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Pěkný den

Dnes šlo všechno dobňe, Ježíši,
ve škole, doma i na ulici.

Všechnojsem zvládl,
nepohádaljsem se s bratrem,
pomáhaljsem mamince
a ta měla radost.

Děkujitiza tento den, Ježíši.
Daruj miještě mnoho takwých dnů.
Amen.

Dietrich Mendt

PhLzs
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PRVNí lzMEBTí

rnnlovÉ

2. fuvoláníSamuela

ií

Chofnía Pinchas. Sloužilive svatynijako kněží,kteří měli na
'vnv.lmenovalise
poslušní Božíslužebnfui. Chofní
stamst pmváděníoběiíáohu. Takovou službu mělikonatjen dobřía

'trur*e

auu

vůbec nelíbily. Například vždy' když
a Pinchas však byli zlí. Dělali mnoho věcí, které se Hospodinu
pro sebe, a to i násilím proti vůli
někdo přišel, že chce obětovat Bohu, brali si z těchto obětímaso
své syny sice napomínal, ale ne
obětujícího člověka.Iím celou oběť znevažovďi. Elíto dobře věděl,
Elí už byl moc starý ajeho sy'
v tom zabnánit. chofníani Pinchas si z toho nic nedělali.

dokááljim

nové je.j nebrali vážně.

že Hospodin za to, že pro Elího bylijeho synové
l'ia'konec Elího navštívil Božíposela oznámil mu,

jejich chování, odejme Hospodinjeho rodu výsadu kněžskéďužby.
důležitějšínež Hospodin a trpd
pak budou potresuáni tak, že zemřou oba
úisto nich ,i ,uolí1neho věméhó [něze. Chofrría Pinchas

vjediný den.

věmě. B'ýt Božím služebníkem se
Naopak Samuel konal službu v Hospodinově svatyni dobře a
světlo'
mu moclíbilo, byl hodný a pos|ušný Ve svatyni měl na starost
Mě| svoji vlastní světničku'

hned vedle Elího pokoje' a tam
chodíval spát' Jednou v noci se
pmbudil. Slyšel,jak ho volá

né

jaký hlas: ,,Samueli! Samueli|"
Samuel simyďel, že ho volá Elí.

Vstal, šel k němu do pokoje a
ptal se, co potřebuje. Elí však
odpověděl:

"Já

$em tě nevolal,

běž honem spát."
Asi se

mito zdálo, myslelsi

Samuel a šel si zase lehnout.

Najednou slyšel znovu:

"Sa'

mueli! Samueli!' Šelznovu
k Elímu a povídá:

"Tady

pem'

teď jsem jasně slyšel' jak mě
voláš." Elíto však znovu popřel
a

poďaljej spát. Samuel ho po'

ďechl, i když to nechápal. Za

chvilku ďyšel hlas potřetí: ,,Samueli! Samueli!" Znovu vstal a utíkal k Elímu.
Ten konečně pochopil, odkud hlas pňchází a řekl chlapci:

Jo

tě volá Hospodin. Až znovu usly.

šíšten hlas, odpověz: Mluq Pane' tvůj služebník ďyší."
Samuel se tedy vnátil a rozechvěle čekal, zda znovu uslyšíto volání. Jeho př,áníse brzy splnilo a
on odpověděl,jak mu Elípňkrázal'To, co mu Hospodin ňekl, však nebylovůbec př{emné. Mluvilotom,
že dobňe ví, jak špatníjsou Chofnía Pinchas. Vamvalje i Elího, ale neposlechli. Proto musí b'ýt po'

trestáni. Chofiría Pinchasjednoho dne zemřou a také Elí bude potresÍán.

Samuelnemohl usnout

a

vstal brry náno.

Kdý sejej Elíptal, co

i když z toho neměl vůbec žádnou radost. Elí si povzdechl a řekl:
musí stiát."

mu Hospodin řekl, nezamlčelnic,

"Byl

to Pán Bůh. udělá to, co se

Jana Krajóřkouí

Pozvánka na ,,Tábor Broučků2009Zveme vás srdečně na další,v

pořadíjiž11. Jábol Bmuilú 2000o,

který poř,ádá Odbor duchovní péčeo děti a mládež Pr:ažské diecéze Církve československé husitské
ve dnech 16.

-

23. vpna
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D

v rekrcačním zařízení Hela ve Velké Úpě v Krlonoších.

