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MODLITBA

Pane Boe,
prosím tì za maminku, tatínka,
sestøičku i ostatní pøíbuzné,
za své kamarády, paní učitelku
i za vechny dalí lidi.
Prosím, buď nám vem
po celý tento rok nablízku.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

17. alomounova moudrost
Určitì jste u, dìti, nìkdy slyely, e nìkdo o nìkom øekl, e je
moudrý jako alomoun, pøípadnì
e nìco alamounsky vyøeil. Proč
se to øíká?
Kdy se Davidùv syn alomoun
ujal vlády, zdál se mu sen. Hospodin se ho v tom snu zeptal, co by si
od nìj pøál. alomoun odpovìdìl,
e by si pøál moudré srdce, aby
dokázal správnì rozhodovat rùzné
spory svých poddaných. Jsem
jetì pøíli mladý, Hospodine, abych lidem vládnul. Bez tvé pomoci to nedokáu. Hospodina jeho odpovìď velmi potìila. Byl rád, e si nepøál ani
zlato, ani slávu, ani dlouhý ivot či smrt svých nepøátel. Jeho pøání mu splnil
a navíc mu pøidal i to, oč neádal  bohatství a slávu.
Kdy se alomoun probudil, obìtoval Hospodinu a vystrojil velkou hostinu pro své sluebníky. Brzy se ukázalo, e je skutečnì moudrý. Pøed jeho
trùn pøily dvì eny se ádostí, aby je rozsoudil. Nesly s sebou miminko.
Jedna z nich øekla: Pane, bydlíme spolu v jednom domì a obìma se nám
narodil chlapeček. Dítì této eny vak v noci zemøelo. Vzala je a vymìnila
za mé ivé dítì v mém lùku. Ráno jsem se lekla, e je mùj chlapec mrtvý,
kdy jsem se vak poøádnì podívala, zjistila jsem, e to není mùj syn. Druhá
ena vak køičela: To není pravda  její dítì zemøelo a ne moje! Začaly se
spolu hádat.
Král øekl svým sluebníkùm: Pøineste meč. eny utichly a dívaly se, co
se bude dít. Král prohlásil: Obì tvrdíte, e je dítì vae. Rozsekneme je tedy
na dvì poloviny a kadá si vezmete svoji. První ena se velice ulekla a zvolala: Ne, to nemùete udìlat! Radìji je dejte té druhé enì, jen je nezabíjejte,
mùj pane! Její sokynì vak prohlásila: Správnì král rozhodl  a není ani
tvoje ani moje  a je rozseknou!
Co myslíte, jak to dopadlo? Byl opravdu alomoun tak krutý, e by ne-
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chal zabít nevinné dítì? Kdepak! Podle reakce obou en vak poznal, která
z nich je maminka malého chlapce. Byla to samozøejmì ta první ena  radìji se svého dítìte vzdala, jen aby mu zachránila ivot. Král hned rozkázal,
aby jí chlapečka vrátili.
Povìst o jeho moudrosti se brzy rozíøila i za hranice zemì. Dokonce jej
pøijela navtívit i královna ze Sáby. Pøivezla s sebou bohaté dary, ale také
spoustu hádanek, které si pro alomouna pøipravila. Chtìla se pøesvìdčit,
zda je opravdu tak moudrý, jak se o nìm vypráví. Král ji nezklamal. Na
vechny její otázky správnì odpovìdìl a kdy se loučili, také ji bohatì obdaroval.
O alomounovì moudrosti se mùeme pøesvìdčit i my  v Bibli jsou
v knize Pøísloví mnohé jeho moudré ivotní rady zaznamenány.
Jana Krajčiøíková
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O PUNTÍKU A DINOVI

