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Tak a je to tady. Období Vánoc, 

všude světýlka, vánoční ozdoby, v 

marketech budou co nevidět znít 

známé i méně známé koledy. Někde 

napadne snad i ten sníh (to by bylo 

super). Lidé budou vyzýváni ke 

společně stráveným chvílím u 

štědrovečerního stolu, všude slova 

o pohodě, míru, rodině, štěstí, 

pokoji. A nejlepší dárky nakoupíte u 

nás a podobně. 

 

Na každém rohu na nás z regálů 

kouká deset (prý vánočních) 

skřítků, nespočet andělů a andílků, 

sáňky, Santa Claus, sobi, jeleni, 

stromečci a komety a Josef s Marií a 

malým Ježíškem no a jen Děda Mráz 

letos asi nikde nebude. 

A to celé se na nás valí a bliká a zní 

z reproduktorů a tento 

„guláš“ namíchaný kdo ví kým vším 

(my křesťané víme:) je nám s 
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rachotem podáván a každý si s tím 

poraď, jak umíš. 

A přesto, mezi tím vším, stejně 

vidím Světlo. A Ono svítí a tma Ho 

nepohltila.  A svítí všem lidem. 

Světlo nerachotí, nevydává žádný 

zvuk, prostě jenom je. Tiše čeká, 

kdo si všimne, kdo se zastaví a 

rozhlédne, aby viděl, kam jde, aby 

se zorientoval a poté srovnal své 

kroky, svůj směr a cíl. Jde-li dobře. 

A světlo přitahuje. 

To proto u štědrovečerního stolu, 

ještě před tím, než usedneme ke 

společné večeři, čtu Písmo Svaté. 

Čtu o tom, že On tu je. Že čeká u 

lidských srdcí. Kdo Ho pozve dál, 

bude s Ním večeřet. 

Vánoce jsou skvělá příležitost ke 

svědectví. On i ten „guláš“ může 

přispět k tomu, že lidé si budou 

moci srovnat myšlenky a život, když 

uvidí, že jsou zde lidé, kteří mají 

jasno v tom, o co tu jde. Já od mala 

říkal dětem, že Vánoce jsou oslava 

narození Krista. A že dárky si 

dáváme proto, že my sami jsme 

Bohem obdarováni Jeho Synem. 

Chopme se tedy příležitostí, které 

Pán jistě připraví a udělejme, co 

praví Písmo: 

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i 

nevhod, usvědčuj, napomínej, 

povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší 

trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy 

lidé nestrpí zdravé učení, ale budou 

se podle vlastních chutí obklopovat 

učiteli, kteří jim budou lechtat 

sluch. 

Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k 

bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, 

snášej útrapy, konej dílo kazatele 

evangelia, naplň svou službu.  

2.Tim. 4. 2-5 

Přeji hodně zdaru. 

 

Jarda Čeřovský 
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Být známý – populární, 

neznamená být cennější. 

 

 

Dospělost je držet se pravdy. 

 

 

Věčné určení je důležitější 

než čas smrti. 

 

 

Až přijde čas tísně a ztrát, přimknu se k Pánu Ježíši 

a nebudu se ohlížet zpět. Budu se dívat tam, kam mířím. 

Do Boží blízkosti. Místa dokonalého nasycení a utěšení. 

 

 

Hřích bydlí pouze v člověku. 

 

 

Zříceniny paláců jsou důkazem, 

že ani z té největší světské slávy nezůstane nic. 

Petr Rýgl
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Každé dítko školou povinné ví, kdo 

to byl Jan Amos Komenský. Nebo 

alespoň tuší. Zakladatel moderní 

pedagogiky, učitel národů, myslitel, 

spisovatel. U nás v Česku jsme hrdí 

na to, že pocházel právě od nás. 

Alespoň teoreticky. Napsal mnoho 

pedagogických a didaktických děl a 

některá z nich bychom dokázali 

snad i vyjmenovat. Ale ruku na 

srdce, kdo z nás si od něj skutečně 

něco přečetl?  

