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MODLITBA

Docela rád mamce pomáhám s nákupem a úklidem.
Jene to dìlám rád, jen kdy mám na to náladu.
A ona to nìkdy chce zrovna,
kdy se mi to ani trochu nehodí.
Prosím pìknì, uč mne,
abych rád pomáhal,
kdy to potøebuje.
Amen.
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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PODOBENSTVÍ

O marnotratném synu
Tento pøíbìh z Lukáova evangelia (15,11-32) patøí mezi nejznámìjí
Jeíova podobenství. Jeden mu mìl dva syny. Ten mladí jej poádal o
část majetku, který na nìj pøipadá. Brzy ve prodal, odcestoval a v cizinì
majetek prohýøil. Nakonec skončil u nejopovrhovanìjí práce ze vech  jako
pasáček vepøù. Rozhodl se, e se vrátí domù a odprosí otce  jako jeho obyčejný sluha se bude mít poøád lépe ne tady. Skutečnì svého otce odprosil.
Ten vak, místo aby jej v hnìvu poslal pryč nebo jej trestal tìkou prací, velice se z jeho návratu radoval a uspoøádal na oslavu velikou hostinou. Starí
bratr to pocioval jako nespravedlnost: Já ti celou dobu vìrnì slouím a
nikdy si mì tak neobdaroval jako bratra, který tvùj majetek prohýøil! Otec
mu domlouval: Ty jsi poøád se mnou. Ve, co mám, je i tvé. Ale tvùj bratr
byl mrtev a znovu ije, ztratil se a je znovu nalezen  proto se raduji.
Dobøe rozumíme starímu bratru. Pøipadá nám opravdu nespravedlivé,
aby toho lehkomyslníka místo trestu čekala hostina na uvítanou. Máte-li
sourozence, jistì jste ji mnohokrát zaili situaci, e bratr nebo sestra nìco
provedli a vám pøipadalo, e je rodiče nedostatečnì potrestali. Pokud jste
vak na stranì viníka vy sami, rodičovská shovívavost vám ji tolik nevadí,
viďte?
Bùh je ná milující Otec. Raduje se z návratu kadého ztraceného syna
či dcery. Marnotratný syn se u vytrestal sám  ivot mezi vepøi, kdy marnì
touil i po slupkách, které dostávali jako rádlo, jistì nebyl pøíjemný. A co je
hlavní  litoval svého provinìní a pokornì se vrátil s prosbou o odputìní.
Poznal, e u otce je mu lépe ne jinde.
Jana Krajčiøíková

POKUSTE SE DOPLNIT
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Pokuste se doplnit chybìjící písmena v tìchto vìtách:
Jeden je B-h v n-----ch.
Dvì jsou p-------í l---y.
Tøi d-y byl J--- v b---e v-----y.
Čtyøi jsou p------é e-------í.
Pìt je K--h M--------ch.
est k----l mìli s------é v ch---ì.
Sedm p----b má m------a P--ì.
Osm l--í zachránil B-h p-i p----ì.
Devìt bylo n-------ch u--------ch.
Deset je B---ch p-------í.

Nápovìda:
1. Matou 23,9; 2. Marek 12,29-31; 3. Joná 2,1; 4. Hledej v seznamu knih Nového
zákona; 5. Hledej v seznamu knih Starého zákona; 6. Izajá 6,2; 7. Matou 6,9-13;
8. 1. Mojíova 6,18; 9. Luká 17,17; 10. 2. Mojíova 20,1-17

Správné øeení najdete na str. 14.
Z. S.
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SBÌRATELSKÁ VÁEÒ