Mohou sezúčastnitcelérodiny s dětmize všech míst našírepubliky.Biblickó příběhyzeStarťho
i Nového zákona budeme rtvárňovat s využitímnového flanelografu Betty Lukens z

UM. Dalšítvo.

řivá činnost včetně doprovodného programu pm malé i velkéje zajištěna.

Zájemci, hlastese co nejdříve na telefon:321722 944' mobil 720 668 098, email: krasava.machova@centrum.cz

sestře íarářce Krasavě Machové. Kapacita je omezena.

0bratem dostanete podmbné pokyny a informace o uvedené akci včďně přihlášky. Těšíme se
s vámi na shledání.

6
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V

rnálu

jsou našín térnaten
bibtických otázek poknčujene starozákonníni pííběhy. Tmnkrát
nejen nj.
a kálovské, t) každéotázky najdeu odku na biblcký text' ve kterén

knihy Sanuelovy

aai rdpret, án
0tfuh

poztrtÁvÁMrglgu

č

t

,ut,

si

i

píňst cetý

Za kým se vydal Saut,

pííběh. Správné odpovědisi núžeteověřit na str. 9.

kdl

nemohl najít ztracené oslice? (1 S 9' a 10' kapitola)

a) za knálem b) za Davidem c) za Samuelem

Otázlrč.2: Saul, prvníizr:aelský

král, přestal poslouchat Hospodina' Pňepadal ho zlý duch' stal

o život? (1 S 18' kapitola)
se žárliv,ím a nenávistn'ým. Komu Saul usiloval
pňátelům Davida
a) ďužebníkům Božím, b) Davidovi, c)

OtáÍa č" 3:

Co dělal král David,

kdl

byla na jeho rozkaz př,enášena Boží schnána do Jeruzaléma?

(2 S 6. kapitola)
sil. c) knáčel v čele průvodu
a) díval se na průvod z okna' b) tančil ze všech

vlácný olej na hlavu? (1 Kr 1,3&40)
Otárka č' {: Co znamenalo to, že kněz $ádok vylil slomounovi
lidem ukázat, jak uctÍvat Boha
a) pomazal ho za knále, b) chtěl ho ponížit, c) chtěl

(h{rta

(1 Kr 10'1_13)
č 5: Proč knálovna ze Sáby pfijela navštívit Šalomouna?

J'ry't*sJiír'aar'kami,

jak vypadá, c) pro'
myÍ sryseh opho moudmsti' b) podívat se,

mluvit kjeho lidu

l,lartela Šímová

l

PoDoBENsWí
4' 0 pleveli mezi pšenicí
Toto podobenství najdeme v illt

13'2{30'

jeho výklad pak v Mt 13'3&43. Podobnějako

v podobenství o rozsévačiv něm Pán Ježíš

t\ry{[(l

používá známý obmz z mlnického života: člověk zasel dobrd semeno, v noci všakjeho

(\fti{!\x

mladápšenice

mladýpev€l

je nernadná jo rc2eznat

ne

přítel na pole zasel plevel. Ten se ukázal, až

kdl

stébla vylostla. Služebnírise ptali, kde se tam plevel vzala zdajej majívyhhat. Pánjim

odpo

věděl, žejejtam zasel nepítel a bude od pšenice oddělen až při žni.

fulestinslrý koukol (plevel) vypadal v raném stadiu úplnějako pšenice. Rozdílse ukázalažtehdy,

kdý dozrály' Mezitím
nalo zároveň

se však kořeny koukolu a pšenice tak propletly, že vytr|at koukol by zname.

výrhat i pšenici. Zmo koukolu bylojedovaté,

a proto

sejednou od pšenice oddělit mu-

selo. To bylo možnétrojím způsobem: Plevel nevyrostl tak vysoko jako pšenice, a tak se v silně

zaplweleném poli sklízelyjen vršky pšenice' poté se celé pole zapálilo a plevel shořel. Nebo se při
sklizni svazoval koukol do odpek, které se pálily.A když bylo na poli koukolu málo, vybíml se z pšr*
nice až před semlďím zma.To byla pnáce žen. Zmo koukolu se lišilo od pšenice barvou

-

bylo šedivé.

