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MODLITBA
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Duch svatý
Pøijď, Duchu svatý,
a dotkni se mého ivota,
a vím, co je to
láska, tìstí a dobrota.
Tvé kouzelné vanutí
a tvùj svatý dech
chci okusit a být
jím naplnìna,
abych Evangelium,
tu radostnou zvìst,
hlásala a nevìøícím
poznat tì nechala.
Ludmila Justová
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SOUDCOVÉ IZRAELE 2.

Soudce Bárak a prorokynì Debóra
Po smrti soudce Ehúda začali Izraelci znovu zapomínat na Hospodina.
Proto je Hospodin vydal napospas kenaanskému králi Jabínovi, který mìl
velmi silné vojsko. Mìl devìt set elezných vozù a dobrého velitele, jen se
jmenoval Sísera. Utlačoval Izraelce po dvacet let.
V té dobì v Izraeli pùsobila Debóra. Sedávala pod palmou a soudila spory svého lidu. Debóra byla prorokynì  Hospodin jí zjevoval budoucnost a
ona to oznamovala lidu. Jednoho dne poslala pro soudce Báraka a øekla mu:
Hospodin ti naøizuje, abys vzal deset tisíc muù a vytáhl s nimi na horu
Tábor. Tam k tobì pøivede Síseru a jeho vojsko a vydá ti je do rukou. Bárak
Debóøe odpovìdìl: Dobøe, pùjdu, ale jenom kdy pùjde se mnou.
Debóra øekla: Pùjdu, ale na této cestì se neproslaví. Hospodin Síseru
vydá do rukou eny.
Bárak tedy s vojskem vystoupil na horu Tábor. Kdy se to dozvìdìl Sísera, vytáhl i on se svými obrnìnými vozy. Hospodin vak do jeho vojska
uvedl zmatek a Izraelci je snadno porazili. Sísera vyskočil ze svého vozu a
dal se na útìk. Dobìhl ke stanu, který patøil enì jménem Jáel. Doufal, e
se v nìm schová, protoe mezi jejím muem a králem Jabínem byl mír. Jáel
skutečnì vyla ze stanu a sama Síseru vyzvala, a se u ní schová. Pøikryla jej
houní. Dej mi, prosím, napít, poádal ji Sísera. Jáel mu dala napít mléka.
Potom ji poádal, a hlídá u vchodu a kdyby se po nìm nìkdo ptal, a øekne,
e tu není. Unavený Sísera usnul. Jáel vzala stanový kolík a palici a kolík mu
vrazila do hlavy. Kdy vidìla pøicházet Báraka, zavolala jej a mrtvého Síseru mu ukázala. Tak se splnilo, co pøedpovìdìla Debóra  Hospodin vydal
Síseru do rukou eny. Toho dne zpívala Debóra vítìznou píseò, kterou najdeme v 5. kapitole knihy Soudcù. Patøí k nejstarím památkám hebrejské
poezie.
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME JEÍE 4. - 5.
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Část čtvrtá
1. Kým byl Matou?
2. U koho v domì se scházeli apotolové?
3. Kým byl Luká?
4. Jakého apotola byl Luká společníkem?
5. Kde se narodil Jeí?
(Nápovìda: u Marka, apotola Pavla, chlév, lékaø, celník)
Část pátá
1. Kdo oznámil pastýøùm narození Jeíe?
2. V čem chodil Jan Køtitel oblečený?
3.. Kým byl bratr Jana Jakub?
4. Koho Pavel a Barnabá brali na misijní cesty?
5. Kdo opustil svou výhodnou práci a el za Jeíem a pozdìji zapsal to,
co Jeí vykonal?
(Nápovìda: Matou, apotol, aty z kùe, rybáø, andìlé)
Správné øeení si mùete zkontrolovat na str. 10.
Marcela ímová
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OSOBNOST MÌSÍCE