Milí mladí čtenáøi,
patøíte k tìm fanoukùm  sbìratelùm, kteøí často ji od dìtství po stáøí
sbírají určitý pøedmìt svého zájmu?
Nejčastìji se sbírají potovní známky, nae i cizí, čisté i pouité. Získat
vak nìjaký ménì obvyklý a vzácný exempláø bývá dost drahé. Sbírají se
vak i mnohé jiné vìci: od pivních táckù a knoflíkù, pøes nejrùznìjí odznáčky, napø. fotbalových klubù, mince, pohledy, ubrousky, a po rùzné tvary
keblí a lastur, které jste nali bìhem svého zahraničního pobytu nìkde u
moøe, a dalí a dalí pøedmìty.
Nìkteøí z vás také mohou sbírat obrázky nebo fotografie významných
lidí, tøeba i s jejich podpisy. Mohou to být herci, zpìváci, sportovci, ale tøeba
také významné náboenské osobnosti  kromì Krista, jeho matky Marie či
Praského Jezulátka lze sehnat napøíklad i obrázek Frantika z Assisi nebo
svatého Václava, jeho jezdecká socha, jak víte, vévodí praskému Václavskému námìstí. Jistì vás zaujmou i jiné historické postavy, z doby husitské
nejspíe vojevùdce Jan ika z Trocnova nebo Mistr Jan Hus, který svým
učením a hájením pravdy i za cenu ztráty ivota podnítil pozdìji i vznik naí
Církve československé husitské. Z novìjích postav známých svým milosrdenstvím je moné uvést tøeba Matku Terezu z Calcaty.
Snad bude tento článek určitým podnìtem pro vá volný čas a pro vhodnou sbìratelskou činnost.
Dr. Karel Lachout

KONVALINKY
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Cinky linky, cinky linky,
v máji kvetou konvalinky,
celý les u jimi voní,
je jich víc ne bylo loni.
Je jich na sta, na tisíce,
trháme je do kytice,
cinky linky, cinky linky,
konvalinky pro maminky.
Eva afáøová
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NA TOULKÁCH S KULDOU XIX.

Kvìt pro královnu - dokončení
Houf en se vrhl na dveøe chaloupky, nebyly zamčené, snad se ani zamykat nedaly. Domácí pán byl dosud zahrabán v posteli a z chomáče vlasù a
vousù se ozývalo pisklavé odfukování. No bodej, usoudily hospodynì, není
ádnej chlap, aby chrápal jak medvìd.
Smejčile, Smejčile! oslovila ho svým silným hlasem paní Včalová, zvaná
Medaøka. Pro koho pìstuje ten ohromnej bramborovej kvìt, ha?!
Smejčil vyskočil z postele a polekanì se rozhlíel, v první chvíli se mu
v eru za dávno nemytými okny zdálo, e je v zajetí čarodìjnic s koaty a
smetáky. Navíc na nìho syčely a prskaly čtyøi kočky, které pøily se sousedkou Vobeckou.
Je-je-jedna francouzská královna nosila bramborovej kvìt pro parádu,
vybrebtal, co ho napadlo, ani tuil, co mu roste ze sklípku. Anebo to vidìl
a v hrùze zalezl do postele, aby pøedstíral spánek a čekal, e se to nìjak
vyvrbí? Kdoví.
Která? A jak to ví? útočily na nìho eny.
Já nnnevím, jak to vím, ale vím to, bránil se.
A kvùli tomu jsi v noci ukrad Kuldu a teď vyspává! obvinily ho Kvítkovanky.
Jjjá jsem se s ním chtìl spøátelit, zalhal.
Zarostlej a nemytej?! A té píny a nepoøádku vude! Tìch krámù, co se
musí spálit!
Sousedky se pustily jednak do úklidu, jednak do Smejčila. ouchance
smetákem a rány kotìtem na nìho prely ze vech stran.
enské, nebijte mì, vdy jsem nemocnej človìk...
adonil, ale nebylo mu to nic platné. Byl zahnán do nìkdejího chlívku,
polit vodou a vydrbán rejákem. Musel øíct, kde má nùky a byl ostøíhán,
vousy aspoò zhruba, a nakonec sedìl na idli vyjevený drobínek muského.
Jurákovy dìti a jejich pratí pøíbuzní zùstali venku, sledovali, co se mezitím
dìlo, a e se toho dìlo!
Zpráva o Kuldovi toti dospìla do osady Pøástky, kde tráví dovolenou
rùzní umìlci a taky jeden známý fotograf; byl to mistr svého oboru, vìdìl to
o sobì a podle toho se choval. Okamitì nasoukal svou dlouhou postavu do
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auta a zajel do Kvítkova hned s nìkolika fotoaparáty. Uvidìl kvetoucí bramborový strom a Kuldu roácky poletujícího nad ním, ale neøekl, co si myslí.
Uvnitø se vak zaradoval: To bude snímeček do Guinessovy knihy rekordù a
já budu první, kdo vyfotil kulový blesk.
Heleď, ty blejskavej, postùj nad tím kvìtem, jo?!
Øekl to tak rozhodnì, e to byl skoro rozkaz, a chystal si ten nejdraí
japonský pøístroj. Stalo se vak cosi nepochopitelného. Kadý z nás se rád
dává fotografovat, Kulda se ale odmítl dát zvìčnit a dával to najevo tím, e
unikal fotografovi ze zorného pole hned napravo, hned nalevo.
Nechci to, pøekládala Lucinka jeho pohyby. Jdìte pryč!
Človìče, blesku, neblázni, zlobil se fotograf. Sedni si na ten kvìt...
Neví se jistì, zdali Kulda ten bramborový strom silou svého záøení spálil
nebo jej zahnal zpátky do sklepa, prostì najednou tu ten div nebyl a mohli
jste si myslet, e se vám to jen zdálo. A Kulda odletìl pøes støechy obce na
Černou tvrz a schoval se ve vìi. Ale jak se pozdìji ukázalo, vykukoval odtamtud a vrátil se, jakmile fotograf vztekle bouchl dveømi auta a odjel.
Jsem zase u vás, tlumočila Lucinka jeho pøívìtivé krouení, ale to,
co dodal, pøekládala do lidské øeči tak, e tomu nikdo nerozumìl. A budu
s vámi, dokud mì nezavolají nai...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

