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Stavebním materiálem života jsou 

příležitosti. Někdo z nich postaví 

chatrč, někdo palác. Šance a nebo 

příležitost – to je to samé. V životě 

všech šance přicházely, přichází a 

přicházet budou. Šance jsou různého 

druhu, od sportovních až po skutky 

milosrdenství. A vždycky jsou 

v podstatě tři možnosti, co s nimi 

můžete udělat: Zahodit, využít, 

promeškat. Někdy by člověk chtěl, ale 

lenost nebo strach ho vrací z cest, na 

které se vydat mohl a měl. Šanci vidím 

jako něco pozitivního, chápáno ve 

smyslu hodnot Božích měřítek. Něco 

ukrást, aby na to nikdo nepřišel, a tak 

zbohatnout, není šance, ale pokušení. 

Šance byla, když Ježíš řekl Matoušovi: 

„Pojď za mnou.“ Jsou to skutečné a 

dosažitelné možnosti něco udělat, 

něco říct, někam jít, něco dát atd. 

Všechny tyto šance, které nám přijdou 

do života, ať velké, nebo malé, máme 

využít a prostě je sbírat. Dát 

bezdomovci 20 Kč na polívku. Modlit 

se za lidi, co máš ve svém okruhu. 

Šance není nesplnitelný sen. Je to 

skutečná příležitost, která se dá 

skutečně použít. Nikdo nemůže mít 

všechno. Snít o vzdušných zámcích a 

přitom míjet skutečné šance života 

vede k tomu, že není nic. Sebrat šanci, 

znamená být pohotový, připravený, 

jako fotbalista, co dostane přihrávku 

před branku. Hned po tom jít a 

neváhat. Kdyby se útočník líně vydal 

k míči, nebo zůstal stát s tím, že se mu 

nechce, asi by se ho zeptali, proč tam 

vlastně je. O co ti jde? Běž tedy domů, 

sedni si do křesla a pusť si televizi a 

tam stárni. Na šanci se musí někdy 

čekat. Přeju vám, nám, abychom měli 

co nejmíň vzpomínek na promarněné 

šance. Každá šance je dobrá, malá i 

velká. Tak to říká i Písmo. Pavel píše 

otrokům: „Jsi otrok? Poslouchej svého 

pána. Máš šanci se stát svobodným? 

Využij toho.“ 

Petr Rýgl 
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Michale, tak už tu je definitivě podzim, 

práce na zahradě pomalu končí. Jaký byl 

Tvůj rok zahradníka? A zkus se zamyslet i 

nad tím, jaký byl Tvůj uplynulý rok obecně. 

Co se Ti povedlo, co naopak už tolik ne. 

 

Název "zahradník" bych pro sebe 

nepoužil. Jsem člověk, který pracuje na 

zahradě a v této chvíli jsem spíš údržbář 

a opravář a člověk, který zvládá, co mu 

ruce a tělo dovolí. Moc bych tímto chtěl 

poděkovat Evě, která se angažovala 

neuvěřitelnou energií ve sbírání ovoce a 

zeleniny, údržbě záhonů a sázení květin... 

Pokud se týče úkolů, které jsem udělal, 

byl tento rok "zahradníka" úspěšný. 

Uděláno bylo to, co je potřeba. 

Nejkrásnější ovšem je, když se na 

zahradě zastavím a myšlenkami se vrátím 

do období našich začátků zde a toho, jak 

to vypadalo na zahradě a najednou se vše 

propojí s přítomností a jen se usměji. 

Pokud se zamýšlím celkově nad minulým 

rokem, tak děkuji, že jsem jej prožil ve 

zdraví. Má rodina je též v pořádku, a to je 

dobré. Povedlo se mi udělat spoustu 

práce, povedlo se mi odpočívat, 

několikrát zavolat mé rodině a hezky si s 

nimi promluvit, víc jsem se sblížil s lidmi 

ve sboru a v práci - alespoň mám ten 

dojem :-) 

To, co se mi nepovedlo, je, že mám 

mnohdy "velké oči . Konkrétně třeba to, 

že bude hotový plot a není, že bude 

skleník a není, že se srovná terén a opět 

se tak nestalo, že si s Evou přečteme 

knížku a nepřečetli, že na ni budu milý a 

nejsem, že ji pomůžu a nepomůžu, že 

kouřím a nepřestal jsem. Atd...  

 

Co Ti dělá radost a jak odpočíváš? 

 

Radost mi dělá odpočinek a dobrý 

spánek, práce na zahradě, vycházka s 

rodinou do lesa, hraní strategických her, 
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setkání s přáteli, večer, když jedu z práce 

a vidím měsícem prosvícenou krajinu a 

když dojedu domů, tak koukám na 

hvězdy... 

