Cesta

10
2011

KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

cena 12 Kč

2

OBSAH

Modlitba ..................................................................3
Podobenství.............................................................4
Vechno je v almech.............................................5
kola hrou II. ...........................................................7
Joná, Ninivé a velryb V..........................................8
Ta nae kvìtena - česká? 8.................................. 10
Na toulkách s Kuldou XXII. ................................. 12
Ná klub................................................................ 14
Soutì o tøi knihy ................................................ 15
Písnička................................................................. 16

Vydavatel: Ústřední rada Církve československé husitské
Adresa redakce: Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6, tel.: 220 398 107
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiříková, e-mail: jana.krajcirikova@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna Print s. r. o.
Distribuce: A.L.L. production s. r. o., F. V. Veselého 2635/15,
Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 234 092 811
Objednávky a reklamace vyřizujte, prosím, prostřednictvím redakce.
Ilustrace: J. Oleš, J. Brázdil, H. Rokytová a archiv časopisu Cesta
Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne 2. 2. 2000

MODLITBA

Dìkujeme ti za to, Pane Boe,
e se umí udìlat tak obrovský,
e vidí na celičký svìt.
I tak malinký,
e pøijde klíčovou dírkou a k nám domù.
Amen.
Dnes jsme smìli být dlouho vzhùru
a dívat se na hvìzdičky.
Bylo posypané celé nebe.
Nevím, jak je rozsvìcuje,
jestli na automat,
nebo ti to dá moc práce.
Prosím, dìlej to často,
je to hroznì moc hezké.
Amen.
Milý pane Boe,
chtìla jsem ti zatelefonovat,
ale nevím na tebe číslo,
tak mnì zavolej, prosím, nìjak ty,
abych tì slyela.
Amen.
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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PODOBENSTVÍ

O vyslyení proseb a o soudci a vdovì
Tìmito texty z Lukáova evangelia (11,5-8 a 18,1-8) se s naím stručným
prùvodcem po Jeíových podobenstvích rozloučíme. Obì podobenství hovoøí o vytrvalé modlitbì. V prvním pøíbìhu slyíme o dvou pøátelích  jednomu pøila uprostøed noci nečekaná návtìva, které nemá co nabídnout. Jde
tedy k pøíteli, budí jej a ádá o chléb. Jeí øíká: I kdyby nevstal a nevyhovìl
mu pro jeho pøátelství, udìlá to pro jeho neodbytnost.
Stejnì tak vdova ve druhém podobenství tak dlouho naléhá na soudce
s ádostí, aby se jí zastal v její pøi, a jí nakonec vyhoví  ne proto, e na
její stranì je právo, ale prostì jen z toho dùvodu, aby mu u konečnì dala
pokoj.
Oč lepí je Bùh, uzavírá Pán Jeí. Kdy se budeme vytrvale modlit,
dnem i nocí k nìmu volat, jistì nae modlitby vyslyí. Proste, a bude vám
dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevøeno.
Pokud tedy máme opravdu velké pøání, po nìčem touíme celým srdcem, jistì stojí za to vytrvale se se svou prosbou obracet k Bohu. Nesmíme
být zklamaní, kdy se nám pøání nevyplní ihned. Nìkdy to mùe trvat i dlouhou dobu. Døíve nebo pozdìji se vak jistì splní, pokud sami (tøeba právì i
s pomocí modlitby) nepøijdeme na to, e nae pøání bylo poetilé...
Pøeji vám, milé dìti, hodnì splnìných pøání, ale hlavnì stálou Boí pøítomnost ve vaich ivotech!
Jana Krajčiøíková

