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MODLITBA

Pane Boe,
dìkuji ti za ty moc dobré
vestkové knedlíky,
co jsme mìli dnes k obìdu.
A prosím tì, udìlej mi vìtí bøíko,
abych jich pøítì mohl sníst víc.
Dìkujeme ti, e máme co jíst
a e to jsou tak dobré vìci.
A prosíme tì za ty dìti,
které nemají co jíst.
Amen.
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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PODOBENSTVÍ

O nepoctivém správci
Toto podobenství najdeme v 16. kapitole Lukáova evangelia. Jeden bohatý človìk mìl správce, který s jeho majetkem patnì hospodaøil. Kdy po
nìm pán chtìl vyúčtování, zalekl se správce, e z nìj bude ebrák, a proto
se rozhodl získat si pøátele - opìt nepoctivì. Zavolal si dluníky svého pána,
vzal jejich dluní úpisy a øekl jim, aby napsali nové na nií částku. Take se
dopustil dalího podvodu a s ním i ti dva dluníci.
Jak je tedy moné, e pán potom správce pochválil za prozíravost? Je to
snad chvála nepoctivosti? Kdepak. Jeí nechválí zlodìje a podvodníky. Øíká
vak, e správce udìlal dobøe, e myslel na svou budoucnost a chtìl se na
ni pøipravit. On, syn svìta  pro nás to znamená človìk nevìøící  vìnoval
hodnì úsilí tomu, aby si pøipravil dobrou budoucnost. My, synové svìtla
 vìøící lidé  bychom své budoucnosti mìli vìnovat také takovou péči  ít
tak, abychom si pøipravili budoucnost v Boím království.
A jak si mùeme získat pøátele nespravedlivým mamonem (9. ver)
 tedy nepoctivì získaným majetkem? Tím, e jej rozdáme potøebným. Jak
se píe dále, lidé by nemìli slouit majetku, ale majetek by mìl slouit dobrým vìcem.
Jana Krajčiøíková

TIME IS MONEY (ANEB ČAS JSOU PENÍZE)
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Milí mladí čtenáøi,
nepochybuji o tom, e pro mnohé z vás u dnes určitá základní znalost
angličtiny není problém. Ostatnì u z døívìjí doby bìnì pouíváme celou
øadu slov anglického pùvodu  od populárního sportu (fotbal  početìlý
football, volejbal) pøes superstar (t.j. velká hvìzda rùzných soutìí), po názvy jídel a nápojù (lunchmeat, cocktail, drink) apod.
Vrame se vak k názvu článku, který je okøídleným rčením v angličtinì
i četinì. Vy mladí si to jetì bohuel moc neuvìdomujete, a tak nìkdy
svým volným časem, jeho máte pøemíru, a dost marnotratnì plýtváte na
klukoviny (prkotiny).
A dospìjete, budete nuceni si čas lépe rozvrhnout a vyuívat jej hospodárnìji, chcete-li být v ivotì úspìní. Nakolik se vám to podaøí, záleí jen na
vás samotných. Jisté je, e určitá pravidelnost denního bìhu vaeho ivota
a vhodné rozvrení času na povinnosti a učení, pøimìøenou zábavu a dostatečný spánek, vám usnadní zvládnutí i pøípadných problémù a tìkostí,
které se občas nevyhnou ani mladým.
Dobrou radou nad zlato vám do budoucna mùe být poøídit si na
začátku kadého nového roku zápisníček, zvaný dnes také diáø nebo anglickým termínem notebook, kam si zapíete časový rozvrh dní a hodin, co vás
čeká a nemine, co musíte kdy zaøídit. Pozdìji poznáte, e ten čas nejen pøíli
letí, ale je opravdu penìzi k nezaplacení, kdy se nám ho nìkdy nedostává.
Take si jej začnete více váit a vyuívat ho hlavnì k dobru vaemu i vaich
blízkých. To, jak si budete váit tohoto nám daného daru od Boha Stvoøitele,
bude jistì pøínosem pro vá dalí ivot.
Dr. Karel Lachout
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KAPKA, STUDNA A MÌSÍC
Kapka padá shora
v noční tmì,
padá do studny
uprostøed dvora.
Dlouho je ticho.
Pak zdá se mnì,
e slyím zdola
nìné pink.
A na hladinì se chvìjí
mìsíční kola.
*