Odpočívám při sledování filmů, u 

poslechu hudby, nebo si jen tak sednu do 

křesla a usnu. Rád si občas s dětmi zahraji 

hru a nebo si společně zablbnem...  

 

Při setkání rodin jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavých věcí. Třeba, že rád 

rovnáš věci do komínku a máš někdy 

odlišné priority než Eva. Tak co je pro 

Tebe v životě důležité? 

 

Byl jsem sobec a tak pro mě nejdůležitější 

bylo mít se dobře, hlavně peníze a zdraví, 

zázemí, spoustu přátel... Dnes je tomu 

jinak a co je nejdůležitější, je dost těžká 

otázka. Přikláním se k těmto hodnotám: 

-postarat se o děti a ženu ve všech 

směrech 

-mít osobní vztah s Kristem 

-umět život žít a ne jen přežívat - myslím 

tím zbytečně se nestrachovat, 

nepropadat panice... 

-umět se ztišit a naslouchat lidem kolem 

sebe 

-umět si odpočinout 

-mít svůj názor a umět si nechat poradit 

atd... 

Se složenými věcmi do komínku už to 

není tak žhavé, ale složené věci je něco, 

co si nesu ze svého pobytu v domově 

svaté rodiny a musím jen konstatovat, 

děkuji, že má skříň je úhledná a při 

otevření je to krása pro oči :-) 

 

Je něco, s čím byste potřebovali pomoci?  

Myslím jednak pomoc praktickou, ale i 

modlitební. 

 

Potřebujeme udělat podkroví pro děti na 

chaloupce :-) 

Prosím o modlitbu a požehnání za mě, 

Evu, Josífka a Johanku. 

 

 

 

Za rozhovor děkuje Jovanka Rýglová
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SETKÁNÍ RODIN 
9. listopadu se uskutečnilo setkání rodin ve sklípku Dělové koule. Hrála se poznávací hra s 

následujícím zadáním: Napiš, v čem je tvůj partner jiný než ty. Co ti vadí, podtrhni. 
  

ŽENA PÍŠE O MUŽI MUŽ PÍŠE O ŽENĚ 

… dlouho se chystá a vypravuje, když někam 
jdeme … umí daleko více naslouchat lidem 

… je sova a já skřivan … hraje lépe na piano 

… má rád výšky a hloubky a dobrodružství  … je ohebnější 

… vyzná se v autech, já je rozlišuji pouze 
podle barvy … je to žena 

… doma vidí binec v jiných věcech než já, 
nevadí mu špinavá okna, ale pavučiny, které 
já ani nevidím … je netechnický typ 

… není tak odvázaný k dobrodružství … nemůže čůrat ve stoje 

… méně pohybující se … neřídí auto 

… proč je takový perfekcionista? … nechce lítat, potápět se 

… tráví hodně hodně času nad svým koníčkem … supr vaří 

… má jiný smysl pro humor … nesportuje 

… má mnohem vroucnější vztak k 
vymoženostem dnešní doby … hraje na telefonu hry 

… má větší sebekázeň … má silnější vůli než já 

… nemá potřebu se mnou tolik komunikovat 
jako já … někdy je tvrdohlavá 

… jsme jiný úplně ve všem - on je technik, já 
neposkládám ani mlýnek na maso. Miluju 
knížky, on nečte.  

… zaměňuje slova, ale protože ji znám, 
vím, co tím myslí 

… nemluví se mnou - ale to není tichá 
domácnost, nýbrž normální stav věcí … má ráda Star Dance 

… umí vše opravit 
… má ráda chodit dlouho po Ikee, déle 
ráno vstávat 

… je silný, nebojácný … má ráda mít v koupelně 16 šamponů 

… má rád techniku a počítače 
… ráda kupuje pořád další skoro stejná 
trika 



6 
 

 

neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín
 

23. prosince od 17 h v knihovně 

Dobrá příležitost pozvat přátele a známé. 

V pátek 28. prosince od 18 h v Porotním 

sále jičínského zámku. 
 

Procházka, zpívání koled, ohýnek, svařák. 

Sraz v 1630 h u Turistické chaty 

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Václavíkových 

pátek 18 h obvyklé místo 

14. prosince nadílka 
 

 9. prosince od 14h u Čeřovských 

Vždy poslední neděli v měsíci.  

Pamatujte, prosím, na občerstvení. 

37 dospělých 

7 nezletilých 

12 dětí 
 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 
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