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MODLITBA

Pane Boe,
dìkuji ti za krásné Vánoce.
Dìkuji za spoustu dárkù,
které jsem dostal.
Ale chtìl bych tì poprosit o jednu vìc.
Prosím tì, nelo by udìlat vìtí mráz,
aby byl na naem rybníku led?
Já jsem toti dostal brusle, ví?
Pøedem dìkuji.
Amen.
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EXODUS

Na str. 11 si mùete jako vdy ovìøit, zda jste správnì seøadili pøeházené odstavce
pøíbìhu a získali tak poøadí písmenek do tajenky.

5. Odchod z Egypta
Hospodin øekl Mojíovi: Pokračujte v cestì dál. Zvedni svou hùl nad
moøe a to se rozestoupí, take pøejdete moøe suchou nohou. Mojí udìlal,
jak Hospodin øekl, a skutečnì se moøe rozestoupilo. Izraelský národ se vydal
na dalí cestu a Hospodin v oblakovém sloupu el tentokrát za nimi, aby je
oddìlil od egyptského vojska. (P)
Tak zvítìzil Hospodin nad Egypany a ukázal jim i Izraelcùm svou velikou
moc. Vichni Izraelci v nìj nyní vìøili a vìøili i Mojíovi, který je vedl. Bohuel tato víra netrvala dlouho. (U)
Kdy Izraelci odcházeli z Egypta, bylo jich velmi mnoho. Jen izraelských
muù bylo est set tisíc, k tomu eny, dìti a pøimíený lid. S sebou vedli
i obrovská stáda. Celkem v Egyptì jejich národ strávil čtyøi sta tøicet let.
Pospíchali co nejrychleji pryč, ale Hospodin je vedl oklikou pøes pou, aby
se vyhnuli boji s Pelitejci. Ukazoval jim cestu  ve dne jako sloup oblakový,
po setmìní jim svítil jako sloup ohnivý, take mohli pokračovat v cestì i
v noci. (S)
Zavolal si Mojíe a Árona a pøímo jim naøídil, e mají ihned s celým izraelským národem odejít z Egypta. Egypané se tak báli dalích pohrom, e
naléhali na Izraelce, aby odeli co nejrychleji. Dokonce jim na jejich ádost
vydali i své perky, pøesnì jak to Hospodin øekl. Izraelci tedy vzali jetì nevykynuté tìsto, nestihli si ani poøádnì zabalit a pospíchali pryč. (A)
Kdy nastala pùlnoc, pobil Hospodin vechny prvorozené Egypany, bohaté i chudé, nevynechal ani prvorozeného syna faraónova. Vichni naøíkali
a konečnì i faraón poznal, e Hospodinova moc je vìtí ne jeho. (Č)
Egypané pronásledovali Izraelce i po moøském dnì. Hospodin zpùsobil
v jejich vojsku zmatek. Kola jejich vozù se polámala a bylo obtíné je ovládat. (Ì)
Kdy se blíili k Rákosovému moøi, øekl Hospodin Mojíovi, aby se utáboøili. Egypané proti vám vyrazí s vojskem. Nebojte se vak, já vás ochráním
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a ukáu Egypanùm
svou moc. Opìt se
splnilo, co Hospodin
øekl. Sotva byli Izraelci z dohledu, faraón
zase zapomnìl na velikou moc Hospodina
a popadla ho zlost.
Rozhodl se pronásledovat Izraelce se
svou armádou. S vozy taenými koòmi je
brzy dohonil. (K)
Kdy vidìli Izraelci
blíící se faraónovu
armádu, popadl je
strach. Kdy pak byli
ji vichni Izraelci na
druhém bøehu, vztáhl
Mojí zase ruku nad
moøe a voda se vrátila na své místo. Celé
egyptské vojsko bylo
pohøbeno pod hladinou moøe. (CH)
Mojí je vak uklidòoval: Nebojte se, Hospodin Egypany pøemùe.
Bude bojovat za vás a vy se na to budete jenom dívat. To, co uvidíte dnes,
u nikdy v ivotì nespatøíte! (S)
Začali vyčítat Mojíovi, e mìli radìji zùstat v Egyptì. Vyvedl jsi nás
ven jen proto, abychom nyní zemøeli tady v pouti! Chceme se radìji vrátit
do otroctví, ne tady umøít! (E)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Frantiek KØIÍK (* 6. 7.
1847 Plánice u Klatov, + 22. 1.
1941 Stádlec u Tábora) - český
elektrotechnik, vynálezce a
podnikatel
Cesta českého Edisona mezi
nejvìtí postavy naí technické
historie nebyla nijak snadná. Pocházel z velmi chudých pomìrù,
na studiích se udrel jen za cenu
nejtìích obìtí. Nesloil dokonce ani maturitu, nebo nemìl peníze na povinnou taxu. Natìstí
jej vak osvícený profesor Zenger
pøijal na techniku i bez maturity,
dùvìøuje jeho talentu.
První vynález učinil Køiík u
jako elezniční úøedník pøi telegrafní slubì. Týkal se signalizace na eleznici. Rychle následovaly dalí objevy a Køiík se začal stávat známým. Skutečný úspìch mu pøinesl patent na podstatné zdokonalení obloukových lamp,
ocenìný na elektrotechnické výstavì v Paøíi roku 1881 první cenou.
Nelze zapomenout jeho zásluh na elektrickém osvìtlení Národního divadla, ale skutečnou popularitu mu pøinesla praská Jubilejní výstava 1891.
Provedl celé osvìtlení, slavnou svìtelnou fontánu a pro návtìvníky postavil
první praskou elektrickou pouliční dráhu z Letné na výstavitì. Byl také
první, a do dneka takøka jediný, kdo se v praských ulicích projídìl v elektromobilu vlastní konstrukce.
V Čechách zøídil øadu elektráren, mezi Táborem a Bechyní vybudoval ji
v roce 1903 první plnì elektrifikovanou dráhu v Rakousku-Uhersku. Závod,
který F. Køiík zaloil, nese jeho jméno dodnes. A spolu s Køiíkem jméno
české elektrotechniky proslavila celá øada dalích nadaných teoretikù, technikù i podnikatelù - Karel Domalíp, E. Kolben, Čenìk Danìk a mnozí dalí.