Emil KOLBEN (* 1. 11. 1862 Stránčice u Prahy, + 3. 7. 1943 Terezín)
- český elektrotechnik
Český prùmyslník Emil Kolben se narodil
1. listopadu 1862 ve Stránčicích u Prahy
v rodinì domkaøe jako jedno z deseti dìtí.
Studoval na reálce v Praze, pokračoval ve
studiu strojnictví a elektrotechniky na Vysoké kole technické (dnení ČVUT). Vzhledem
k rodinným finančním pomìrùm se bìhem
studia o sebe musel postarat sám. Po studiu obdrel cestovní stipendium a mohl tak
poznávat svìt, co bezesporu ovlivnilo jeho
budoucí kariéru.
Nejprve procestoval Evropu (výcarsko, Francii, Anglii) a pak se vydal
na 5 let do USA. Pracoval v Edisonovì závodì a pozdìji v jeho laboratoøi.
Edison brzy poznal jeho schopnosti a jmenoval jej éfem svých technických
kanceláøí i zkuebních laboratoøí. V roce 1889 se tam seznámil s dalím
velkým vynálezcem a badatelem Nikolou Teslou. I kdy zde získal neocenitelné zkuenosti, nakonec se s Edisonem rozeel, zejména proto, e Edison
byl na rozdíl od Kolbena nesmiøitelným zastáncem stejnosmìrného proudu.
Budoucnost dala za pravdu Kolbenovi. Ten se v roce 1892 vrací do Evropy
a čtyøi roky pracuje jako hlavní inenýr ve výcarském Curychu u firmy
Oerlikon. V roce 1896 se vrací do Prahy, aby ve Vysočanech zaloil podnik
Kolben a spol. Ten se specializuje na stroje a zaøízení pro velké parní a vodní elektrárny. V roce 1921 se Kolbenùv podnik slučuje s Českomoravskou
strojírnou v Českomoravskou-Kolben a v roce 1927 s továrnou BreitffeldDanìk a vzniká tak mohutný podnik Českomoravská-Kolben-Danìk (ČKD)
se 14 000 zamìstnanci, který je schopen konkurovat i kodovým závodùm.
Stal se tak nejvýznamnìjím zakladatelem elektrotechnického prùmyslu u
nás a proslavil um a dovednost českých rukou po celém svìtì. V roce 1939
je pro svùj idovský pùvod zatčen gestapem a transportován do Terezína.
Tam 3. července 1943 Emil Kolben umírá.

T

BIBLICKÁ JMÉNA
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Terach (Gn 11,26; 31-32)  otec Abrahamùv, který se spolu s ním, jeho
enou Sáraj a svým vnukem Lotem pøestìhoval z Uru do Cháranu. Odtud
pak Abraham po otcovì smrti putoval dál a do zemì zaslíbené.
Tóla (Sd 10,1-2)  jeden z izraelských soudcù.
Támar  v Bibli jsou zaznamenány dva dramatické pøíbìhy en tohoto
jména. První z nich byla snacha Jákobova syna Judy. Její manel, Judùv
syn Er, zemøel, proto ji Juda oenil s Erovým bratrem Ónanem, aby podle
hebrejského zvyku zajistil Erovi potomky. Ónan to vak nechtìl učinit a Hospodin jej potrestal smrtí. Juda tedy Támaøe slíbil, e ji oení se svým tøetím
synem elem, a dospìje. Zapomnìl vak na to. Chytrá a odhodlaná Támar
nakonec lstí dosáhla potomkù od samého Judy (Gn 38. kapitola).
Druhý pøíbìh vypráví o sestøe Abalóma, syna krále Davida. Zatouil po
ní Abalómùv bratr Amnón. Kdy jej vak odmítla, protoe by jejich svazek
byl proti dobrým mravùm, velice jí ublíil. Abalóm jej za to pozdìji nechal
zavradit (2 S 13. a 14. kapitola).
Tadeá (Mt 10,3)  jeden z dvanácti Jeíových učedníkù.
Tomá (Mt 10,3; J 20,24-29)  dalí z učedníkù. Byl zván Didymos, my
jej vak známe spíe jako nevìøícího Tomáe. Uvìøil ve vzkøíení Kristovo
teprve tehdy, kdy si mohl sáhnout do jeho ran.
Timoteus, Titus  adresáti Pavlových listù, jsou podle nich nazvány.
Timón (Sk 6,5)  jeden ze sedmi prvních jáhnù.
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MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ 4.

