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Chtěl by se někdo vrátit do těch časů, kdy 

se žilo v pazdernách?   

PAZDERNA: 

Pazderna měla malá okna, takže tam byla 

skoro tma i ve dne. 8 x 5m prostoru na 

všechno. Zabývali se zpracováváním lnu a 

tkaním. Žilo tam klidně 8-12 lidí. V létě 

bych si to ještě uměl představit, ale 

v zimě, když mrzlo? NE! Děti, kterých 

bylo třeba sedm, měly často jen jedny 

boty, které si půjčovaly. Žádný proud, 

žádné svíčky. Svítilo se pálením 

naštípaných třísek. Ty připravovaly děti. 

Tříska se uchytila do držáku a zapálil se 

jeden konec. Než dohořela, zapálila se od 

ní druhá, dala se znovu do držáku a tak 

pořád dokola. Jedna tříska hořela asi 1,5 

minuty. Právě tohle byla práce dětí, které 

dbaly na to, aby bylo večer vidět na práci.  

Romantické Vánoce v pazderně možná 

z dnešního pohledu vypadají lákavě. Je to 

ovšem pohled na televizi, ve vytopeném 

obýváku. 

 

Ve skutečnosti to byl velmi tvrdý život, 

kde bylo potřeba mnoho pracovat a 

spokojit se s málem. Ale lidé si víc 

povídali a byli víc spolu. Když si 

představím, že Bůh má srovnání křesťanů 

v různých dobách, představuji si, jak 

pazderníkův syn děkuje Bohu za sklenici 

medu a nové boty. Za to, že o Vánocích 

budou svítit svíčkou, namísto třísek.  

Pazderník prosí Boha za požehnání, aby 

všichni přežili zimu a dočkali se jara.  

Dnes vidí Bůh křesťany, kteří prosedí 

hodiny u internetu nebo televize. Jsou 

baculatí a chtějí lepší mobil, rychlejší 

internet. Za jídlo se neprosí, protože je ho 

všude dost. Sehnat dárek? To se lehko 

řekne. Ale co? Co koupit? Tahle otázka 

může vzniknout jenom tam, kde už 

všechno mají.  Máme vše, co k životu 
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potřebujeme. Co tě tedy dokáže potěšit?  

K vděčnosti, aby jí člověk měl, potřebuje 

stále víc a víc a víc. 

Pána potěší to, když jde někdo jeho 

cestou. Potěší ho, když má někdo víc 

skromnosti, pokory, trpělivosti, 

štědrosti………. Bůh nemá zalíbení ve 

svalech muže, ani v síle koně. Hospodin 

má zalíbení v těch, kdo se ho bojí a čekají 

na jeho milosrdenství. 

Kdybychom chtěli obdarovat na Vánoce 

děti od pazderníků, pak by asi stačilo dojít 

do špajzu, vzít pár zavařenin, čokoládu, 

sladkou koblihu, několik pomerančů….. a 

to by bylo radosti! 

Petr Rýgl 

Nemaluj čerta na zeď! Pořád maluje čerta 

na zeď. Slyšeli jsme mnohokrát.  

Na jakou, prosím, zeď? Každý máme svou 

zeď, kam si promítáme přání, sny, plány 

do budoucna. Často přitom bereme do 

ruky černou pastelku, to když nás válcuje 

strach a třeba ani nevíme přesně z čeho. 

Takový divný pocit. A my souhlasíme a 

řekneme si, kdo ví, jak to všechno 

dopadne. Nejspíš špatně. A na černou 

tuhu ještě přitlačíme. Ty nejhorší scénáře 

vykreslíme opravdu do detailů. Kreslíme 

a ta čerň nám roste pod rukama. A pak 

tam stojíme, klepou se nám ruce, žaludek 

v podivných křečích a nevíme, co s tím. 

Když už stojíme před naší zdí, proč 

mnohem častěji a mnohem raději 

neberem do ruky oranžovou, žlutou, 

světle modrou a růžovou? Proč si naše 

budoucí dny nenamalujem raději takto?  

Pamatuj, tu zeď máš před očima, uvidíš ji, 

kdykoliv zvedneš hlavu. Záleží jen na 

tobě, co si tam namaluješ. Jsou to tvoje 

sny a plány. A to, co máš denně před 

očima, tě nějak formuje a ovlivňuje. 

Záleží jen na tobě, jaké pastelky vybereš. 

Nebo je to jen fantazie, na které vůbec 

nezáleží, protože prostě není reálná? 

Hebrejština nejspíš vůbec nezná to rčení 

o čertu namalovaném na zdi. Ale zato zná 

něco mnohem lepšího. Hospodina před 

oči si stavím, když je mi po pravici, nikoli 

se nepohnu. Napsal kdysi král David. 

HOSPODINA PŘED OČI SI STAVÍM. Dělal 

to vědomě, protože kdykoliv ho drtil 

strach, bolest a on zvednul hlavu, uviděl 
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JEHO. Pána nad ději. Promítni si ho na 

svou zeď. To světlo přehluší všechny ty 

temné odstíny, možná všechna ta tma 

prostě zmizí. A pak tam stojíš a máš plné 

oči Jeho. Možná už ani není třeba kreslit, 

protože On pro nás připravil něco, co 

nedokážem ani vymyslet. 

Ellen Kloučková 

Anděl Gabriel zvěstoval Marii, že se jí narodí miminko Ježíš. V tajence zjistíš, co Marie 

andělovi odpověděla: 

„Jsem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _, ať se mi _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _.“ 
 

Spoj písmenka mezi smajlíky s vlajkou start – cíl a poté mezi smajlíky s vlajkou A (alfa = 

začátek) – Ω (omega = konec). Můžeš spojovat pouze smajlíky, kteří se drží za ruce!
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OZNÁMENÍ…

SHROMÁŽDĚNÍ  

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka, 

Denisova 400, Jičín

SHROMÁŽDĚNÍ PŘES 

SVÁTKY  
25. prosince od 930 h  

1. ledna 2017 od 1030 h 

HOST  
11. prosince bude v našem sboru kázat 

Jakub Limr, pastor KS Hradec Králové 

 

SKUPINKY 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 
 

STARŠOVSTVO  

11. prosince, 14 h u Václavíkových 
 

MLÁDEŽ  

pátek 18 h – obvyklé místo 

Vánoční nadílka mládeže bude 16. 

prosince. 
 

KAVÁRNA

Koná se v rámci Vánočního 

shromáždění 18. prosince, potom 29. 

ledna 2017. 

Prosím, pamatujte na občerstvení. 
 
 
 

 

 
 
VÁNOČNÍ PROCHÁZKA 

A ZPÍVÁNÍ KOLED NA 

PRACHOVĚ  

Uskuteční se 24. prosince. Sraz u hotelu 

Šikmá věž v 1630 h. S sebou si, prosím, 

vezměte lucernu – baterku. Pozvěte 

své přátelé a známé.  
 

VÁNOČNÍ 

SHROMÁŽDĚNÍ  

Uskuteční se v knihovně V. Čtvrtka               

v neděli 18. prosince od 17 h. 

Bude to další otevřené shromáždění bez 

památky VP a nedělní besídky.  

Pozvěte své příbuzné a známé. 
 

TICHÁ HODINA  

Uskuteční se v pátek 30. prosince od 18 h 

v porotním sále Jičínského zámku. 

 

POČET ČLENŮ

32 dospělých 

8 nezletilých 

13 dětí  
 

KONTAKTY 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

L. Spáčilová 774 617 239 
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