L

BIBLICKÁ JMÉNA
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Lot (Gn 11,31; Gn 13. kap. a 19. kap.)  synovec Abrahama, který s ním
putoval do zaslíbené zemì. Kdy nebylo dost místa pro jejich stáda, rozeli
se  Lot si vybral úrodnou níinu a usadil se ve mìstì Sodoma. To vak bylo
po nìjaké dobì Hospodinem zničeno jako trest za høínost svých obyvatel.
Pouze Lota a jeho nejblií rodinu se Abrahamovi podaøilo zachránit.
Lában (Gn 24,29 a dále od 29. kap.)  bratr Rebeky, Jákobovy matky. Jákob se k nìmu uchýlil, kdy utíkal pøed pomstou svého bratra Ezaua. Slouil
Lábanovi mnoho let, aby se mohl oenit s jeho dcerou Ráchel.
Lea (Gn 29,23)  Lábanova starí dcera, kterou lstí dal za enu Jákobovi
jetì pøed mladí Ráchel. Obì sestry spolu soupeøily o Jákobovu pøízeò.
Lévi (Gn 35,23)  syn Jákobùv a Lein, vzelo z nìj jedno z pokolení Izraele  Lévijci.
Luká  autor jednoho ze čtyø evangelií, pocházel ze syrské Antiochie.
Lazar (L 16,19-31)  chudák z podobenství o boháči a Lazarovi.
Lazar (J 11,1-44)  Jeíùv pøítel,
bratr Marie a Marty, kterého Jeí
vzkøísil z mrtvých.
Lydie (Sk 16,14)  obchodnice
s purpurem z Filip, která uvìøila
v Krista a hostila ve svém domì apotola Pavla a jeho prùvodce.
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SETKÁNÍ S ANDÌLEM