VECHNO JE V ALMECH
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- Co jsou almy?  zeptala se mì Ruta.
- To jsou modlitby.
- Čí?
-Dávného starobylého národa Izraele. Jsou to modlitby lidu Izraele a
králù Izraele, pøedevím nejvìtího mezi nimi  krále Davida. Proto je také
nìkdy nazýváme almy Davidovými.
- A čí jsou jetì?
- Jetì jsou Pána Jeíe. On se modlil slovy almù. Umíraje na køíi, volal
jako kdysi král David: Boe mùj, Boe mùj, proč jsi mì opustil?
- Čí jetì jsou almy?
- Jsou to i modlitby vech køesanù. Pøes celá staletí køesané stejnì jako
idé opakovali slova almù, zpívali je a recitovali.
- Take almy jsou ke zpívání?
- Nejprve to byly písnì zpívané za doprovodu strunných nástrojù. Byly
také zpívány sborovì, napøíklad kdy lid vstupoval po vysokých schodech
do dávné jeruzalémské svatynì, pozdìji zboøené od Babyloòanù.
- A čí jsou jetì?
- Jsou i nae. Mé i tvé. Nejdøív slýcháme jejich opakované úryvky pøi
bohoslubách. Vdycky jim pøi té pøíleitosti nemusíme rozumìt, nicménì
postupnì se je pokouíme číst, chápat je a milovat. Učíme se modlit almy
tak, jak to dìlal Pán Jeí. A pøitom zjiujeme, e je to velká, ba nejvìtí
poezie, jakou kdy lidé stvoøili.
- Je nám taková stará poezie k nìčemu dobrá? Je pøece tolik nových
zpìvù, rozjímání, verù.
- almy, tøebae vznikly tak dávno, jsou poøád nové. Jako by byly napsány teprve včera.
- Proč?
- Protoe v sobì nesou celou pravdu o Bohu a o človìku. Vecko se zmìnilo, ale pravda v nich obsaená je poøád tá.
- A který alm je nejpìknìjí? Kterému dává pøednost?
- ádnému. ádný si nedám vzít. Jsou toti velice rozmanité. Nìkteré
plné radosti, chválení Boha, který stvoøil nebe a zemi a vùbec vecko. Jiné
volají o záchranu. Podobají se hlasu kohosi, kdo padá do propasti a volá:
Pomoc! Jsou takové, které prozpìvují vdìčnost, jsou almy veselé i smutné
a taky rozhnìvané.
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- Proč rozhnìvané?
- Protoe vznikaly a byly zpívány v časech velice pro národ Izraele tìkých. Izrael obýval území, které bylo národnostnì i náboensky neklidné a
velká část Izraelitù byla vzata i do zajetí. V písních ze zajetí zaznívá stesk za
rodnou zemí a za svatyní Boha vemohoucího, jedinou svatyní Izraele. Vybudoval ji v Jeruzalémì král alomoun, syn Davidùv. To si určitì pamatuje
z Bible, z té Knihy vech knih.
- O čem tedy jsou vecky ty almy a proč vlastnì byly shrnuty do jedné
kníky?
- Tvá otázka je moudrá, ale není lehké na ni odpovìdìt, protoe zde
máme velice bohatý obsah, spoustu pøímìrù a nálad.
- Ale o čem vlastnì mluví? O čem jsou?
- Hovoøí pøedevím o očekávání. Moná to bude to nejlepí slovo: Očekávání. V almech toti stojí človìk pøed Bohem a čeká. Na co čeká? Na
Boí slovo, na výrok Hospodinùv. Čeká, e Bùh k nìmu promluví. Od toho
se odvíjí modlitba. Modlitba není zahrnování Boha prosbami, jako by byl
astnou hvìzdou a slouil k plnìní naich pøání. Modlitba je pokorné stanutí pøed Bohem, čekání a naslouchání a mlčení.
almy také hovoøí o očekávání pøíchodu Spasitele. Toto očekávání se
nazývá rovnì nadìjí a dùvìrou. Jenom si to uvìdomme  jestlie celé generace celé vìky zpívají o tomto očekávání, o této nadìji, pak je v tom veliká
síla. Bùh zpùsobil, e toto očekávání nebylo marné. Spasitel pøece do svìta
pøiel.
- Take očekávání u skončilo?
- Ne. Teď kadý človìk čeká na pøíchod Spasitele do své due. e se nad
námi schýlí v hodinì zármutku a bolesti, moná v hodinì smrti, e stane na
prahu kadé naí touhy, kadého úmyslu a volby. Človìk toti vdycky čeká
na dobro, na spravedlnost, na lásku.
- Proto jsou tedy almy nae?
- Právì tak. Proto.
Anna Kamieñska
Z poltiny pøeloil Emil J. Havlíček