V této krátké básni je nìco nesprávného. Ale pozor, ta chyba nespočívá
v tom, e není moné, aby prelo a zároveò svítil mìsíc. To se mùe stát.
Chyba je v tom, e mìsíc není na obloze nikdy tak vysoko, aby se mohl
zrcadlit ve studni.
Z.S.

POZVÁNÍ NA TÁBOR BROUČKÙ 2011
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Odbor duchovní péče o dìti a mláde pøi Praské diecézi CČSH poøádá
dalí, v poøadí ji 13. letní setkání - rodinný TÁBOR BROUČKÙ 2011.
Jedná se o pobyt rodičù či prarodičù se svými dìtmi nebo vnoučaty uprostøed krásné pøírody. Sejdeme se opìt v krkonoském rekreačním zaøízení
HELA ve Velké Úpì v termínu od soboty 13. srpna do soboty 20. srpna
2011.
Téma setkání: Domy, ve kterých Jeí byl hostem. Pán navtìvoval lidi,
kteøí ho milovali a pøijímali s radostí, a stal se jim poehnáním. Vstoupil vak
i tam, kde byli proti nìmu zaujatí, a pokud se jejich zatvrzelost nezmìnila,
pro takové platilo Jeíovo bìda. - Kdo z nás u pøemýlel, co by øekl Jeí,
kdyby vstoupil jako host do jeho domu? Uslyel by pokoj nebo bìda? Program bude opìt zajitìn jak pro dìti, tak pro dospìlé. Biblické vyprávìní
pro malé je doplnìno nejrùznìjí tvoøivou činností: kreslením, zpíváním,
tancem, společnými hrami apod. Starí účastníci se budou moci zamýlet
a besedovat nad biblickými veri včetnì vzájemného sdílení a pøedávání
osobních zkueností. Ji nyní se mùete tìit na společné výlety, koupání,
táborák s hezkými písnìmi, karneval a mnohé soutìe.
Cena pobytu včetnì plné penze činí: Dìti do 3 let 1200 Kč; dìti do 10
let 2000 Kč; mláde do 18 let 2300 Kč; dospìlí 2800 Kč.
Vem zájemcùm rádi poleme pøihláku a blií informace. Uzávìrka
včetnì zaplacení zálohy (polovina účastnického poplatku) nebo celého
pobytu je 15. července 2011. Pøípadný zbytek úhrady zaplatíte pøi pøíjezdu
na tábor. Pøihlaste se co nejdøíve, kapacita je omezena.
Kontaktní adresa: ThMgr. Krasava Machová, Husovo námìstí čp. 273,
280 02 Kolín 3,; telefon: 321 722 944 , mobil: 720 668 098; e-mail:
krasava.machova@seznam.cz
Na vae pøihláky a srpnové setkání v Krkonoích se s vámi tìí
Krasava Machová
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NA TOULKÁCH S KULDOU XX.