Ahoj dìti! Já jsem Kapar. No nesmìjte se, já se tak opravdu jmenuji.
To víte, v naí dobì byla trochu jiná jména, ne máte vy dnes. U jste o
nás moná slyely  o mnì a dvou mých starích pøátelích Melicharovi a
Baltazarovi. Vydali jsme se pøed více ne dvìma tisíci let na dlouhou cestu
do idovské zemì, kde se mìl narodit nový král. Cestu nám ukazovala záøivá
hvìzda. I kdy je to u dávno, moc dobøe si na tu cestu pamatuji. Nejpodivuhodnìjí bylo samozøejmì setkání s tím malým miminkem a jeho rodiči, jako
dnes vak vidím i ostatní události naeho putování. Dnes bych vám chtìl vyprávìt o jedné z nich, toti o naí návtìvì královského dvora v Jeruzalémì.
Pozval nás tam král Herodes, kdy se dozvìdìl, kam putujeme.
Na mnoha místech jsme byli povaováni za významné osoby, proto nás
toto pozvání nijak zvlá nepøekvapilo. Kdy nám Herodes udìlil audienci, chovali jsme se zdvoøile a uctivì, nikoliv vak vystraenì či podlézavì.
Upøímnì øeeno, Herodes se mi vùbec nelíbil a moje nedùvìra se mìla brzy
potvrdit.
Tak vy hledáte nového idovského krále? Také touím ho spatøit. Rád
bych se mu také el poklonit, pronáel s úlisným úsmìvem, kterému jsem
vak vùbec nevìøil.
U jste ho vidìli? U se narodil? Prý se to má stát v Betlémì. Herodes
jen tìko ovládal své vzruení.
Melichar mu klidnì odpovídal  tak, aby jej nemohl urazit, zároveò vak
neprozradil víc, ne bylo nezbytnì nutné. Bylo jasné, e jsem nebyl jediný,
kdo králi nedùvìøoval. Pravda je, e se nebylo čemu divit. Stačilo podívat se,
jak král il  kolem sebe pøepych, jeho sluebníci vak mìli v očích strach
z jeho prchlivosti a krutosti.
Milý králi, je mi líto, e ti nemùeme dát pøesné informace, ale víme jen
tolik, co ty  e se v tomto roce má ve vaí zemi zrodit nový král. Vydali jsme
se jej hledat, dosud jsme ho vak nenali.
A ho najdete, pøijdete mi øíci, kde je? ptal se Herodes takovým tónem,
e to vlastnì ani nebyla otázka.
Dobrá, odpovìdìl Baltazar, poklonili jsme se a otočili se k odchodu.
U brány mne vak nìkdo zatahal za lem plátì. Promiòte, pane, eptal
hlas za mými zády. Kdy jsem se ohlédl, spatøil jsem malého chlapce, zøej-
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mì jednoho z Herodových sluhù. Jmenuji se Benjamin, pane, vyslechnìte
mne, prosím. Jeho oči prozrazovaly, e jde skutečnì o vánou vìc.
Pojď s námi, Benjamine, øekl jsem okamitì a ukryl jej za svým plátìm. Rychle jsme spìchali k hostinci, kde jsme se ubytovali.
Tak co má na srdci, chlapče? zeptal jsem se Benjamina, jakmile jsme
za sebou zavøeli dveøe. Pane, snanì vás prosím, nevracejte se do Jeruzaléma, a malého krále najdete. Herodes je stranì zlý. Náhodou jsem slyel,
jak se se svými rádci domlouvá, e a zjistí, kde to dítì je, pole své vojáky,
aby jej zabili!
Já to tuil, pravil jsem. Posly, Benjamine, moc ti dìkujeme za varování. Ovem mám teď o tebe trochu strach. Nehrozí ti trest, kdy král zjistí, e
jsi s námi mluvil? Nechce jít radìji s námi?
Dìkuji, pane, jste velice laskavý, já se ovem musím vrátit, mám v paláci
staré rodiče, musím se o nì postarat.
A byl pryč. Ubohý chlapec. Pozdìji jsme se dozvìdìli, e Herodovi jeho
pehové skutečnì o naem setkání øekli. Krutý král jej nechal zbičovat tak
silnì, e rány nepøeil. Obìtoval za malého Jeíe ivot. Vìøím, e jej vzal
k sobì do nebe.
Jana Krajčiøíková
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TAJNÁ ØEČ

