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Podle průzkumů z doby poslední i 

vzdálené je církev v žebříčku 

důvěryhodnosti u lidí v ČR na stálém 

posledním místě. První je armáda a 

policie. Krom mnoha jiných organizací je 

před církví rádio, internet, televize, tisk, 

odbory, neziskovky a poslední církev. 

V církvi si samozřejmě lámou hlavu s tím, 

proč to tak je, a chtěli by to změnit. Už 

v roce 1995 se k církvi hlásila pouze 

třetina obyvatel v ČR a z toho velká část 

z nich měla k církvi rezervovaný a kritický 

postoj. Pokud odečtu lidi formální a 

tradiční a zůstanou pouze ti, kdo mají 

osobní vztah k Pánu Ježíši, číslo ještě 

prudce poklesne. Církev není instituce, 

kostel, organizace. Je to společenství. Je 

zvláštní, že pokud byla církev chudá a 

třeba i pronásledovaná, byla na tom 

dobře duchovně. Jak začala bohatnout a 

začala mít vliv, uchopila světskou moc a 

začala duchovně upadat. Přestávala řešit 

to, co řešit měla - osobní vztah k Pánu 

Ježíši Kristu. Když hledající člověk přijde 

do církve, měl by na přítomných lidech 

vidět to, že v nich ožívá Boží přikázání, že 

Písmo se zrcadlí na lidech, kteří církev 

tvoří. Pokud se ale setká se světskými 

lidmi, kteří si jen odbydou úkony a žádná 

další zbožnost v dalším jejich životě není 

vidět, tak o co stát?!? Církev = místní 

sbor. Tak abychom se nepohřbili, 

musíme být opravdoví. Jenom opravdové 

jablko je cennější než celý vlak plastových 

náhražek, protože jen ze života může 

další život pocházet. Tak i z nás bude další 

duchovní život pocházet, když budeme 

opravdoví v celém svém životě. Jeden 

úmysl, jedna tvář a žádný dvojí jazyk a 

dvojí metr. Některé náhražky vypadají 

jako opravdové. Skutečnost poznáte 

teprve až když ji ochutnáte a zakusíte, jak 

to vlastě je. 

 

Petr Rýgl 
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neděle 930 h 

knihovna V. Čtvrtka, Denisova 400, Jičín

středa 19 h u Kecskèsových 

čtvrtek 1930 h u Kloučkových 

pátek 18 h obvyklé místo 
 

 21. ledna od 14h u Smolíkových 

17. února od 14h u Václavíkových  

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 

 

 

Na shromáždění 20. ledna práci oblastní 

charity představí její ředitel David Rejlek 

 

Přednáška Jany Sieberové na 

shromáždění 17. února od 930 h. 

Dobrá příležitost pozvat známé.

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz
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Dne 18. 12. 2018 se manželům Dezortovým narodil syn Matouš. 

Blahopřejeme a přejeme Boží provázení! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


