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MODLITBA

Milý Boe,
včera večer jsme si udìlali
na zahradì ohníček.
Tatínek nám ukazoval,
jak plameny vechno spálí.
A maminka potom vyprávìla,
e zrovna tak to je v naem srdíčku,
kdy myslíme na tebe.
Opravdu jsi spálil i to,
jak jsem tuhle nadával brákovi,
kdy jsem se potom za to stydìl?
Z dìtských modliteb,
sesbíraných Irenou Kuelovou,
kazatelkou Jednoty bratrské
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TICHÁ ZAHRADA

Snad v kadé vsi a v kadém mìstì u nás a také v jiných zemích je místo, které se podobá tiché zahradì. Bývá obehnáno zdí a dovnitø se vchází
branou. Ta tichá zahrada se nazývá høbitov. Tady jsou v hrobech pochováni
zesnulí nebo jejich popel je uloen ve schránkách, kterým se øíká urny. Nad
vìtinou hrobù jsou vztyčeny pomníky, nìkteré prosté, jiné ozdobné, a na
nich je obvykle uvedeno jméno zemøelého a data jeho narození a úmrtí,
pøípadnì i jeho fotografie. Kromì toho objevíme nìkde i citát z Bible nebo
znamení, které odkazuje k Bohu, napøíklad køí nebo kalich. Hroby bývají
pìknì upravené a ozdobené kvìtinami. Proto høbitovy pøipomínají zahradu.
Pøicházejí sem pøíbuzní a pøátelé zemøelých, aby zde zavzpomínali na ty,
kteøí u ukončili svou pozemskou cestu, a aby v modlitbì podìkovali Bohu
za vechno, co od nich pøijali. Zvlá o svátcích zesnulých začátkem listopadu chodí na høbitov mnoho lidí, aby se zde zamysleli nad smyslem ivota.
Dospìlí malým dìtem øíkají, e tu nemají køičet nebo se honit.
Nìkdy se vak stávají divné vìci. Na høbitovy chodí také zlodìji, kteøí
kradou z hrobù kvìtiny, z pomníkù kovová písmena, ozdoby, lampy a dokonce i kovové urny, ze kterých nemilosrdnì vysypou popel zesnulých. Pak
se snaí ty vìci nìkde prodat. Jiní vetøelci jsou jetì horí. Z nìjakého nepochopitelného dùvodu vtrhnou na høbitov proto, aby jej poničili. Pøevracejí
pomníky a rozbíjejí, co se dá. Mají radost z toho, e nìkomu zpùsobí bolest.
A tak se toto místo stává rumitìm a lidé, kteøí sem chodí k hrobùm, jsou
smutní a musí vynaloit mnoho sil a penìz, aby se høbitov stal zase tichou
zahradou.
Co na to øíkáte?
Zdenìk Svoboda

CO ZNAMENÁ ČEKAT
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Kadý čeká jinak.
Pavlík a jeho sestra Maruka, mamka a pes Azor čekali, kdy pøijede táta.
Táta byl v Libyi. Pracoval tam na stavbì továrny a v pondìlí zatelefonoval,
e pøiletí ve čtvrtek v osm ráno. Vichni se jali čekat. Pavlík, Maruka, mamka i pes.
Jak čekal Pavlík? Myslel jenom na to, co dostane, co mu táta pøiveze: budou to datle, fíky anebo egyptský seit s egyptským pijákem a s egyptskou
známkou?
Maruka myslela jen na to, jak se obléci: - Co jenom si na sebe na to
tatínkovo pøivítání vezmu, tuhle sukýnku anebo tamtu?
Azor se samým čekáním roztìkal.
Mamka ale čekala doopravdy: myslela jenom na tátu. Uklidila v celém
bytì, stùl pøikryla krásným ubrusem, na ten postavila ty nejkrásnìjí podálky a hrníčky se ličkami, doprostøed dala sváteční cukerničku na klíček,
který se neztratil, ani kdy za války zmizely dva fotely a dìdečkùv portrét,
klíček se ale neztratil. Koupila tátovi pyamo a novou lampičku na noční
stolek.
Kdo vlastnì nejlíp čekal? Pavlík čekal pouze na prezenty, Maruka pøemýlela, jak se obléci a mamka chtìla tátovi udìlat radost.
Jsou lidé, kteøí čekají na Vánoce a myslí jenom na to, co dostanou.
Trápí mamku, babičku, souseda, sousedku:
- Co dostanu pod stromeček?
Zatím je tøeba myslet, jak potìím Pána Jeíe, na nìho čekám. Mám
čekat tak, aby bylo vidìt, e se stávám lepí.
Jan Twardowski
Pøeloil Emil J. Havlíček

6

VECHNO JE V ALMECH II.