KOLA HROU II.
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ČESKÝ JAZYK
Milí áci a ákynì,
dnes probereme v četinì,
jak jetì moná nevíte,
vìty holé a rozvité.
Vìta holá je holý strom, jen kmen 
snad do spánku je dosud pohrouen.
Oznamuje nám jen sdìlení prosté.
Vìta holá nám øíká, e STROM ROSTE.
Začneme-li vak vìtu rozvíjet,
i strom je náhle koatý, sám kvìt.
Ve vìtvích poletují vitoøiví ptáci,
hned dozvíme se, kteøí jsou a jací.
Vyjádøit mùeme čas, místo, pøíčinu:
jablka v létì sládnou, listí zlátne k podzimu.
A pøidáme-li vìtu vedlejí,
strom je hned koatìjí, vìta sdìlnìjí.
Kdy umnì seøadíme vìtu k vìtì,
obraz z nich sloíme, jak z barev na paletì,
či vysázíme sad, jen umí vyprávìt.
Nìkdy i písnička vytryskne z naich vìt
Svatava Máová

8

JONÁ, NINIVÉ A VELRYB V.
A Bùh se díval jako døíve
na Jonáe a na Ninivé
a øekl v duchu sobì sám:
Tak, Jonáe tu zase mám.
Sly, Jonái! Jdi do Ninivé
a vyburcuj to mìsto livé
a lidem prorokuj mùj vzkaz,
e naplnil se jeho čas:
za čtyøicet dní z Ninivé
e budou trosky neivé!
Ne, Bohu nelze odmlouvat.
Na cestu Joná dal se rád
a jeho kroky poctivé
teď míøí pøímo k Ninivé.
Prochází branou jako ten,
kdo zjevnì není ozbrojen.
Vak Jonáovi víc ne zbranì
dodává sílu slovo Pánì.
A chodí, volá z plných plic
do oken domù, do ulic:
Slyte, vy vichni, Boí vzkaz:
e v høíchu ije kadý z vás,
zhroutí se, bude neivé
to vae mìsto Ninivé!
Vá blahobyt, ten pomine,
a čtyøicet dnù uplyne!
A lidé, kteøí kolem stáli,
mu zaraenì naslouchali.
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Co mùe hrozit nebezpečí,
kdy král, ná král má mìsto v péči?
Král, jeho hradby pevnì stojí
a kterého se kadý bojí?
Tak myslili a pøece jen
byl kadý v duchu zneklidnìn.
Ten človìk mìl tak jasnou tváø
a nevypadal jako lháø.
Kdy potom byli doma sami,
stísnìni svými obavami,
jen málo spali, pili málo
a ani jíst jim nechutnalo.
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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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