4. Stavba začíná
Sedím na svém správném abském kameni, høeju se na sluníčku a poslouchám, co si paní redaktorka, slečna človìčice, povídá s mým človìkem.
Prý: Máte tu krásné okolí, pane spisovateli, mistøe. Pøíroda jistì vstupuje do vaeho díla. Tøeba ta pùvabná louka za plotem...
Ta louka, tvrdil mùj človìk, se stane pøímo dìjitìm velkého pøíbìhu.
Je to letitì, kde pøistanou mimozemané, aby posvačili.
Jak s nimi budete mluvit?
Jejich øeč má ugrofinský základ a podobá se jazyku maďarskému.
Já dovedu maďarsky popøát dobrou chu, pochlubila se.
Mohla byste být v pøíbìhu má společnice, plánoval spisovatel. Umím
se maďarsky zeptat, kde je mùj hotel, odpovìdi nerozumím. Kdy spojíme
nae znalosti...
Kdy mimozemané pøistanou, dneska?
Jednou... líčil mùj človìk tlumeným hlasem, jako by to bylo veliké tajemství, ...a bude kosmicky mrákavo.
Samozøejmì si vymýlel, u spisovatelù se tomu øíká fantazie neboli obrazotvornost, ale mnì to bylo tak k smíchu, e jsem to nevydrel, abych aspoò
tichounce nepoznamenal, nikoli maďarsky, nýbr absky: Mrrrákavo? Lepí
je krrrápavo, to je ná abí čas, kdy koncerrrtujeme.
A ten malebný strom, co vám tu roste, obdivovala človìčice.
Zdánlivì vypadá jako vrba hlavatice, poučoval mùj človìk. Kluci ze
vsi si z ní na Velikonoce øezali pruty na pomlázky. Ale ve skutečnosti je to
samočinná kosmická vysílačka, která navádí mimozemany na pøistání.
Teď u jsem si na svém abském kameni musel poskočit skoro úplnì dokolečka, a to znamenalo upozornìní, e o mém království neboli abství jste
se, paní redaktorko a slečno človìčice, dosud nezmínila, snad jste si ho ani
nevimla. Je sice pravda, e pøi nálezu vody hrála tahle vrba hlavatice jistou
chvályhodnou roli, naproti tomu pøi hloubení rybníčku hrála roli nechvályhodnou. Stala se toti pozorovatelnou mého nepøítele kocoura Čerta.
Jsou na svìtì i áby, které lezou po stromech a odtamtud se ozývají
naøíkavými hlásky, asi proto, e nemohou slézt, ale to my skokani nedìláme.
A tak jsem se musel dívat, jak mùj človìk začíná hloubit rybníček, schován
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pod lupenem lopuchu, protoe na hlavu té vrby hlavatice si vyskočil právì
kocour Čert. Je to zvìdavý tvor a musí být u veho, co se kde ustne, jene
dlouho u toho nevydrí a zkoumá, co se kde ustne jinde. Sedìl jsem pod
lopuchem úplnì nehybnì, protoe kdyby mì Čert zahlédl, zkoumal by mne
a na kočičí zkoumání tedy opravdu nejsem zvìdavý, protoe se provádí prostøednictvím drápù a zubù.
Tak tedy mùj človìk se pustil do hloubení rybníčku. Začal s tím rovnou
na tom místì, kde stál, a støídavì k tomu pouíval hned nìkolik nástrojù. Je
to asi namáhavá práce, protoe u ní hlasitì hekal. Nicménì docela brzy byl
v zemi po kolena, potom po pás, a kdy se v jámì sehnul, zmizel v ní úplnì
a bylo vidìt jen, jak odtamtud vyletují lopaty hlíny.
Právì kdy byl takhle sehnutý, pøili za ním zedníci, aby oznámili, e jim
dolo pojivo, to jest cement, vápno a písek, a e z toho dùvodu musí pro
dneek skončit s prací na zhroucené zdi. O tom, kdy pojivo pøivezou, neøíkali
nic.
Aleale! podivili se. Copak to dìláte, pane spisovateli, mistøe! Vdy
vy kopete kam? Vy kopete do hloubky. Takhle se prokopete a do Austrálie
a zapadnete do bøiního vaku nìjakého klokana. Odtamtud bychom vás
opravdu nemohli tahat, protoe klokan by pøed námi utíkal dlouhými skoky.
A pak, takhle od oka se rybníček nestaví. Protoe aby vám nezasahoval do
cesty a nalézal se na správném místì, musí být tenhle rybníček co? Musí
být vymìøen. Jetì e s sebou máme pásmo neboli svinovací mìøidlo a e
s ním umíme zacházet.
Upozornili mého človìka, e práce s takovým mìøidlem je vysoce odborná činnost. Na nìm je, aby pøipravil dostatečné mnoství kolíkù ze svìtlého
døeva, aby je bylo dobøe vidìt a nekobrtalo se o nì. Zároveò varovali spisovatele, aby si neusekl prsty, a bude u kolíkù zaostøovat pice sekerou.
Ovem jestli si, paní redaktorko a slečno človìčice, myslíte, e jetì navečer jsem se mohl ujmout vlády ve svém vodním panství neboli abství, velmi
se mýlíte. Byla byste mohla vidìt jen díl zahrady ohraničený kolíky, mezi
kterými se táhl provázek, uprostøed jamku a vedle ní hromádku hlíny.
Zedníci dùstojnì odkráčeli, kdy oznámili spisovateli, e teprv teď mùe
začít hloubit rybníček, jene ten se sotva odpotácel únavou. Kocour Čert
seskočil z vrby hlavatice, nahlédl do té jamky a znudìnì zívl. Kdy odeel,
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vylezl jsem zpod lopuchu, kde jsem se a dosud skrýval, a pustil jsem se do
večeøe. Nebo právì nad výkopem se rojily neobyčejnì lahodné jepice. Taky
vám chutnají jepice? Mùj človìk radi kuøe. Nechápu to...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