Kulda léčí  1. část
Maminka Juráková samozøejmì nemohla chybìt v houfu Kvítkovanek,
které trestaly Smejčila, vdy záhadné zmizení Kuldy se dotýkalo pøedevím
její rodiny. Jene zatímco ostatním hospodyním se vrátí mui z práce a
k večeru a mìly dost času, ne se postaví k plotnì, u porybných se obìdvalo
v poledne. Podívala se na hodinky, v duchu si udìlala jejej a rovnou pøes náves spìchala domù. Vzápìtí odletìl i Kulda, ten zase proto, e ze své výky
uvidìl, jak se cestou po hrázi mezi rybníky vrací ve svém autì otec Juráek,
a ten by se jistì podivil, kdyby nael prázdný dùm.
Pan porybný nebyl zrovna v nejlepí náladì, zjistil toti, e do Nohavice
pøitéká voda plnou strouhou, ale v rybníce jí poøád jetì nepøibývá. Kulda
musel hodnì sestoupit a navíc blikat, aby ho otec Juráek v tìch starostech
vùbec vzal na vìdomí. Zato okamitì porozumìl, e kamarád jeho dìtí a
celého Kvítkova mu ukazuje cestu po obvodu opačné strany návsi. Copak se
dìje, pomyslel si. A u to vidìl.
Nezvykle vymydlený a jak tak ostøíhaný Smejčil sedìl na idli pøed
svou chaloupkou a vyjevenì zíral, jak mu kvítkovské matky a babičky vynáejí z domku rozličné krámy a vymetají smetí. Kdy na nìho alovaly, e ukrad
Kuldu a zavøel ho do sklepa, jen se pøikrčil. Zapírat se bál a ádná nová
výmluva ho nenapadala. Pan porybný obsáhl pohledem vyjeveného Smejčila
i hromadu kdovíodkud posbíraného haraburdí určeného k vyhození a usmál
se.
Počítám, dámy, zaertoval, jak to mìly kvítkovské hospodynì rády, e
Smejčil má nejvìtí nepoøádek v hlavì. Jene na ten vae koata a smetáky
nestačí.
Do nemocnice s ním! zavolala svým silným hlasem Medaøka, vlastnì
paní Včalová. Pustìj mu do palice elektrickej ok!
Kulda øíká, e se to jmenuje ok, tlumočila Lucinka vzkaz od kamaráda
bleska, který se jim nad hlavami viditelnì bavil.
Musela to být pravda, protoe blesk Kulda je pøece na elektriku jedinečný
odborník, to uznávali vichni.
Nechci do nemocnice, zafòukal Smejčil.
Tak do vìzení! Za to, es ukrad Kuldu!
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To teprv ne!
Ale vdy máme po ruce dokonalý zdroj vysokého napìtí, uvìdomil si
otec Juráek a zavolal vzhùru: Heleď, kamaráde, pus troku své elektøiny
Smejčilovi do hlavy, ale jen krátký výboj, abys mu proboha neublíil, protoe
to by byla koda. Kdo by nám pak ve vsi el na nervy?
Jasnì, souhlasil odborník blesk a Lucinka to pøekládala do človìčího
jazyka.
Pustím mu do hlavy jen malinkatou jiskøičku.
Snesl se nad Smejčila, jen to tak jako trochu prsklo, Smejčil sebou cukl,
zatváøil se, jako kdy se dívá do sebe, a pak se usmál, jak ho v ivotì nikdo
nevidìl. A najednou z nìho byl takový dobrácký strejda, spí skøítek ne
muský.
Tak se mi zdá, oznámil, e jsem skoro úplnì zdravej človìk.
No chválabohu, ohodnotily to kvítkovské hospodynì. Vak bylo načase. A komu za to vdìčí?
Dìkuju, Kuldo, zvedl Smejčil zrak vzhùru. A odpus mi, vy, dìti, a
vùbec vichni mi odpuste.
Kulda dával najevo, e pro nìho to byla maličkost, ale podle toho, jak si
ve vzduchu zakotrmelcoval, bylo zøejmé, e ho to potìilo.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