V podobenswí ženci svazali plevel do oýpek ke spálenía pšenici shmmáždili do hospodářovy
stodoly. Při skonánívěků pošle Pán Ježíšsvé anděly a tivyberou všechny, kdo se dopouštěli nepm-

vostí a hodíje do ohnivé pece. Ale spravedlivípůjdou do Božího kúlovstvíabudou zářitjako ďunce.
Proto ani my nemůžeme rozlišovat
lidi na dobré a zlé, protože nevidíme do
jejich nitra. Neznáme jejich minulost a
možná ani přítomnost. Např. některé
dítě ubližuje druhým' protože mu doma
ubližují. Hádá se s dětmi, protože doma

neslyšínicnež hádky mdičů.l dítě' kterť
dnes zlobí, můževyrůst v dobrťho člo
věka. Nemůžeme tedy spnávně posoudit,
v2lostlá

pš€njce
rozeznánejesnadno

v
vzíostlýplev€
l

kdo je dobrý a kdo je

zlý To umíjenom

Pán Bůh. Třídění nastane až na Božím
soudu, na konci našeho života.

Jana Knjčiňková

k použitín knihy Biblicke obrázky pn děti od Jiřiny Kubíkové)

8 wxwxxt*w;ai
|\4anželé Lorencovi

rRpRslír

bydleli v menším rodinném domku na kraji ma|é vesničky. Měli pětiletou

dcerku Janičku. Maminka

s

Janičkou chodily každý den do místního obchůdku nakupovat

pmšly cestou kolem Bořilovic zahrádky, kde stál

u

a

vždycky

jezírka zahradní trpaďík. Janičce se už dlouho

moc líbil a vždycky se u něho zastavila. Doma prosila maminku a tatínka' abyjího také koupili' že
bude moc hodná.

Ažjednou sejídětský sen opmvdu splnil, zrovna v denjejích šest'ých narozenin. Dostala ve|kou,
mašlíovázanou krabici

- a

v nítoho nejhásnějšího trpaslíka na světě! By|a tak šťastná! Poskakovala

po celém domě a střídavě rodiče objímala a pusinkovala. V sobotu trpaslíka s tatínkem ''ubpovali''
na zahrádce mezi záhonky tulipánů a narcisek a Janička se na něj chodila pořád

dívar 'Tak, Ferdo,

hlídejnám tady kytičky!'' řekla a běžela se pochlubit sousedovic Evičce, o dva mky staršídÍvence,s

he

rou si často hnávala'
Evička byla zvědavá a šla se hned podívat. "Toje můj Ferda. Neníhásný?'' řekla Janička. ''Ani
ne,'' Evička na to, ale přitom

jí ho

tajně záviděla'''Hm, když budu chtít, naši mně takor"ých koupí

třeba deset, heč... aještě hezčích,''pokračovala Evička.A pak se mčaly hádď ''Můj Ferda.je nej'
hezčí|''... ''A není!''... "Aje!''... ''Tak viš co? Hele...'' řekla Evička, popadla kámen, hodiIa '.. a milému

Ferdovi rozbila červenou čepici. Zrovna ta se Janičce na něm líbila nejvíc' ''Co se to tu děje?'' vy_
koukla z okna maminka a ptala se Janičky. Ta však nemohla pro pláč ani odpovědět,
objímala ji. Evička str,achy radši rychle utekla domů.

st'rála u

sošky a

Dlouho se nechtěla rodičůmpřiznat, a|e nakonec musela s pravdou ven. Dostala vyhubováno

a

její

tatínek se šel za ni k sousedům om|uvit a nabídnout, že škodu nahradí. Pan Lorenc to však odmít|,
pr,ý

to nějak slepí.
Janička doma nebyla k utišení, neplakalajenom pro Ferdu, a|e i pro Evičku' tolik se s ní chtěla

kamanádit, a onaje zatím taková...

Evička o sobě doma hodně přemýšle|a a bylojí najednou líto, jak se chovala. Nakonec začala bre
čet taky. Po dlouhé debatě se svou maminkou pak usoudila, že k Janičce zajde a omluvíse. Do kroku
a

řečijívšaknebylo. Nesměle zaťukala, pozdravila

a vešla do domu.

Janička seděla smutně ve svém
pokojíku na posteli. tvička k nítiše
přistoupila a řekla: "Promiň Janičko,

já

nechtěla,''

a přitom jí do

ruky

vtiskla malou krabičku. ''Můžemebýt

zase kamarádky?'' Janička překvapeně krabičku pomalinku otvírala
a rozářený pohled jejích očíEvičce

na otázku odpověděl. Našla tam
šňůrku na krk, docela

offinou,

ale

na níbylavěšený malýtrpas|ík s čer-

venou čepicí!''To máš pro štěstí'"
řekla Evička se s|zamiv očích.
No a od té doby jsou obě ty nejlepšíkamanádky na světě.