5. Plicník
Plicník (Pulmonaria) byl typickou rostlinou støedovìkých zahrad a v současnosti se jako hajnička pìstuje pøedevím na venkovì. Pøináleí do čeledi
brutnákovitých (Boraginaceae) spolu s pomnìnkou, kostivalem, hadincem
a dalími. Rod plicníkù zahrnuje asi 15 druhù, které rostou zejména v Evropì a dále na Kavkaze a ve Støední Asii. Patøí mezi trvalky. Plicník mùete
poznat docela dobøe - jeho listy jsou posety kulatými skvrnami. Vyuívání
byliny pøi léčbì plicních nemocí a podobnost jejích skvrnitých listù se skvrnitými plícemi daly plicníku jméno. Pozor vak, v pøírodì nic není a tak
jednoduché: tyto skvrny nemají úplnì vechny plicníky. Mnoí se dìlením
trsù. Na zahrádce jej sadíme do polostínu, nejlépe pod stromy nebo keøe.
Plicník lékaøský (Pulmonaria officinalis) je 10 a 35 cm vysoká bylina.
Lodyha je pøímá, chlupatá, pøízemní listy v rùici, stejnì jako lodyní listy
nápadnì bíle skvrnité a také chlupaté. Kvìty vytváøí typ kvìtenství zvaný
vijan, jsou nálevkovité, zpočátku rùové nebo červené, pozdìji (po opylení)
modré. Kvete od bøezna do kvìtna. V současné vìdecké medicínì není
plicník vyuíván, uplatòuje se vak v homeopatii a v lidovém léčitelství.
Obsahuje napø. kyselinu køemičitou, slizové látky, saponiny, vitamín C nebo
tøísloviny. Odvar léčí zánìty prùduek, hojí sliznice dýchacích cest i trávícího
ústrojí, zvyuje krevní srálivost, pùsobí mírnì močopudnì a svíravì. Zevnì
ve formì obkladù (nejlépe z čerstvé byliny), záparu nebo silnìjího odvaru
se uívá k omývání hnisajících ran. Zajímavost: v Anglii jsou mladé listy oblíbenou pøísadou do rùzných jarních salátù a pøidávají se také do polévek.
Plicník tmavý (Pulmonaria obscura) dorùstá 10 a 40 cm. Lodyha je
pøímá nebo vystoupavá, chlupatá. Pøízemní listy v rùici jsou beze skvrn
nebo jen se skvrnami svìtle zelenými (ne bílými), lodyní listy støídavé, pøisedlé, chlupaté a trochu tmaví. Kvìty ve vrcholových vijanech opìt uvidíte
v nìkolika barvách - fialová, rùovočervená a modrá. Kvete v bøeznu a
v kvìtnu, obvykle pøed olistìním stromù za dobrých svìtelných podmínek.
Najdete jej ve svìtlých listnatých lesích, na køovinatých stráních a okrajích
lesù. Celkovì roste témìø v celé Evropì vyjma Britských ostrovù, na severu
po Belgii, jiní védsko a støední Ural, na jihu po jihovýchodní Francii, severní Bulharsko a Krym. Léčebné vyuití má podobné jako plicník lékaøský.
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Plicník skvrnitý (Pulmonaria saccharata, na obrázku) Tomuto plicníku
se øíká také cukrový, co lépe odpovídá jeho latinskému pøízvisku. Často
se pìstuje jako ozdobná rostlina na skalkách a v zahrádkách, protoe její
listy jsou skutečnì výraznì bíle skvrnité; také kvìty jsou sytì barevné, opìt
od rùové k modré. Pùvodnì pochází z Alp. Neobsahuje sice účinné látky
pro léčebné účely, ale jde o významnou medonosnou rostlinu.
Plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia) Tato rostlina, na rozdíl od
vìtiny plicníkù, nemá charakteristické bìlavé skvrny. Kopinaté chlupaté
listy se objevují na konci zimy  tento druh je odolný, mrazuvzdorný - současnì s prvními kvìty. Ty jsou čistì modré, nálevkovité a jsou posazeny na
pøímých lodyhách. Rostliny kvetou a do pozdního jara. Dorùstá kolem 20
cm, daøí se mu v polostínu a ve stínu, zem musí být vlhká a propustná.
Petra tìpánová
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JONÁ, NINIVÉ A VELRYB II.
Vyslechl Joná, co chce Pán.
- Vak nelíbil se mu ten plán.
Nač plahočit se s vìtbou zlou,
kdy stejnì bídnì zahynou
ti zatracení pohané?
Nepùjdu! Nechci. Nikdy ne!
Tak zavøel dùm a schoval klíč
a nazdaøbùh se vydal pryč.
Chtìl nìkam k zemi bez lidí,
kde ani Bùh nic nevidí.
Hned cestou k západu se dal.
el rychle, nìkdy utíkal,
el ve dne svìtlem, v noci tmou,
nejprve krásnou krajinou,
pak poutí, kde se víøil prach.
Byl sám a oputìn. Mìl strach.
Bùh jeho cestou napøed el,
to ale Joná nevìdìl.
Pøes údolí a pøes pohoøí
znavený Joná doel k moøi.
Zapomnìl na svou únavu,
kdy spatøil koráb v pøístavu.
Kam poplujete? Joná ptá se
s nadìjí utajenou v hlase.
Do daleka! A do Taríe,
tam, kde je konec zemské øíe.
Čím dál, tím líp! To se mi hodí!
Mohu jet s vámi na té lodi?
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Jsem velmi skromný, málo jím
a za cestu vám zaplatím!
Souhlasil dobrý kapitán.
A Joná vstoupil jako pán.
Hned vidí vlnky skotačivé:
Ahoj! Já nejdu do Ninivé!
Uvidìl pytle pod stoárem,
chránìné pøed slunečním árem
a hned se uvelebil v stínu:
Tady si pìknì odpočinu.
Pak setmìlo se, Joná spal
a koráb nocí odplouval.
Z jihu se mírný vítr zved
a opíral se do plachet.
Klaus-Peter Hertzsch:
Der ganze Fisch war voll Gesang
S pøihlédnutím k biblickému prorockému spisu Joná
volnì pøebásnil Miroslav Matou
(pokračování pøítì)
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POČETNÍ KOUZLO