Øeení ze strany 5:
Čtvrtá část: 1. celníkem, 2. u Marka, 3. lékaøem, 4. apotola Pavla, 5. ve chlévì
Pátá část: 1. andìlé, 2. v atech z kùe, 3. rybáøem, 4. apotoly, 5. Matou

MELUZÍNA
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Zlobila se meluzína,
e nám spadla do komína.
Teď tam dìlá neplechu,
nechce zpátky na støechu.
Nána v peci pøiloila,
meluzínu vykouøila.
Zboøí nám tu celý dùm,
bì si skučet k sousedùm.
Mirka áková
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NÁMLUVY PANA PRASÁTKA

Pan Prasátko bydlel v chlívku docela sám. Kadý den se jen tak válel a
bylo mu smutno. Co takhle jít na procházku? Moná potká nìjakou prasečí
slečinku a pozve ji tøeba na zmrzlinu.
Vzal si klobouk a el. A opravdu ji potkal!!! Koho? No pøece tu prasečí slečinku! Páni, to byla tramanda, za kadým uchem tøeničku a kolem
rypáčku, no to jste nevidìli červenou mali! Dobrý den, slečinko, mohu
vás nìkam pozvat? øekl pan Prasátko. Slečinka se na nìho zamračila a
øekla: Jù, vy jste ale pinavý, to já s vámi nikam nepùjdu, to byste mi dìlal
ostudu 
Pan Prasátko zesmutnìl a vrátil se domù. Je opravdu tak pinavý?
Kousek od chlívku byla velká loue, tak se el podívat, jako do zrcadla, jak
na tom vlastnì je a co se té nafoukané slečince nelíbilo. To není moné, to
nemùe být on! Ui pinavé jako kopýtka, na rypáčku bláto a ocásek  no
radi nemluvit, celý zapráený, to z toho, jak ráno po vech koutech hledal
ten svùj klobouk. Co teď? Vdy ta slečna mìla pravdu, musí se umýt.
Pan Prasátko si dal záleet, poøádnì se vydrhnul a kdy uschnul,
vykročil znovu na procházku zrovínka tam, kde potkal tu krásnou dámu.
Mìl tìstí, sedìla na lavičce a zrovna se opalovala. Slečno, mohu vás
pozvat na zmrzlinu? øekl odvánì. Slečinka byla z takového feáka úplnì
vedle, a jí z uí spadly tøenì. Vùbec ji nenapadlo, e je to ten pinavý pan
Prasátko. Vesele zachrochtala a øekla: Ó, vy jste gentleman, zmrzlinu já
ráda, mùete mì pozvat tøeba  na tøeòovou 
No  a jak to dopadlo? Pøijela kočičí kapela a v chlívku se konala velká
prasečí svatba. Pan Prasátko u nikdy nebyl sám, dokonce se začal kadý
den mýt a čistit si zoubky Dìláte to, dìti, také tak?
Helena Osmíková