O puntíku a Dinovi a jak to vechno bylo
Byl jednou jeden puntík. Takový klouček malý, ale ikovný.
Nebyl z korku a nebyla to zátka, kterou se zavírají láhve. Kdy se takovou
zátkou uzavøe láhev, Din, který je schovaný uvnitø, musí sekat dobrotu.
Neslyí, co se venku dìje, a obyčejnì se schoulí na dnì láhve a spí. Pokud
nìkdo láhev otevøe, Din  duch, musí vyskočit ven a zeptat se: Co pán poroučí? Pak musí na slovo poslouchat človìka, který ho z láhve vysvobodil.
Ale já jsem se s vámi, dìti, zapovídala a probuzený Din zatím vyskočil
z odzátkované láhve, nedostal ádný rozkaz a vklouznul do naeho puntíka, naeho malého hodného kloučka. A co se stalo potom, to si ani nepøejte
slyet.
Chlapeček najednou pøestal poslouchat maminku a místo toho poslouchal Dina z láhve. Dinovi nikdo neporoučel a ten si musel vynahradit ve,
co po celou dobu spánku nestihnul. Maminka svého chlapce nepoznávala.
Kdy spolu veli do obchodu, pobíhal mezi stojany a regály, shazoval na
podlahu zboí a vùbec se neomluvil a nesnail se nìco z toho uklidit. Pak
vbìhnul paní prodavačce za pult a vypadalo to málem, e chce vykrást pokladnu. Pak si to rozmyslel a zatímco maminka platila koupené zboí, Din
s chlapečkem vybìhli ven na ulici, po které jezdila auta. To u mìla maminka opravdu strach, e se stane nìco hrozného. Silnice, po které jezdí auta,
je opravdu velmi nebezpečná.
Její volání a napomínání klouček jakoby neslyel. Zastavil ho a pan
stráník, do nìho chlapeček vrazil. Pan stráník vzal chlapce za ruku a
na chodníku spolu počkali na maminku. Vysvìtlil jim, co by se mohlo stát,
kdyby øidič za volantem nedával dobrý pozor.
Kdybych mìla vyprávìt, co vechno jetì do večera chlapeček s Dinem
provedli, nebyla by to pìkná pohádka. To vám radìji povím, jak to vechno
nakonec dopadlo.
Večer pøiel domù tatínek a ustaraná maminka mu povídala, co se s jejich kloučkem dìje. e jim ho snad nìkdo vymìnil.
Tak se na to podíváme, povídá moudøe tatínek. A ví co, maminko, my
ho vykoupáme. Beztak je za celý den od toho zlobení poøádnì upatlaný.
A jak tak s maminkou kluka koupali, mydlili a pìnili a sprchovali, čistili
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zoubky a taky ui, z jednoho ouka vypadl chlapečkovi puntík, zátka  a
Din vyskočil ven. U toho mìl za celý den dost a hledal nìjakou láhev, do
které by se zase aspoò na sto let schoval. Zrovna tam stála jedna velká láhev od sirupu. Din skočil dovnitø a maminka láhev rychle ucpala.
Z kloučka se stal zase hodný andílek a ne usnul, jetì si s tátou a maminkou povìdìli, proč vlastnì zlobil. Kdy mìl v uchu ten veliký punt, tu
zátku, tak pøece maminku NESLYEL a proto ani nemohl POSLOUCHAT.
Svatava Máová

Blahopøejeme výhercùm soutìe z listopadového čísla Cesty
(tajenka: Zemøelé):
Elika Hoøínková z Ratají nad Sázavou
Ría Mendel z Kolína
Danča Malá z Kojetína
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