6. Zlatobýl (Celík)
Rod zlatobýlù (Solidago) čítá kolem 100 druhù. V naí zemi se mùeme
setkat bìnì se tøemi z nich, o kterých si povíme dále; dva z nich pocházejí
ze Severní Ameriky a u nás se rozíøily v polovinì 19. století. Tøetí druh je
v Evropì pùvodní. Jsou to velmi vysoké byliny, trvalky. Poznáte je spolehlivì
podle záøivì zlatolutých kvìtù, kterými jsou zlatobýly bohatì obsypány
 odtud nejspí jméno. Tyto byliny mùete znát také pod lidovým názvem
celík  jsou toti léčivé, zacelují rány.
Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) je i více ne 1 m vysoká bylina, pùvodní v Evropì. Zlatobýl pouívali u staøí Germáni, kteøí si ho mimoøádnì
cenili a pokládali za jednu z nejhodnotnìjích léčivých rostlin. Stonek je pøímý, listy støídavé, kopinaté. Kvìty uspoøádány v hroznu, 1-2 cm v prùmìru,
luté a trubkovité. Kvete v srpnu a øíjnu. Daøí se mu ve svìtlých lesích, na
køovinatých nebo skalnatých stráních, vøesovitích, pastvinách; roste na pùdách kyprých, suích. V ČR od níin do horských oblastí roztrouenì. Sbírá
se na tìsnì pøed rozkvìtem, suí se ve stínu. Obsahuje tøísloviny, saponiny,
sliz, silici a dalí látky. Obsah silice klesá po odkvìtu, obsah saponinù kolísá
podle stanovitì a denní doby (stoupá od rána k poledni). Pùsobí močopudnì, protizánìtlivì, pomáhá pøi chronických chorobách ledvin a močových
cest; zevnì se osvìdčil na patnì se hojící rány, ekzémy, zanícené rány apod.
Podává se obvykle ve formì nálevu, osvìdčila se i aplikace ve formì lihového
roztoku nebo masti.
Zlatobýl kanadský (Solidago canadiensis) Vytrvalá, 50 a 250 cm vysoká bylina. Lodyha pøímá, v kvìtenství rozvìtvená, často do nachova nabìhlá.
Listy úzké a kopinaté, na rubu chlupaté. Kvìtenství je sloeno v rozkladitá
lata, sestává ze stovek malých, záøivì lutých kvìtù, které mùete vidìt od
srpna do øíjna. Jeho obvyklým stanovitìm jsou rumitì, vodní bøehy, luní
lesy, svìtliny, okraje lesù. Pùvodnì pochází ze Severní Ameriky, v Evropì
zprvu pìstován a zplanìl; dnes se vyskytuje roztrouenì od níin po podhorské oblasti. Jeho pyl je významným alergenem v podzimních mìsících.
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Zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) také pochází pùvodnì ze severoamerického kontinentu. Je to trvalka, vysoká 80  200 cm, s pøímým
stonkem a hustými, úzkými tmavìzelenými listy. Kvìty jsou uspoøádané
v bohaté, ponìkud jednostranné latì, výraznì luté barvy, kvete od srpna
do øíjna. Nejčastìji ho najdeme na bøezích vodních tokù, dále v luních lesích, køovinách, akátinách, na rumitích, nádraích, elezničních náspech
či podél cest. Má rád vlhké, ivinami a zejména dusíkem bohaté pùdy.
Odborníci jej øadí mezi invazní rostliny  snadno se íøí jako plevel. Ovem
tento zlatobýl je také dùleitá včelaøská rostlina vylepující pozdnì letní a
podzimní snùku pylu u včel.
Petra tìpánová
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JONÁ, NINIVÉ A VELRYB III.
A Bùh se díval jako døíve
na Jonáe a na Ninivé.
Tu moøe, které klidné bylo,
se náhle prudce rozbouøilo.
Kde døíve hvìzdy nebem plály,
divoké blesky køiovaly.
Ve vlnobití hrozné noci
koráb se zmítal bez pomoci,
hned ocital se na vrcholu,
hned klesal do hlubiny dolù.
A námoøníci, vystraeni,
kdy vidìli, e pomoc není,
volali, i kdy nevìdìli,
ke komu by se modlit mìli,
a Hospodin jim nebyl znám:
A kdokoli jsi, pomoz nám!