A

jak to do-

padlosFerdou? PanLorenchoslepilaještěuněhovybudovaljezírkoavněmplujídvěrybky-jedna
Janičky a druhá Evičky. Děti z vesnice se chodík nim za plot dívat a říkají: 'To je hásný trpaslík|''
Helena 0smíková

ovědi re str. 6:

lc, 2-b,3-b,4a,

5-a

10

pŮ.lČrruÁ

Jsi moje princezna
s hvězdičkou na spánku.

Jsi moje básnička
spletená v copánku.

Jsi moje panenka
půjčenána hmní.

Jsi moje písnička,
co vítá svíhání.

Jsi moje skleněnka
do duhy zakletrá.

Jsi moje pohádka'
pískle' co nelétá.

Jsi moje Beruška
se sedmi pihami.

Jsi štěstí schované
v náruči u mámy.

illamela Kďpamvá

HRYPROSKUPINKU

W
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Sto čhemčků
je
Na ctverečkovaný papír nakreslete ctvercc velikosti 10 x 10 ctverečků.Úkolem každéhohráče
co nejrychleji napmt do každéhottverečku křížek. Vedoucí ďeduje čas na hodinkách'

Iňcctčtvemi*ů
jedné straně je barevně
Z tuhého papíru vystřihněte 30 etverecků velikosti 2 cm x 2 cm a na
označte' Položte je vedle sebe na stůl tak, aby značky byly viditelné. Hnáčje pak obracíco nejrych'
leji nejprve pravou rukou, pak levou a nakonec oběma rukama. Vedoucíměří čas a kdoje nejšikov_
nější' vyhrává.

UkrytÉ čtvcÍečky
Jeden z hnáčůukryje v místnosti, odkud ostatnína chvíli odešli' deset olnačených tuhých ctve'
rečkůtak' aby z každéhobyla část vidět' Pak

avolá ostatní, kteří ctverecky hledají. Podmínkou je'

že ničímnesmějí hýbat. Vyhrává ten, kdo najde a přivlastnísi nejvír ctverecků.

z.s.

exe
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co PRo MNE ZNAMENÁEíŠKRlsTUs

letošnín dubnovén ďsle jsme otbkli stručnéshnutí velikonočních událostí s ýzvou' abyste
nán napnli, n pro vás znanená JežišKristus. Dostali jsme kráná vyznání od Fnntiška Kopřivy
V

a Daniela

Štibnlaz MIadé Bolalavi. Mocjim děkujene i za pěkné obnázky, kteÉtovněž otiskujene,

a oběna autorún posíláne knížku.

Podstoupil utrpenía smÉ kvůli nám. Vykoupil
nás tím. Zachnánil od zla. Za to mu děkuji.

hantišek'

Pm mě JežíšKristus znamená život, pmvdu,
svobodu, statečnost, čest. Jsem rád, že vzal na
sebe všechny hříchy.

fu to mu děkuji. Velikonoce

mám rád, protože si připomínáme JežGovu smrt,

vzkříšení,zjevení a nanebevstoupení. Za vše mu
děkuji.

Daniel, 1{ let

13l*

soUTĚŽoTŘ KN|HY
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Pokuste se vyluštit následujícítajemnénápisy. Když nám do poloviny zářípošlete správné znění
těchto tří vět, můžetevyhrát knihu. Jména třírnýhertů uveň:jníme v ř'ljnovém čísle.

ví mb ez skut kůn Gnik nič emu
má men a dějivživ émbo hu

do kona lálá skastr ach ra hání
z.s.