PUTUJEME S BIBLÍ
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2. Egypt
Egypt je zemì, která v dìjinách vyvoleného lidu sehrála
velmi významnou roli. A to hned
nìkolikrát. Abram sem pøiel
v dobì hladu. Ze strachu, aby
jej nezabili, øekl své krásné enì
Sáraj, aby se vydávala za jeho
sestru. Faraón si ji vzal za enu,
za co jej Hospodin potrestal. Kdy faraón zjistil, jak to se Sáraj je, vyhostil
je s Abramem z Egypta (Gn 12,10-20).
Kdy bratøi prodali Josefa do otroctví, dostal se také a do Egypta. Tam
zail mnohá dobrodruství, ale Hospodin byl s ním. Díky svým schopnostem a tomu, e umìl vykládat sny, se nakonec stal faraónovým nejvyím
správcem. Zachránil Egypt pøed hladomorem. V dobì hladu pozval do
Egypta i celou svou rodinu a vechny Izraelce. Strávili zde 400 let. Nejprve
se jim daøilo dobøe, proto se jich vak faraónové začali bát a učinili z nich
otroky. Z Egypta vyvedl na Hospodinùv pøíkaz Izraelce Mojí (Gn 37, 39-50.
kapitola; Exodus).
Jetì jednou v Bibli čteme o útìku do Egypta pøed nebezpečím. Musel
sem odejít Josef s Marií a malým Jeíkem, kterého hledal král Herodes, aby
jej zabil (Mt 2,13-15).
Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí té
v Asii), leící na Nilu. Na západì hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem, na
severovýchodì s Izraelem. Ze severu ho omývají vody Støedozemního moøe,
z východu pak Rudé moøe.
Egypt je jednou z nejlidnatìjích zemí Afriky. Vìtina z pøiblinì 78 milionù obyvatel (k roku 2007) ije poblí bøehù øeky Nil na ploe 40 000 čtverečních kilometrù (asi dvacetina území státu), kde se nachází jediná orná pùda.
Vìtina nehostinné poutì Sahary je pouze velmi øídce obydlena. Pøiblinì
polovina obyvatel Egypta ije ve mìstech, vìtina z nich v hustì obydlených
centrech Káhiry, Alexandrie a dalích velkých mìst Nilské delty.
Tato zemì je známá pøedevím díky starovìké civilizaci a nìkolika svì-
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tovì proslulým monumentùm, jako jsou napøíklad pyramidy v Gíze a Velká
sfinga. Mìsto Luxor, které se nachází na jihu Egypta, skrývá početné starovìké artefakty, jako napøíklad chrámový komplex Karnak a Údolí králù.
Egypt je obecnì povaován za kulturnì a politicky dùleitý národ Støedního
východu.
Písemná svìdectví o starém Egyptì sahají do doby 3 000 let pø. n. l.
Pøitom starý Egypt je pohøben pod mnohými vrstvami kultur a státních
útvarù, které pøerostly v současnost. Název Egypt vznikl z øeckého "Aigyptos", který se vyvinul z náboenského názvu hlavního mìsta Memfidy, který
znìl Hut-ka-Ptah, co znamenalo Palác Ptahova ducha, a vyslovoval se pøiblinì "Hykuptah".
Hranice zemì se v prùbìhu historie mnohokrát mìnily, ale páteøí zemì
zùstal Nil se svou deltou. Egypané odedávna nazývali Nil øekou, je dává
ivot. Je nejdelí øekou na svìtì (i kdy momentálnì to není tak jisté
- Amazonka) a protéká Egyptem v délce 1 200 km bez jediného pøítoku.
Pøíchod pøesnì se opakujících záplav na Nilu po léta oivoval zemìdìlské
hospodáøství Egypta. Svým zpùsobem dal Nil vzniknout nejstarí civilizaci
na svìtì. Postupující modernizace v Egyptì naruila pøirozenou rovnováhu
øeky. Hrozbou je zejména zvyující se znečitìní, protoe záplavy jsou dnes
zastaveny hrázemi. Sypaná hráz Vysoké Asuánské nádre je obrovským dílem dlouhým 3600 metrù a vysokým 110 metrù, k nìmu patøí i hydroelektrárna o výkonu 2 tisíce megawattù. Pøehrada začala být napoutìna v roce
1964. Rozsáhlá zásobárna vody dlouhá 500 km a iroká 10 a 30 km byla
pojmenována Násirovo jezero na počest iniciátora projektu, egyptského
prezidenta Gamála Abd an-Násira. Pøehrada sice umonila elektrifikaci celé
zemì, ovem zamezením záplavám odstranila tisícileté propojení človìka a
øeky, co vedlo k závanému naruení ekologické rovnováhy.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Pokud jste si pozornì pøečetli na str. 4 (pøípadnì ve 4. kapitole knihy Soudcù) pøíbìh
o Debóøe, Bárakovi a Jáel, jistì pro vás nebude tìké určit, které z následujících vìt
jsou pravdivé a které ne. Podle toho vyberte písmenka do tajenky a tu nám polete
nejpozdìji do poloviny prosince, abychom tøem z vás mohli pod stromeček poslat
knihu!