1. Rozrazil (Veronica)
Jistì znáte tyto drobné, nenápadné rostlinky. Svoji krásu vám vyjeví,
a kdy se k nim skloníte a podíváte se zblízka na jejich kvìty. Nejbìnìjí
druhy rozrazilù v naí zemi se toti pyní pìknou modrou barvou a dokonce
jemným proukováním. A e jsou tihle Rozrazilové početný rod; jen u nás
jich máme asi tøicet druhù (v euroasijském mírném pásmu by se nalo druhù kolem 150).
Rodový název Veronica je vysvìtlován nìkolika zpùsoby. Nejčastìji se
odvozuje od latinských slov vera (pravá) a unica (jediná). Legenda ze 13.
století tvrdí, e rozrazil byl pojmenován na počest Øímanky Veroniky, která
vyléčila císaøe Tiberia z malomocenství.
Rozrazily se øadí do čeledi krtičníkovitých a mùete je najít prakticky vude. Kadému druhu vak vyhovuje nìco jiného, a proto si povíme o nìkolika
nejbìnìjích.
Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) je jedna z naich nejbìnìjích rostlin. Tuto vytrvalou kvìtinku nacházíme na loukách i mezích, ve
mìstì na zatravnìných plochách, rovnì ve svìtlých listnatých i smíených
lesích. Kvete od kvìtna do července čtyøcípými, sytì modrými kvítky. Lodyha je pøímá, chlupatá ve dvou podélných pruzích, listy tmavì zelené a
vroubkovanì pilovité. Lidovì se tomuto naemu nejhojnìjímu rozrazilu øíká
pravka. Tento název vznikl na základì povìry, podle ní po utrhnutí této
rostliny začne pret.
Rozrazil lékaøský (Veronica officinalis) roste v suích a svìtlých místech: na lukách, pastvinách, na pasekách, podél cest a v lesích, a to od
níiny a do hor. Obzvlátì hojný je ve vøesových borech a doubravách.
Má poléhavé, chlupaté lodyhy, vejčitì okrouhlé listy, kvìty jsou čtyøcípé,
modrofialové a bledì modré. Kvete od června do srpna a je to trvalka. Pro
léčivé účinky se sbírala kvetoucí na, obsahující napøíklad tøísloviny, vitamín
C nebo nejvíce cenìnou látku aukubin. Rozrazil se podával pøi zánìtech
prùduek nebo močových cest, dnes se ji témìø nepouívá.
Rozrazil potoční (Veronica beccabunga) se vyskytuje na bøezích vod,
v pobøeních køovinách nebo vlhkých lučních pøíkopech. Jde o vytrvalou
bylinu, zcela lysou, listy jsou elipsovité a velmi jemnì pilovité, bylina má
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pøímý vzrùst. Kvìty jsou čtyøcípé a tmavì modré, kvete od kvìtna do srpna.
Kvetoucí na byla pouívána v čerstvém stavu v lidovém léčitelství. Rostlina
obsahuje kromì tøíslovin také značné mnoství vitamínu C. Proto se pouívá i k pøípravì jarních vitamínových salátù.
Rozrazil perský (Veronica persica, na obrázku) je jednoletá bylina. Daøí
se mu na hlinitých a hlinitopísčitých vlhčích pùdách, bohatých na iviny.
Je to bìný plevel na skládkách, polích, v zahradách i podél cest. Poznáte
jej podle poléhavé lodyhy a hrubì pilovitých listù. Čtyøcípý kvìt je svìtle
modrý s tmavými prouky. Kvete od bøezna do øíjna. Pùvodnì se vyskytoval
v pohoøích støední Asie, k nám byl zavlečen počátkem 19. stol. (zøejmì do
botanických zahrad). Patøí mezi nejbìnìjí plevely a snadno se íøí.
Petra tìpánová
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JAN TWARDOWSKI O MALÉM ZRNKU

Jedna holčička, co odjakiva bydlela v Radomi, pøijela poprvé do Varavy, aby navtívila zoologickou zahradu.
- Tak co se ti tam líbilo?  zeptal se tatínek, kdy se vrátila a popíjela čaj
s mlékem.
Nevìdìla, co odpovìdìt, a tak se tatínek jal napovídat:
- Co takhle bílý polární medvìd s protáhlou hlavou a maličkýma uima,
s chlupatými lapami, aby neuklouzl na ledì?
- Anebo slon, který vypadá jako nahý, ačkoli má nahá pouze chodidla?
- Anebo klokan s takou na bøie?
- Vecko jsem to vidìla  odpovìdìla holčička  ale mnì se nejvíc líbil
malý edivý vrabec s černým krčkem a bílou skvrnkou nad okem, který
poskakoval v ZOO po cestì.
Vzpomnìl jsem si na tu holčičku, kdy jsem četl, e Pán Jeí mluvil
nejenom o andìlech a o nebi, ale i o jednom malém zrnku. Mluvil nejenom
o chrámu v Jeruzalémì, ale také o mamce, která mísí tìsto, dríc v ruce
vaøečku.
Protoe k čemu by to bylo, kdyby nìkdo jenom zevloval po hvìzdách
vysoko na nebi a nestál o míchaná vejce!
Protoe k čemu by to bylo, kdyby nìkdo chtìl vzlétat k nebi a neodkládal
by nùky na dohodnuté místo v domì!
Pøeloil Emil J. Havlíček