Patrnì kadý, komu je kolem deseti let, touí mluvit tak, aby tomu
dospìlí nerozumìli. Pak je mono plánovat rùzné schùzky, výlety, utkání
a sdìlovat si nejtajnìjí tajemství bez jakýchkoliv obav. Také mì v onom
vìku zaujala tato mylenka. A jako na zavolanou jsem potkal kamarádku
Cilku Lukáovou, která mì nenadále takto oslovila: Nanga zdangar, kangam
jdenge? Hned jsem pochopil, e u je to tady, a Cilka mnì ihned ochotnì
vysvìtlila podstatu této tajné øeči. Tady je:
Kdy slovo tvoøí jen jedna slabika a končí samohláskou, pøidá se k nìmu
ng a na konci se opakuje tatá samohláska. Pøíklady: já se øekne jángá, ty  tyngy. Končí-li slovo souhláskou, ta se odtrhne, k obnaené
samohlásce se opìt pøidá ng, samohláska se opakuje a souhláska se pøidá
na konec. Pøíklady: les se øekne lenges, vùz se øekne vùngùz. Kdy je
slovo delí, rozdìlí se na slabiky a u kadé se postupuje stejnì jako u jednoslabičného slova. Pøíklady: televize se øekne tenge lenge vingi zenge;
vrána lítá  vrángá nanga língí tángá. Ponìkud obtínìjí to je, končí-li
slabika slabikotvornou souhláskou r nebo l, ale pøi pilném cvičení se to
zvládne. Pøíklad: vtrhl sem tygr se øekne vtrngr hlngl sengem tyngy grngr. Pøedloky v, s, k a z se pøipojují k následujícímu slovu. Pøíklad:
v horách se øekne vhongo rángách; s námi se øekne snángá mingi;
k lesu se øekne klenge sungu; z dálky se øekne zdángál kyngy.
Stačí nìkolik hodin samovýuky a tajnou øečí lze plynnì hovoøit. Nedá se
zapomenout ani po dlouhém vyhnanství ze zemì dìtství.
Nakonec praktická ukázka:
Známá písnička
Kočka leze dírou, pes oknem,
nebude-li pret, nezmoknem 
zní v tajné øeči takto:
Kongoč kanga lenge zenge díngí roungou,
penges ongok nengem,
nenge bungu denge lingi prngr enget,
nenge zmongok nengem.
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Pøeji vám mnoho zdaru pøi sdìlování tajemství veho druhu.
Anga hongoj!
Zdenìk Svoboda

A já se, dìti, pøidám s výzvou: máte-li také nìjakou takovou tajnou øeč,
se kterou byste se chtìli pochlubit ostatním, polete nám v ní dopis (a tøeba ani nemusíte posílat klíč, vá dopis mùeme otisknout jako soutì pro
ostatní čtenáøe, zda se jim podaøí jej vylutit)!
Moc se tìíme na vechny vae tajné vzkazy!
Jana Krajčiøíková

(Správné øeení ze str. 4: Čas ke spìchu. )
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

V tomto čísle otiskujeme dalí obrázky, ocenìné v soutìi nazvané Kdo
je mùj bliní. Jsou od Joina Farkase a Adély Siudové, kteøí se zúčastnili
v kategorii 10-13 let.

UČÍTE SE ANGLICKY?
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14. Vánoce  Narození Jeíe
Jednou pøiel andìl k mladé idovské enì Marii a øekl jí: Stane se matkou
Boího Syna. Nebyla jetì vdaná. Kdy Josef, který se s ní chtìl oenit, zjistil, e
je tìhotná, myslel si, e miluje jiného mue, a rozhodl se, e se jí vzdá. Ale andìl
ho také navtívil a vechno mu vysvìtlil. A tak se vzali. Kvùli sčítání lidu museli jít
do Betléma, kde se Josef narodil. Pøili pozdì, proto pro nì nebylo nikde místo na
spaní, kromì chléva. Narodilo se zde dìátko, které dostalo, jak andìl øekl, jméno
Jeí. Marie jej poloila do jeslí. Andìlé oznámili pastýøùm, e se v Betlémì narodil
Boí Syn a ná Spasitel, a oni se
na nìj pøili podívat, poklonit se
mu a pøinést mu své dárky.