Blahoslavený človìk, který nechodí podle rad ničemníkù, nestojí na
cestì høíných, nesedá ve spolku posmìvačù. Hospodinùv zákon je jeho
radostí  pøemýlí o nìm dnem i nocí  ( 1,1-2)
Kdyby chtìl nìkdo ilustrovat tento celou knihu almù otevírající alm
 co by mohl namalovat? Jaké barvy by uil? Nejprve by musel sáhnout po
teple havé luti a namalovat jí cosi jako sluneční paprsek. Tento paprsek
je uloen ve slovì blahoslavený. Boí blahoslavenství splývá jako sluneční
paprsek na človìka, který je dobrý, moudrý a blahoslavený. A potom by
bylo tøeba namalovat strom, rostoucí na bøehu potoka, strom, drící se
mohutnými koøeny vlahé zemì. Protoe na spáleném písku poutì se strom
neudrí. Zrníčko hledá, jak by mohlo zapustit koøeny. Bylo by mono namalovat tento strom jakoby se dvìma korunami. Jednou rozkročenou v zemi,
drící se jí drápky, a pak tu rozvìtvenou na pozadí modrého nebe. A na ní
lístky, které nevadnou. Strom pokojnì a s dùvìrou čekající na svùj čas, aby
vydal ovoce, které dozrává v teple a na slunci. Čeká a nespìchá, protoe ví,
e ve svùj čas vydá ovoce. Je tedy mono namalovat toto ovoce i samotný
potok, nebo ten plyne stejnì jako ivot.
Obraz stromu je moudrý. Ukazuje dvojí zakoøenìní, jedno v zemi, jedno
v nebi. Ukazuje ivot, trvání, svìí zeleò listù, váhu a barvu plodù a to vecko v blesku slunce a v ivotodárné vodì potoka. Strom. Voda. Ovoce. List.
Kadé z tìchto slov pøináí pro nás konkrétní podobenství. A tak jako strom
roste, poutí výhonky a listy, zapoutí koøeny, rozkvétá, pøináí ovoce a trvá
- tak se rozvíjí i dobrý človìk pøirozeným zpùsobem, čerpá pokrm ze zemì
i z nebe, jí chléb a naslouchá Slovu, pije vodu a pije blankyt milosti. Takový
človìk nezemøe. Ve, čeho se dotkne, mìní se mu pod rukama v dobro. Ve,
co započne, obrátí se mu ve tìstí a vede k cíli jako k ovoci.
Tento pìkný a prostý alm, alm  strom, je zaøazen na sám počátek knihy. Podoben tomu stromu, který rostl v ráji a byl nazván stromem ivota.
Proto roste strom ivota na první stránce naí knihy almù.
Anna Kamieñská
Pøeloil Emil J. Havlíček

KOLA HROU III.
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MATEMATIKA
Dìti,
součet vaich známek za čtvrtletí
jeví se mi rozdílem v tom smìru,
kdy za základ prùmìr loòské tøídy beru.
Napíeme si malou provìrku.
Skupina A za Romana, Béčko za Vìrku.
Vypočtìte mi výku Eifelovky
a pak zátì áka páté tøídy za týden,
kdy má v branì sedm kilo kadý den.
Máte na to minutu. Mám stopky.
V prùbìhu dalí hodiny
zopakujem si mnoiny.
Potom si tu na tabuli
zobrazíme krychli, kouli,
narýsujem krunici a sečnu,
rovnobìky, co se protnou v nekonečnu.
Nevíte, kam utíkal ák Jeek?
Prosím, hledá prùsečíky rovnobìek
Svatava Máová
(pokračování pøítì)
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JONÁ, NINIVÉ A VELRYB VI.
Stráe, které tu dozíraly,
událost ohlásily králi.
Král zuøil. Jak se mohlo stát,
e nìkdo ruí jeho øád?
Má tomu vìøit? Pøestrojen
se tajnì vydal z hradu ven.
Vyslechl slova prorokova.
A doma promýlel je znova.
Døív pìnila v nìm vztekem krev,
teď zvolna opustil ho hnìv.
A pøemítal a pochopil,
jak bídnì, hanebnì si il
a jakým vzorem patným, zlým
byl vekerým svým poddaným.
Pak oblékl se v pytlovinu
a vyznal zjevnì vlastní vinu.
S té výe, kde se tyčil hrad,
dal svoji vùli provolat.
A lidé podle jeho slova
volají Boha Jonáova,
a vichni prosí na kolenou
v tu celou dobu vymìøenou
a bez výjimky kadý z nich
vyzná jak jejich král svùj høích.
Hospodin slituje se snad,
kdy z høíchù svých se budou kát,
a provdy odøeknou se zlého
a budou ctíti zákon jeho.
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A vidìl Bùh, jak svìtlo ivé
se íøí, vzchází nad Ninivé,
jak lidé doznávají viny,
jak lepí jsou i jejich činy,
e zmìnil se i jejich král.
A nad mìstem se slitoval.
Klaus-Peter Hertzsch:
Der ganze Fisch war voll Gesang
S pøihlédnutím k biblickému prorockému spisu Joná
volnì pøebásnil Miroslav Matou
(dokončení pøítì)
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