PODOBENSTVÍ
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O deseti druičkách
Tradiční izraelská svatba probíhá jinak ne u nás. Pøipravuje se veliká
slavnost, která začíná pøíchodem enicha. Nikdo vak pøesnì neví, kdy se
enich objeví, mùe to být i uprostøed noci. Proto kadý, kdo se chce slavnosti zúčastnit, musí být pøipraven  jakmile vejde enich a jeho prùvod do
nevìstina domu, dveøe se za nimi zavøou a ádný opozdilec ji není vputìn
dovnitø.
Takovou situaci popisuje podobenství o deseti druičkách  pìt z nich
bylo pøipraveno i na dlouhé čekání  vzaly si nejen lampy, ale i zásoby oleje.
Dalím pìti vak olej doel a jejich lampy vyhasly, take v okamiku pøíchodu enicha se nemohly k prùvodu pøipojit.
Kadý køesan by mìl být pøipraven na své setkání s Bohem. Nikdo neví,
kdy se to stane  mùe to být za desítky let nebo také zítra. Kdo vak nebude pøipraven, kdo nebude mít dost oleje, aby jeho lampa svítila, toho pak
enich  Jeí  nebude znát. Co je tím olejem? Nae víra, kterou posilujeme
modlitbou, četbou Bible, nasloucháním výkladu Boího slova, setkáváním
s dalími køesany... Máme-li dost oleje, nae lampy budou svítit silnì nám i
jiným lidem  vdy máme být svìtlem svìta. Ale pozor  tento olej si nemùeme od nikoho pùjčit  pøed Bohem neobstojíme s vírou nìkoho jiného. e
to celé zní hrozivì? Hrozivé to ale není. Jde jen o to nezapomínat na Boha a
neodsouvat jej stále na pozdìji  a bude čas.
Jana Krajčiøíková
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NA TOULKÁCH S KULDOU XV.

Práce má chutný konec a Smejčil slibuje pomstu  dokončení
Otec Juráek vybìhl na silnici, naklonil se do auta a vracel se s uzavøenou
bílou krabičkou. Teď u to chtìlo jen hraničku zapálit, jene chrastí bez papíru na podpal nechtìlo hoøet, marnì vichni hospodáøi krtali zápalkami.
Ustupte, ustupte, dával najevo Kulda. Slétl k hraničce døeva, dvakrát
nad ní zakrouil a vylehl oheò.
Dìkujeme, Kuldo! volali vichni a kulový blesk jim potìenì krouil nad
hlavami a z rozpakù zčervenal. No, porybný, pane Juráku, poøídil jste si
výborného pomocníka.
To je kamarád naich dìtí, upøesnil otec Juráek a nabízel pruty
s napíchnutými rybičkami starostce Panpelikové, hostinskému Pivoòkovi a
hospodáøùm. Pojďte si opéct rybí pochoutku.
A do popela potom zahrábnem moje brambory, navrhl hospodáø, kterému jich povodeò vyorala dvì brázdy. Vichni ho za ten nápad chválili.
Tìch podarovaných prutem s nabodnutými rybičkami bylo tolik, e se
vichni k ohníčku neveli, a tak zatímco starostka Panpeliková, hostinský
Pivoòka a dva hospodáøi u chroupali tu úasnou pochoutku a pochvalovali
si ji, ostatní teprve nastrkovali pruty nad plamen a tìili se na ni. Pìt rybiček na proutku upekl do zlatova i pan porybný.
To je pro tebe, Kuldo, zavolal vzhùru. Ty si to zaslouí nejvíc.
Já se sytím tou báječnou vùní, pøetlumočila Lucinka, co vlídným krouením odpovídal Kulda z výky. A jsem na to pyný, protoe takovou dobrotu jetì ádný kulový blesk neochutnal.
Rybičky si nad ohnìm opekly i dìti. Celá skupina se sesedla se silnicí za
zády a čekala, a se v popelu upečou brambory. Sluníčko na své cestì k západu pøesunulo svùj havý zájem z borových lesù na zmáčenou louku, a tak
vùnì opékajících se rybek byla vystøídána vùní čisté vody, která stoupala
z vysychající trávy. I Kulda podle Lucinky hlásil, e se to pøíjemnì vdechuje.
Porybnému Jurákovi se zelelo Smejčila, který stál sám v pozadí opøen
o své kolo a pomrkával. A ponìvad jeden prut s napíchnutými rybičkami
poøád jetì zbýval, nabídl mu jej.
Smejčile, pojď si taky opéct.
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Já...? uraenì se nafoukl ten povìstný kvítkovský občan, ač mu v aludku kručelo a byl by hryzal i tvrdé rybí hlavičky, které končily v ohni. Já
takovou rybí chamraď nejím!
Vichni se rozesmáli, dokonce i Kulda se ve vzduchu tak tøásl smíchem,
a to blikalo do očí. Smejčil vsedl na své staré kolo, které moná potøebovalo jen promazat, aby tolik neskøípalo, a hrdì odjídìl. Počkej, Kuldo, ty jedno
poletující, poskakující svìtýlko, s tebou si to vyøídím, protoe tys zavinil mou
potupu a hanbu. A začal pøemýlet o strané pomstì.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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ZAHRAJTE SI