Blesk lodí otøásl. V té chvíli
lodníci svornì usoudili:
Ta bouøe má svou prapøíčinu
a kdosi z nás má na tom vinu.
A tedy ukáe nám los,
kdo mezi námi je ten kdos!
Losují, na kadém je øada.
Los černý na Jonáe padá.
Kdo vùbec jsi? A odkud jde?
A proč jsi pøiel? Co tu chce?
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Já prorok jménem Joná jsem
a utekl jsem pøed Bohem.
Ta bouøe, to je moje vina,
e opustil jsem Hospodina.
Tak svrhnìte mne s paluby,
ne bouøe vechny zahubí!
I stalo se, co mìlo být.
Na moøi rozhostil se klid,
jen na hladinì jako døíve
si hrají vlnky skotačivé,
a jako pøedtím pluje tie
loď bez Jonáe do Taríe.
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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SOUTÌ O TØI KNIHY

Tentokrát se nae soutì vztahuje ke svatoduním svátkùm (letos 12.
 13. června). Doplòujte slova podle počtu písmen (zleva doprava a shora
dolù), z edých políček pak vyčtete tajenku. Tu nám mùete posílat a do
konce záøí  jména tøí výhercù knih se dozvíte z øíjnové Cesty.

8 písmen: ohromení, učedníci, vytrení
7 písmen: letnice, naplnit
6 písmen: jazyky, mluvit, ohnivé
5 písmen: hukot, místo, náhlé, opilí
Blahopøejeme výhercùm soutìe z dubnové Cesty (tajenka: Jeí je ivý.):
Jan Vìchet z Nové Paky,
Marek Čurea z Kojetína
a Kateøina Kozubíková z Kojetína

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
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enu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennìjí ne perly.
Pøísloví 31,10
Nebojácná dìvčata a stateční hoi,
u jste nìkdy zaili nìco dobrodruného, kdy jste museli ukázat svoji odvahu a statečnost? Pøekonat strach a nedat se, nepovolit a trpìlivì čekat,
a pravda a spravedlnost zvítìzí? Pøijďte se s námi podìlit o své záitky!
- Zveme vás na nae letní malování do praské Stromovky, kde se dozvíte o
jednom úasném biblickém pøíbìhu. Letos si budeme vyprávìt o odváné
královnì Ester, která s Boí pomocí zvítìzila nad zloduchem Hamanem a
zachránila pøed jistou smrtí celý svùj národ.
Sejdeme se opìt pøed Výstavitìm v sobotu 18. června v 9,30 hodin
a společnì pùjdeme malovat barevnými køídami na chodník pøed Planetárium. Zazpíváme si hezké písničky (rovnì tu uvedenou v této Cestì) a
zahrajeme si rùzné hry. Chystáme pro vás tradiční pamìtní listy, hodnotné
kniní ceny a dárky na památku.
Odpolední čas vyplníme návtìvou blízkého Moøského svìta. I u nás
 ve vnitrozemí  poznáte, jak úasný je Bùh ve svém stvoøitelském díle a
čím vím nás obdarovává! Dospìlí jsou té srdečnì zváni!
Vezmìte si s sebou vybavení jako na jednodenní kolní výlet, nezapomeòte svačinu a pití a máte-li, nìjaké pøenosné hudební nástroje. V pøípadì
detì pøibalte pastelky, nebo budeme malovat na papírové čtvrtky v Komenského sálku v Praze 6  Dejvicích.
Pøípadné dotazy volejte a pite na tel. 321 722 944, mobil 720 668 098,
e-mail krasava.machova@seznam.cz
Na brzké shledání se s vámi i za ostatní spolupracovníky tìí
Krasava Machová
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TOHO, KDO VÌØÍ

2. A jim bylo est anebo edesát, on nenechal nikoho venku stát.
On hladové krmil a slepým dal zrak, on pomáhal vem a vechny mìl rád.
Ref.
3. A je ti teprv est anebo edesát, on nenechá nikoho venku stát.
On hladové krmí a slepým dá zrak, on pomáhá vem a vechny má rád.
Ref.
(Text: Pavel Mare
Hudba: Manuela Jungová)