Vìrka a Petøík li domù ze koly. Cestou se na chvíli posadili na lavičku
v parku. Tu se Vìrka pochlubila: Já umím početní kouzlo. Zvìdavý Petøík
øekl: Tak mnì je povìz. Vìrka mu tedy pøikázala: Mysli si nìjaké číslo do
deseti. Petøík si v duchu zvolil devìt. Násob je dvìma, pravila mu Vìrka.
Petøík hbitì vypočítal, e je to osmnáct. Vìrka pokračovala: Pøidej k tomu
číslu jetì osm. Petøík lehce zjistil, e osmnáct a osm je dvacet est. Vìrka
jetì dodala: Teď to číslo vydìl dvìma. Petøík hned vìdìl, e výsledek je
tøináct. Vìrka mu dala poslední pøíkaz: Odečti od toho posledního čísla to,
co sis na začátku myslel. Petøík si pro sebe povìdìl: Tøináct bez devíti jsou
čtyøi. A Vìrka bez váhání prohlásila: To poslední číslo je čtyøi.
Petøík byl z toho omámený. Jak to mohla Vìrka vìdìt?  Vysvìtlení je
jednoduché. A si hráč myslí jakékoliv číslo, postupuje-li podle pokynù, které
dala Vìrka Petøíkovi, vyjde nakonec vdycky polovina z čísla, které kouzelník pøidal. Jedinou podmínkou je, e pøidané číslo musí být sudé.
Z.S.

