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Smích, to je důležitá věc. Říká se, že 

smích prodlužuje život. Na tom něco 

bude. Smích, to je opak smutku, 

deprese, skleslé nálady a strachu. 

Biblicky smích znamená radost, nebo 

úplnou bezstarostnost. Jenže k smíchu 

musí být důvod. Smát se bez důvodu je 

znak bláznů. Smát se cizímu neštěstí je 

ubohé. Ježíš řekl: „Blaze vám, kdo nyní 

pláčete, protože se budete smát.“ A také 

řekl, že v budoucnu naši radost nikdo od 

nás nevezme a dalo by se tomu rozumět 

taky tak, že váš smích vám nikdo 

nevezme. V tomto pozemském životě je 

smích příležitostnou a přechodnou věcí. 

Ale díky Bohu za to. Je blahodárný, 

zdravý a prospěšný.  

Představte si nějaké setkání, kde by vám 

někdo řekl, že smích je zdravý a 

potřebný, tak pojďte přátelé, teď se 

spolu pěkně od srdce zasmějeme. Tak to 

by asi nešlo a nebo by to bylo vynucené 

- trapné. Herci to prý umí smát se na 

povel. Předpoklad zdravého smíchu je, 

mít smysl pro humor. Těžko žít 

s člověkem nebo lidmi, kteří ho nemají. 

Nerozumí humoru, z vtipu udělají 

problém. Urazí se. Takový problém měli 

lidé náboženští. Kamenné zbožné tváře. 

Bez úsměvu, bez milosti, bez pochopení. 

Soudci přísní, bez milosti. Z nich si legraci 

nikdo dělat nesmí. Nemusíš se smát 

tomu, co ti není k smíchu, abys dokázal, 

že máš smysl pro humor. Nebuď ale 

zloděj smíchu jiným. Manželé, rodina, 

přátelé, spolek, církev, kde se přestali 

smát, je znakem nemoci vztahů. Tam 

zbyde už jen smích zlomyslný, přející zlo 

jinému. Smích dobrý a zdravý pomáhá 

truchlivému duchu a truchlivé duši. 

Potřebujeme mu jít naproti, aby se 

neztratil a nepošel mezi námi. Zvláště 

v dnešní době. Lidé do sebe cpou 
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antidepresiva na zlepšení nálady. Je to 

jako prášek na bolest. Jako brufen. 

Necítíš bolest – „není problém“. Písmo 

říká, že radostným srdcem zkrásní tvář, 

trápení srdce ubíjí ducha, a radostné 

srdce hojí rány. Zlodějů smíchu je hodně 

– situace, okolnosti, lidi. Pokud se ale 

dokážeme podívat do vzdálenější 

budoucnosti, pak uvidíme život věčný. 

Dobrý výhled, dobrá zpráva, důvod 

k radosti. Představa církve, kterou si, žel 

sama, vypěstovala, je představa 

svíčkových bab. Není tam žádný humor, 

žádné vtipy. Není čemu se zasmát. To 

pak večer v hospodě u piva, nebo u filmu 

se zasmějeme a zase bude trochu líp. 

Fakt je, že na tomto světě většina věcí 

k smíchu není. Přesto ale existují věci, 

vtipy a situace, které ke zdravému 

smíchu jsou a těm bychom měli jít 

naproti. 

 

Petr Rýgl 
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Žalm 23 pro všechny (příliš) zaměstnané ženy 
 

 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek 
 nezapomeň na to, když taháš z kufru auta už třetí tašku s nákupem 
 
k vodám tichým mne přivodí 
 nech se pozvat, když jedeš už kolikátý den na rezervu 
 
vede mě 
 je tak dobře to vědět, když se už po stopadesáté rozhoduješ, ve zlomku vteřiny 
 
nebudu se bát 
 řekni si nahlas, když tě přepadá strach z čehokoliv 
 
tvoje berla a tvá hůl mě potěšují 
 okamžiky pro duši, nepřenosné a jedinečné, kdy vnímáš Jeho blízkost 
 
prostíráš mi stůl 
 je tak příjemné, když jednou někdo pozve tebe k prostřenému stolu 
 
hlavu mi olejem potíráš 
 Duch svatý – jako nejdražší parfém 
 
po okraj 
 Bůh nedává požehnání jen tak trochu, ale tak, že víc už to nejde 
 
provázet mě budou 
 doprovázení po celý život; jaká úleva, že tou cestou nejdeš sama 
 
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. 
 Protože nemůžeš jinak. Potřebuješ zázemí, bezpečí. Vracet se domů. 
 
 

Všem, kdo jsou na cestě, přeju spočinutí a požehnaný Advent. 
Ellen K. 



5 
 

 

neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, 

Jičín

15. prosince bude kázat P. Plaňanský, 

pastor KS Nymburk 

 

Uskuteční se 22. prosince od 17 h. 

Prosím, přineste s sebou cukroví, čaj, 

kafe. Po shromáždění bude kavárna. 

Dobrá příležitost pozvat přátele a 

známé. 

 

Uskuteční se jako obvykle na Štědrý 

den, sraz u Turistické chaty v 1630 h. 

S sebou baterku nebo lucernu. 

Dobrá příležitost pozvat přátele a 

známé. 

 

29. prosince od 18 h

V úterý 31. prosince, sraz u Turistické 

chaty v 1630 h.  

S sebou baterku nebo lucernu.

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Václavíkových

pátek 18 h obvyklé místo 

20. prosince bude nadílka 

40 dospělých 

6 nezletilých 

11 dětí 

Silvii Dezortové (Rodrové) bylo po 

dohodě ukončeno členství. 
 

 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 
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