15. Three Kings (Magi)
When Jesus was born, three
wise men from the East came
to Jerusalem and asked: Where
is he who has been born king of
the Jews? We have seen his star
on the East and have come to
worship him. When Herod the King heard this, he was troubled. He summoned
the wise men secretly and told them: Go and search for the child, and when you
have found him bring me word, that I may come and worship him too. Then they
continued their way and the star went before them, till it came to rest over the
place where the child was. They rejoiced with a great joy. They entered a house
and saw the child with Mary, his mother. They fell down and worshipped him and
offered him gifts: gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream
not to return to Herod, they departed to their own country by another way.
Slovíčka:
summoned secretly
bring me word
came to rest
rejoiced
gold
frankincense
myrrh
being warned

tajnì povolal
oznamte mi
zastavila se
zaradovali se
zlato
kadidlo
myrha
jsouce varováni
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Tøíkrálová osmismìrka

Baltazar
Betlém
Boí
cesta
dary
Herodes
hvìzda
jesle

kadidlo
Kapar
Melichar
mudrc
myrha
sen
Syn
tøi
velbloud

Blahopøejeme výhercùm listopadové soutìe (tajenka: Odpočinek):
Adrian Ferenc a Denisa Bejdáková z Kojetína
Karolína Nováčková z Prahy 2

ROSTLINY V BIBLI
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Hoøčice
Kdo by neznal párek s hoøčicí? Tato pochutina nesmí chybìt
u ádného táboráku, pouívá se
vak i do mnoha jiných receptù.
Hoøčice je jednou z nejstarích
koøenících a léčivých bylin. Psané
prameny potvrzují, e byla známá
u starým Øekùm, Egypanùm, Indùm i Øímanùm jako konzervační
a léčebný prostøedek. Napøíklad
k duené zeleninì se drtilo hoøčičné zrno s rozinkami a mandlemi na
pastu. Hoøčice podporuje trávení,
preventivnì pùsobí proti rakovinì a prý i proti nachlazení. Hoøčičné semínko pøidáváme do nálevu pøi zavaøování zeleniny (hlavnì okurek) či hub.
Rostlina je to pomìrnì nenápadná, se lutými kvìty a s malými nenápadnými semeny. Právì tohoto faktu vyuil Jeí v nìkterých svých podobenstvích. Ji v minulém čísle, kdy jsme mluvili o morui, pøipomnìli jsme
si ver z L 17,6: Kdybyste mìli víru jako zrnko hoøčice, øekli byste této
morui: ,Vyrvi se i s koøeny a pøesaď se do moøe, a ona by vás poslechla. A
Matou jde jetì dál. V Mt 17,20 čteme: Amen, pravím vám, budete-li mít
víru jako zrnko hoøčice, øeknete této hoøe: ,Pøejdi odtud tam, a pøejde; a nic
vám nebude nemoné.
Velmi známé je potom Jeíovo podobenství o hoøčičném zrnu: Království nebeské je jako hoøčičné zrno, které človìk zasel na svém poli; je sice
mení ne vecka semena, ale kdy vyroste, je vìtí ne ostatní byliny a je
z nìho strom, take pøilétají ptáci a hnízdí v jeho vìtvích (Mt 13,31-32;
podobnì té L 13,19 nebo Mk 4,31).
I z nepatrného semínka mohou vyrùst veliké vìci.
Jana Krajčiøíková
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TØI MÁGOVÉ OD VÝCHODU
2. A hvìzda jasná z výsosti
vede je v noční temnosti.
Raduj se atd.
3. Tøi pohané první byli,
kteøí v Krista uvìøili.
Raduj se atd.
4. Hle, nesou dùkaz pro víru,
zlato, kadidlo a myrhu.
Raduj se atd.
5. Nám, Kriste, tvoje zrození
dává velké potìení.
Raduj se atd.
6. My, Pane, darù nemáme,
proto ti srdce své dáme.
Raduj se atd.
7. Dej, Kriste, íti v radosti,
u Boha býti v milosti.
Raduj se atd.
8. Nu, chválen budi Hospodin,
s ním svatý Duch i Boí Syn.
Raduj se atd.