Blahopňejeme výherulm soutěže z dubnového číslaCesty
(tajenka: 0n je naše spása.), kterým poďáme knihu:

Jií Besmák

z Kolína,

Vemnika lbthová
a t{ikola

Mámková z Pňelouče

14
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KALENDÁŘ

Děti, pomozte namalovat kalendář pro rok 2010!
gdbor duchovnípéčeo děti Pražskédiecéze CBH se rozhodl k 90. výmčízaloženínašícírkve
proto s ývou na
v příštímroce vydat kalendář vytvořený z výwarných prací dětí. Obracíme se
ve skupinkách po'
nebo
podobně,
se
samy
aby
kreslí, malují, tvoříkoláže a
všechny děti, které rády
kusily ztvárnit téma:

,,l t r rú'hre rio, *dejr,

wtial prr.i "sn*y

Zamysl*e se se

Iásha

- ah neýětšíz

Étojiftje láska"

(1

K 13'13)'

nillildenstvÍ (Mt 25,35-36)

ýmifaůřičiučiteli,m

pm nás znamená láska ajakjimůžemeve wém okolípro

klá$ žádnémeze ievoval á ookuste se potom své nápady v'ýtvamě vyjádfit. Vašífantazii nechceme
pastely... Jedinou
krrďit, ,nulouit, vy$řihovat a lepit' použít pastelky, fixy, vodovky, tempery

t

'ti
pra'l'l.'

i. t'.nt

*

bííoučtvrtku formátu A4, své dílo podepsat a uvést věk autora Gutorů).

Hotová dlla pmíejte na

tub adresu:

Sestra fanářka Krasava Machová
Husovo náměstí 273
280 02 Kolín lll
na ýstavě při letošní pouti
Pokud stihnete sve obnázky poďat do 15. čeima, mohou se objevit
s vámi také setkáme. Konečná uzávěrka
na Sázavu, hená se koná v sobotu 27. června. Rádi se tam
nejlepšípm kalendář, os_
přijímáníobnázkůje potom 31' srpna. Ze všech došlých prací vybereme ty

tatní využijeme pm výstavu.
Moc se na všechny vaše obrázky těšíme|

MALoVÁNí

NAcHoDNíKUw 15

Milé děti'

rok utekl jako voda a opět jsme prc vás ke Dni dětí a na závěr školního roku připravili
,,Malování na chodnilru". Sejdeme se

v

sobotu 20. čeryna v 9 hodin v Praze pňed Výstavištěm

a půjdeme malovat k nedalekému Planetiáriu.
Téma letošního malováníní:

JoilÁŠ. Kniha i postáva patřído stárého zákona mezi

12 malých

promků' Má pouze 4 kapitoly, ale o to většív,ýznam pro náš život. Je hotovým dobrodružswím! Už
jste někdy, milé děti, slyšely, že by velryba spolkla člověka? Proč k tomu došlo ajak to s tím nešta'
stníkem nakonec dopadlo?
Otevřete si Bibli' nalistujte příslušnéverše a dozvíte se více. A neboještě lépe! Přijdte navír mezi
nás, kde si spolu zahrajeme, zazpíváme a namalujeme obnázky podle sv'ých před$av barevnými kří'

dami přímo na chodník. Vezměte s sebou i dospělé publikum. Hezké odměny a dárty na památku
vás opět neminou. - V případě deštivého počasíje zajištěno malování v tep|e pod střechou. Tehdy
si vezměte s sebou ještě pastelky.

_
0dpoledne navštfuíme Ítlusaion - expozici Historického muzea v Kinského zahradě v Praze 5
Smíchově, kteréje součástí Národního muzea, a blízlcý Dětský ostrov. V nedávno opraveném empí'
mvém Letohnádku Kinských probíhá stálá národopisná ýstava aměřená na lidovou kulturu České
republiky, propojená s živ'ým provozováním lidov'ých řemesel, lidov'ých technik' folklómí koncertníčin'

nostíapod. Vedle tradičníproh|ídky budeme mít možnost sledovat v'ýmbu a baruení dětských hraček a pleteníz ombince, cožje mokňadní rostlina zvaná také doutníky. lftždý zájemce si bude moci

omalovat a odnést domů vlastnílidovou hračku.

Přijefte z blízka i z dáli! Věřím, že to bude strát za to. Moc se na vás - děti i dospělé - těší

sestra Knmva se wýrni spolupracovníty
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Tvo -je pom-sta vzpla-ne, jak

tě_ším,Pa^ne!
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2. Jonáš mamě čekal.

Zlobil se a vztekal:
proč tu byl?

Vždp Brih místo trestu
prosícímu městu

odpustil.

3.

''Proč

Ref.

se tolik hněváš?

Že už břečtan nemáš,

jenž tu mst?
Byl to strom, ne děti.
Stromu lítoje ti
víc než

4.

dost?"

"Mněje

Ref.

líto lidí.

láskajinak vidí'
nežlimsta.
Kde se člověk sklání'

tam mé slitování

vyrůsíá."Rď
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