak s
Bohem nebo písmem?“ Tatínek se na
něho podíval s úsměvem. „A jak tě to
napadlo?“ On pokrčil rameny. „Jen
tak.“
„Samozřejmě že ano, Petře. Listí,
nebo jeho hrabání se dá přirovnat k
takovému úklidu v našem srdci, nebo
životě. Listí můžeme přirovnat k
hříchům a dobrým skutkům, které
jsou smíchány dohromady a právě
hrabání listí je takové to uklízení těch
V jednom městě žil malý chlapec

hříchů a dobrých skutků v srdci.“

jménem Petr, kterému bylo 13 let.

„Je to někde v Bibli?“

Jeho rodiče byli věřící, stejně jako on.

„Jistě že ano. Ve druhém listě

Jednoho dne, v listopadu na podzim,

Korintským se píše:

kdy bylo krásně slunečno, Petr se

„Když máme taková zaslíbení, moji

svým tatínkem hrabal na zahradě listí.

nejmilejší, očisťme se od každé

Petra to rozhodně nebavilo.

poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli

„Tati, proč musíme hrabat listí?“

své posvěcení v bázni Boží.““

„Protože je to potřeba, Petře. Na co si

Petr přikývl.

stále stěžuješ?“

„Některé věci, ne všechny, ve tvém

„Na nic, jen se mi nechce.“ řekl

životě můžou nějakým způsobem

otráveně Petr.

souviset s Bohem, nebo písmem.“

Tatínek přestal hrabat. „Každý si musí

řekl tatínek a oba se objali s úsměvem

na podzim shrabat listí na zahradě.“

na tváři.
Eliška Rýglová
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neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka

středa 30. 12. od 18 h v Porotním sále
jičínského zámku

neděle 20. 12. od 17 h, knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně
Příležitost pozvat příbuzné a známé.
Vezměte s sebou prosím kávu, čaj a
vánoční cukroví nebo cokoliv jinak
dobrého.

„Celý život jsem se namáhal a lopotil,
ale teď, s klidným srdcem a v jasném
světle Tvé věčnosti,
chci přemýšlet o tom, jaký vzorek tká
můj život“
John Bailie

na Štědrý den, sraz v 1630 h u hotelu
Šikmá věž na Prachově

středa 19 h – Spáčilovi, Přátelství 547
čtvrtek 20 h – Kloučkovi, na Chlumu

6. prosince 14 h – Čeřovští
10. ledna 2016 - Kloučkovi

33 dospělých
10 nezletilých
20 dětí
Tomáš Kopecký a Martin Kutík se stali
přátely sboru.

pátek 18 h – obvyklé místo
11. 12. vánoční nadílka

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

bude až v neděli 31. ledna 2016,
v prosinci
ji
nahradí
Vánoční
shromáždění
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