8. Jetel
Rod jetel ((Trifolium
Trifolium)) zahrnuje asi 300 druhù, které rostou pøevánì
Trifolium
v mírném pásmu severní polokoule, vzácnì i v západní části Jiní Ameriky a
v jiní a východní Africe. V Česku je zastoupení jetele velmi hojné (mùeme
se tu setkat s 23 druhy). Zástupci jetelù mohou být jednoleté, dvouleté i
vytrvalé byliny. Jednotlivé drobné kvìty jsou skládány do hlávek, které se
pyní barvami v rùzných odstínech luté, červené, rùové, bílé nebo hnìdé.
Plodem jsou drobné lusky uzavøené v kalichu. Nìkteré druhy jsou vhodné
jako tzv. zelené hnojení, protoe na koøeny váí dusíkaté bakterie.
Jetel luční ((Trifolium
Trifolium pratense, na obrázku) je vytrvalá, 10 a 100 cm
vysoká bylina. Lodyhy obvykle četné, pøímé, vystoupavé a poléhavé, jednoduché nebo málo vìtvené, bìlavì chlupaté nebo témìø lysé, často načervenalé. Listy trojčetné, často s bìlavou nebo červenohnìdou skvrnou ve tvaru
pùlmìsíce. Kvìtní hlávky kulovité, 2 a 4 cm v prùmìru, kvìty jsou červené,
karmínové, vzácnì bílé. Kvete od kvìtna do øíjna. Najdeme jej na loukách,
pastvinách, lesních lemech, nejčastìji na čerstvých, vlhčích a na iviny bohatých pùdách. U nás na celém území hojný, od níin a do horských oblastí. Poddruh sativum (jetel luční setý) je jednou z nejvýznamnìjích pícnin,
v Čechách se pìstuje od roku 1771. Ve Spojených státech amerických se
z jetele vyrábí øada nejrùznìjích potravních doplòkù. Droga obsahuje napø.
tøísloviny, barviva, pryskyøice, silice a uívá se proti prùjmùm, pøi bronchitidì nebo revmatismu.
Jetel katanový ((Trifolium
Trifolium spadiceum
spadiceum)) je jednoletá nebo jen krátce vytrvalá, 15 a 40 cm vysoká bylina. Kvìtenství dlouze stopkaté, za plného
kvìtu a po odkvìtu válcovité, kvìty zprvu luté, ale brzy se zbarvující do
temnì hnìdé a černohnìdé. Kvete v červnu a srpnu. Líbí se mu vlhké
nebo raelinné louky, okraje lučních cest a pøíkopy, pramenitì, roste na
pùdách vlhkých, nevápnitých, kyselých. V ČR roztrouenì zejména v podhorských a horských polohách, v teplých oblastech velmi zøídka nebo chybí, v posledních letech patrnì výraznì na ústupu. Celkovì roste v Evropì
zejména od východu Skandinávie a po západní Sibiø, izolovanì pak roste
ve støední Evropì, v Alpách, Pyrenejích, v Karpatech, v Itálii, na Balkánì, na
Kavkaze a na severu Malé Asie.
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Jetel inkarnát ((Trifolium
Trifolium incarnatum
incarnatum)) je také pøezdívaný jetel rùák.
V naí republice døíve dosti často pìstován, dnes vak jen zøídka, občas
pøechodnì zplaòuje. Je pùvodní ve Støedozemí a západní Evropì, druhotnì
roste témìø v celé Evropì vyjma jejích nejsevernìjích částí. Je to jednoletá,
občas i dvouletá, 20 a 50 cm vysoká bylina se sytì červenými a rùovými
kvìty, jimi se pyní od kvìtna do srpna. Vybírá si okraje polí, luk nebo podél cest; na jedné lokalitì vydrí jen zøídka rùst více let, jeliko patnì snáí
podzimní mrazy a dlouhé sucho.
Jetel plazivý ((Trifolium
Trifolium repens
repens)) je vytrvalý a dorùstá 10 a 30 cm, lodyha
poléhavá a plazivá. Kvìty jsou barvy bílé nebo svìtle krémové a spatøíte
je v kvìtnu a listopadu na loukách, pastvinách, trávnících nebo høitích
- snáí dobøe selapávání. Jetel plazivý je významnou pícninou, poskytuje
dobrou pastvu a zlepuje pùdu. Oblíbily si jej také včely - z jednoho hektaru
lze získat a 100 kg medu.
Petra tìpánová
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NA TOULKÁCH S KULDOU XXII.

S Kuldou za jeleny  1. část
edá sí ranní oblohy potìkávala slunce, jestli je má zastøít nebo propustit. Nakonec se sluneční kotouč pøece jen vykutálel na obzor, a kdy se
dìti probudily a vstaly, den u se naplno rozzáøil jako kadý správný letní
den. Ale otec Juráek, zkuený znalec počasí, se nedal oklamat.
Dneska nìco pøijde, poznamenal, ani nemusel vyhlíet z okna.
Jene nepøilo nìco, ale nìkdo a ne jen tak nìkdo, protoe hajný Kumburk mìøí bezmála dva metry a v ramenou je iroký jak skøíò. Čekali byste,
e bude mít i hlas jako zvon, hajný Kumburk vak mluví skoro eptem.
To jsem rád, pane nadrybný, e jsem tì stihl, ne odjede ke svým
rybníkùm...
Ten tichý hlas byl u nìho dùsledkem mnohaletého souití s jelení zvìøí.
Hajný Kumburk je toti správcem obory pod zámečkem, který se jmenuje
Vøískot, protoe pod jeho støechou sídlí mnoství sýčkù, a ti provøískají celé
noci. To jelenùm nevadí, zato nesnáejí hlasitý lidský hovor.
Tøeba hned nìkolik spanilých laní pøikráčí k plotu, aby si od vás vzaly
jablíčko, ale nesmíte na nì volat, to by k vám nepøily, naopak vy se musíte
cítit poctìni. A vùbec u nesmíte v jejich blízkosti pouívat slova, ve kterých je hláska --. Ten zvuk jeleny plaí a povaují jej za uráku a neúctu. To
vechno hajný Kumburk znal a choval se podle toho. Navíc nejene rozumìl
øeči jelenù, ale dovedl s nimi hovoøit tak, e ta krásná zvíøata rozumìla
jemu.
Copak má na srdci, pane nadlesní? trochu ertem se zeptal otec Juráek dávného pøítele a vlastnì tak trochu souputníka. Nìco s jeleny?
S jeleny taky. Ale hlavnì s lanìmi.
Pánové se posadili v místnosti vedle kuchynì, pan porybný tam mìl
cosi jako kanceláø, kde byl ve svázaných denních záznamech zachycen ivot
celého rybničního hospodáøství za mnoho let. Otevøenými dveømi slyely
jejich rozhovor dìti, snídající u kuchyòského stolu. Poslouchal i Kulda, který
pøiletìl z vìe Černé tvrze jitønì rozjasnìný a zvìdavý, co budou dnes podnikat. Usedl na komín a jeliko mìl otec Juráek ve své kanceláøi krb, bylo
slyet komínem, co se dole povídá. Občas se musel vznést, aby zdvoøilým
pokývnutím odpovìdìl na pozdrav. Kolem Jurákova domu toti chodili sou-
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sedi na zastávku autobusu, který je odváel do práce, a ná kulový blesk byl
u natolik známý a oblíbený, e ho kadý zdravil.
Dobré ráno, Kuldo. Ahoj, Kuldo.
Ale ani tak mu neuniklo jediné slovo pána v zeleném stejnokroji, i kdy
ten hovoøil tie, jak se hovoøí k jelenùm; sice nevíme, kde má kulový blesk
ui, ale sluch má jako rys.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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NÁ KLUB