Skládačka
Napite písmena abecedy tøikrát na malé tuhé čtverečky, polote je na
stùl lícem dolù a zamíchejte je. Kadý z hráčù, kterých by nemìlo být víc
ne pìt, si vezme deset čtverečkù a z písmen na nich sestaví jedno nebo
více slov. Kadé správnì sloené slovo má hodnotu tolika bodù, kolik obsahuje písmen. Za slova od tøí do pìti písmen se pøipočítávají dva body a za
slova od pìti písmen vý čtyøi body. Po nìkolika kolech se body sčítají a
vítìzí ten, kdo jich má nejvíc.
Jaké slovo to je?
Jeden z hráčù jde za dveøe, ostatní se rozdìlí na dvì skupiny a domluví
se na nìjakém známém slovì, které má dvì slabiky (napø. kočka, večer, Praha atd.). Jedna skupina dostane první slabiku a druhá druhou. Pak hráče
za dveømi zavolají a domluvené slovo øeknou tak, e je obì skupiny vysloví
zároveò. Hráč má uhádnout, které slovo to je.
Z. S.

Vločka
Padá vločka, druhá, tøetí,
náves u je plná dìtí.
Ze snìhu se radují,
klouou se a sáòkují.
Kdy se večer seeøí,
bìí domù k večeøi.
Mirka áková

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Pøíbìh o tøech mudrcích, kteøí se pøili poklonit malému Jeíkovi, jistì
znáte. Proto pro vás snad nebude tìké seøadit správnì vìty tak, jak mají
jít za sebou, a tím získat poøadí písmenek do tajenky. Pokud si nebudete
jistí, nalistujte si v Bibli 2. kapitolu Matouova evangelia. Své øeení nám
polete nejpozdìji do poloviny února  neváhejte, kníky u čekají na své
výherce, jejich jména se dozvíte v bøeznové Cestì  tak a mezi nimi nechybí to vae!
1. Tehdy Herodes tajnì povolal mudrce a podrobnì se jich vyptal na čas,
kdy se hvìzda ukázala. ()
2. Padli na zem, klanìli se mu a obìtovali mu pøinesené dary  zlato, kadidlo
a myrhu. (N)
3. Kde je ten právì narozený král idù? (C)
4. Zaradovali se, veli do domu a uvidìli dítì s jeho matkou Marií. (Y)
5. Kdy se v Betlémì narodil Jeí, objevili se v Jeruzalémì mudrci od východu a ptali se: (Ú)
6. Vidìli jsme na východì jeho hvìzdu a pøili jsme se mu poklonit. (T)
7. Oni mu odpovìdìli: (B)
8. Jdìte a pátrejte dùkladnì po tom dítìti; a jakmile je naleznete, oznamte
mi to, abych se mu i já el poklonit. (M)
9. Kdy to uslyel král Herodes, velmi se znepokojil a svolal vechny veleknìze a zákoníky. (A)
10. Potom je poslal do Betléma a øekl: (Í)
11. V judském Betlémì. (O)
12. Vyptával se jich, kde se má Mesiá narodit. (K)
13. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. (U)
14. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali
do své zemì. (U)
15. A hle, hvìzda, kterou vidìli na východì, la pøed nimi, a se zastavila
nad místem, kde bylo to dítì. (S)
(Jména výhercù listopadové soutìe tentokrát najdete na str. 7)
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KDY JSME TI NABLÍZKU
Bùh je láska, a kdo zùstává v lásce,
v Bohu zùstává a Bùh v nìm.
1. list Janùv 4,16

Autor neznámý
Z nìmčiny pøel. Zdenìk Svoboda