* I kdy Ehúd zemøel, Izraelci byli nadále
vìrní Hospodinu, protoe se poučili ze svých
døívìjích chyb. ANO (S) NE (B)
* Izraelský lid začal utlačovat kenaanský král
Jabín. ANO (Ù) NE (A)
* Jabín mìl silné vojsko s tisícem obrnìných
vozù. ANO (N) NE (H)
* Velitel jeho armády se jmenoval Sísera. ANO
(J) NE (L)
* V té dobì mezi Izraelci pùsobila prorokynì
Debóra. ANO (E) NE (O)
* Sedìla pod fíkovníkem a soudila jejich spory.
ANO (H) NE (T)
* Poslala pro Báraka, aby rychle svolal vechny
mue a utekl pøed Jabínem, který se na nì
chystá. ANO (K) NE (R)
* Bárak souhlasil, e pùjde, ale jenom pokud s ním pùjde i Debóra.
ANO (P) NE (I)
* Debóra øekla: Dobøe, pùjdu, ale na této cestì se neproslaví.
ANO (Ì) NE (Y)
* Bárak vytáhl s vojáky na horu Tábor. ANO (L) NE (D)
* S pomocí Hospodina nepøítele porazil. ANO (I) NE (L)
* Sísera vyskočil z vozu a dal se na útìk. ANO (V) NE (P)
* Schoval se u eny jménem Jáel, která mu zachránila ivot.
ANO (L) NE (Ý)
Blahopøejeme výhercùm soutìe ze srpna (tajenka: Královna Ester), kterými jsou dìti
z Kojetína:
Honza Dunka
Lada Ochocká s bratrem Ondrou
Omlouvám se také za chybu, která se v osmismìrce objevila  v seznamu slov
k vykrtnutí chybìlo jedno pro Ester velmi dùleité  ODVAHA.
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PÍSNIČKA

2. A kadý ptá se v srdci svém:
Co pøinese nám nový den?
3. A jasnou záø či temný stín,
vdy pøi nás je sám Hospodin.
4. Co miluje nás nìkdo víc?
Tak zpívejme mu z plných plic.
Nápìv: Kurt Rommel
Text: Edeltraut Rossi
Pøeklad: Zdenìk Svoboda