Dávno a dávno, v letech 1935-1940, vycházel
u nás časopis pro chlapce a dìvčata s názvem
Mladý hlasatel. Jeho obsah tvoøily zajímavé zprávy, povídky, básnì, soutìe, hádanky, vtipy, seriál
Rychlé ípy a tak dále  a vechno bylo provázeno
spoustou ilustrací.
Jedním z redaktorù byl spisovatel Jaroslav
Foglar, který dal podnìt k tomu, aby se čtenáøi
Mladého hlasatele sdruovali do čtenáøských
klubù. Jim byla v tomto časopise určena stránka
s návody k činnosti a s krátkými zprávami pro
jednotlivé kluby. V roce 1940 bylo klubù kolem
20 000, a protoe podmínkou bylo, aby kadý tvoøili alespoò čtyøi členové,
znamenalo to, e se takto sdruovalo nejménì 80 000 čtenáøù.
Bylo mi tehdy (v roce 1940) 13 let, časopis Mladý hlasatel jsem si kupoval a zatouil jsem být členem jeho klubu. Domluvil jsem se s kamarády
z naí a sousední vesnice a ohlásili jsme do redakce vznik klubu s názvem
Zálesáci. Dostali jsme číslo 19 500. Jaká byla nae činnost? Scházeli jsme
se postupnì v nìkolika místnostech, které nám dospìlí ochotnì poskytli.
Schùzky jsme začínali pokøikem, pak jsme plánovali svou činnost, hráli hry
a sdìlovali si své záitky. Pøipravovali jsme také časopis Zálesák, který jsme
vydávali v jednom výtisku a zájemcùm jsme jej pùjčovali za velmi skromný
peníz. Mìli jsme mezi sebou dva spisovatele a dva výborné kreslíøe, take
kadé číslo mìlo bohatý obsah. V místní kole jsme objevili loutkové divadlo
a pøipravili jsme pro dìti pøedstavení. Vypravili jsme se také na nìkolik výletù do okolí, jednou i pøes noc, ačkoliv v dobì druhé svìtové války to mohlo
být nebezpečné. V naich vesnicích vak natìstí nebyli nìmečtí vojáci,
kteøí by nai činnost kontrolovali. Kadý z nás si psal deník.
Kdy na jaøe roku 1945 skončila válka, rozpadl se i ná klub, protoe
jsme se rozeli do rùzných míst naí republiky. Ale pìkné vzpomínky na toto
období ivota nám natrvalo zùstaly.
Zdenìk Svoboda

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Tajenku, která se vztahuje k velkému českému vojevùdci, jeho úmrtí si
11. øíjna pøipomínáme (1424), získáte tak, e písmena v horní tabulce pøečtete
v poøadí daném čísly z dolní tabulky.

Blahopøejeme výherkyni soutìe z čísla červen-červenec (tajenka: Vznik
církve):
Radka Vondráčková z Týnitì nad Orlicí
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MÁ DUE BOHA VELEBÍ

2. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází,
bohatý a jistý s prázdnou odchází.

Ref.

3. A do prachu sráí mocné na trùnu
a odmítá pyným meč i korunu.

Ref.

4. Pro lačné stùl hojný pøipravený má,
íznivým pak plný kalich nalévá.

Ref.