Øeení ze str. 5:
Jeden je Bùh v nebesích. Dvì jsou pøikázání lásky. Tøi dny byl Joná
v bøie velryby. Čtyøi jsou pisatelé evangelií. Pìt je Knih Mojíových. est
køídel mìli serafové v chrámì. Sedm proseb má modlitba Pánì. Osm lidí
zachránil Bùh pøi potopì. Devìt bylo nevdìčných uzdravených. Deset je
Boích pøikázání.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti,
kadé mamince jistì ke kvìtnovému Dni matek udìlá radost kytice. My
jich tu máme hned est  mùete si vybrat! Pokud vak chcete vyhrát knihu,
napite nám do poloviny června, které dvì kytice jsou úplnì stejné. Jména
tøí výhercù se dozvíte v srpnové Cestì.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z bøezna 2011 (tajenka: Doba pùstu):
Helenka Bártová z Polkovic
Jakub Tomčík z Nové Paky
Ladislav Kosubík z Kojetína
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DÍKY ZA VEČER

2. Díky, e øídí hvìzdy, nebe,
díky, e bdí i nad svìtem,
díky, e jsem tak blízko tebe,
e v tvé mysli jsem.

5. Díky, e jsi mi milost skýtal,
díky, e jsi mi odpustil,
díky, kdybys mi høíchy sčítal,
zavren bych byl.

3. Díky za vechno krásné, milé,
díky, mé srdce tuí ji,
díky, e mì i tìké chvíle
vedly k tobì blí.

6. Díky, e jsi byl stále se mnou,
díky, noc neleká mì víc,
díky, a ráno pøijde jednou,
já ti pùjdu vstøíc.

4. Díky, e jsi mi dal svou sílu,
díky, e jsem smìl dobrý být,
díky, es mi dal schopnost k dílu,
dej i astný klid.

7. Díky, e jsi byl stále se mnou,
díky, toho se pøidrím,
/: Díky, e vìøím tvému hlasu,
e ti patøit smím. :/