Jeho život má překvapivé paralely 

s naší dobou. Dnes a denně se na 

nás valí témata, která teď hýbou 

celým světem, někdy i námi 

osobně: Covidová pandemie, válka 

na Ukrajině, uprchlíci v Evropě, 

inflace a drahota…  

A Komenský? Jako dítě osiřel, zažil 

drancování a vypálení pokojného 

městečka, kde žil u své tety. Později 

mu při morové epidemii zemřela 

žena a dvě děti. Evropou zmítala 

třicetiletá válka. Musel opustit svůj 

domov a kvůli víře odejít do exilu… 

Až mě mrazilo, když jsem si 

uvědomila kolik styčných bodů 

nacházím. Komenský je tedy člověk, 

který má „právo“ promlouvat do 

naší současnosti. 

V jednom z nejtěžších období svého 

života napsal rozsahem nevelké dílo 

„Hlubina bezpečnosti“. Tato knížka 

se mi shodou okolností v poslední 

době dostala do rukou. Žasnu nad 

hloubkou a aktuálností jeho 

myšlenek, žádné teorie, vše prožité. 

Dovolím si ocitovat krátký úryvek. 

Třeba si pak budete chtít dočíst 

zbytek. :-)  

„Předně je takový Boží člověk více 

v nebi než na zemi, více s Bohem než 

s lidmi. Přebývá sice v těle a na 

světě, ale ani v jednom, ani 

v druhém nemá zalíbení, a tak tu na 

ničem nelpí. Opravdu přebývá v těle 

jako v chaloupce, kterou má na čas 

propůjčenou: Aby v ní mohl pokojně 

bydlet podle Boží vůle, šetří si ji, 

opravuje, látá, podpírá a přikrývá, 
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všechno podle potřeby, nic 

zbytečně.  

Ve světě pak bydlí jako na bojišti, na 

které ho postavil Bůh, vždy se dívá, 

odkud přichází jaký útok, udatně si 

počíná tváří v tvář ďáblu a jiným 

nepřátelům (nehájí a nebrání tělo a 

své pohodlí, jen hrad svědomí). Ale 

jeho vlastní, domovský a 

zamilovaný příbytek je v nebi, kde 

má své občanství a poklady.“ 

Chcete ještě víc Komenského? 

Doporučuji internetové stránky 

komensky2020.cz, kde lze najít další 

materiály o jeho životě (třeba jako 

komiks), nebo Komenským 

inspirovaný projekt Příběhy 

lidskosti, do kterého se letos 

zapojilo mnoho žáků základních a 

středních škol. 

V roce 2022 uplynulo 430 let od 

jeho narození. 

Ellen Kloučková
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knihovna V. Čtvrtka, Jičín  

neděle 930 h 

SHROMÁŽDĚNÍ 25. 12.  

bude od 1030 h. Nebude památka 

VP a nedělka 

SHROMÁŽDĚNÍ 1. 1. 2023 

bude od 17 h. Bude to rozjímací 

shromáždění bez památky VP a 

nedělky. 

středa od 1900 h u Smolíkových 

čtvrtek od 1930 h u Václavíkových 

pátek od 1900 h 1x za 14 dní u 

Šolcových 

Vánoční - 16. prosince v Jičíně 

15. ledna od 14 h u Kloučkových 

 

Minikavárna vždy v neděli po 

shromku. Velká kavárna poslední 

neděli v měsíci. Přineste s sebou 

něco na zub, prosím.  

41 dospělých 

5 nezletilých 

12 dětí 

Uskuteční se v neděli 18. prosince 

od 17 h. V tuto neděli nebude 

nedělka a památka Večeře Páně.  

Po shromáždění bude kavárna. 

Zpívání koled, svařák a procházka. 

Jste srdečně zváni i s přáteli. Sraz je 

v 1630 h na parkovišti u Turisťárny. 

S sebou baterku, lucernu, příp. 

plecháček na svařák. 

Křesťanské společenství Jičín 

webové stránky: www.ksj.cz 

https://www.facebook.com/ksjicin 

měsíčník Jičínská vinice; 

vinice@ksj.cz 
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