9. Kakost
Rod kakostù ((Geranium
Geranium)) zahrnuje asi 400 druhù, které rostou v mírných
Geranium
pásmech obou polokoulí a v horách tropù a subtropù. Latinský název Geranium se odvodil od podoby jejich plodu, který vám mùe pøipomínat hlavu a
zobák jestøába nebo čápa  česky se jim pøezdívá čapí nùsky. Patøí do vlastní čeledi kakostovitých, kam spadá i známá balkonová rostlina s koøennou
vùní  pelargonie neboli mukát. Pro své krásnì barevné kvìty, nenáročné
pìstování a mrazuvzdornost se kakosty často objevují plané nebo lechtìné
v zahradách. Zajímavé je u kakostù také roziøování semen: Osina semen je
prohnuta a napnuta. V určitém okamiku je pak napìtí naráz uvolnìno a
semena jsou tak vymrtìna do okolí, často a do vzdálenosti více ne 2 m.
Kakost luční ((Geranium
Geranium pratense, na obrázku) je vytrvalá bylina s nìkolika lodyhami, čepel listù dlanitì pìti- a sedmidílná, u nejhoøejích listù
trojdílná. Kvìty jsou pøi rozkvìtu sehnuté, ale postupnì se vzpøimují. Jsou
fialovì modré a fialové se svìtlými a nachovými ilkami, vzácnì rùové
nebo bílé, rozkvétají od kvìtna do záøí. Kvìtní stopky kakostu lučního vykonávají bìhem rozvíjení kvìtu pomalé pohyby, které jsou vyvolány rùznì
silným rùstem stopky po stranách. Nejprve jsou poupata vzpøímená, pozdìji sehnutá. Pøi rozvíjení stojí kvìt zpøíma, ale pak se kvìtní stopka postaví
vodorovnì. Pøi deti a v noci je kvìt obrácen dolù a stejnì tak po opylení.
Najdeme jej na vlhkých loukách, travnatých náspech, preferuje pùdy hluboké, na iviny bohaté, zásadité a polohy mírnì teplé, nezastínìné. Celkovì
roste v mírném pásmu Eurasie, druhotnì v Severní Americe.
Kakost smrdutý ((Geranium
Geranium robertianum
robertianum)) je jednoletá nebo ozimá
rostlina, svìtle a tmavì zelená, často s karmínovým nádechem, po rozemnutí nepøíjemnì páchnoucí. Lodyh má nìkolik, čepel listù členìná na
3 a 5 úkrojkù. Kvìty jsou karmínovì červené a rùové, objevují se od
kvìtna do øíjna. Líbí se mu stinné a polostinné lesy, parky, dvory, rumitì;
preferuje pùdy vlhké, na iviny bohaté, dusíkaté, humózní. V ČR hojný na
celém území, roste od níin a do horských oblastí (pøiblinì do 1000 m
n.m.), rozíøen témìø po celém svìtì. Kakost smrdutý obsahuje geraniin, asi
5 % tøíslovin, pryskyøice, organické kyseliny, geraniovou červeò a silici, její
mnoství se vak suením silnì sniuje. Sbírá se kvetoucí na, vzhledem
k úbytku léčivých látek pøi suení je vak lepí uívat čerstvého kakostu.
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Čerstvý rozdrcený kakost ve formì obkladù léčí uní zánìty, nìkteré obličejové zánìty (napø. zubù), zánìty nervù (napø. v končetinách), nehojící se
rány, ischias, bolesti aludku, oteklé údy. Lze také uít pøi léčbì ekzémù.
Kakost sivý ((Geranium
Geranium cinereum
cinereum)) dorùstá a 30 cm a je vytrvalý. Lodyha poléhavá a vzpøímená, listy opìt s 5 a 7 úkrojky, v obrysu kulaté. Kvìty
vyrùstají ve dvojicích, jsou rùovofialové barvy, s tmavím ilkováním, a to
v červnu a v záøí. Pùvodem pochází z Pyrenejí, kde roste v nadmoøských
výkách 1500 a 2400 m, u nás jsou pìstovány zejména zahradní hybridy.
Dobøe roste v témìø jakékoliv dobøe propustné pùdì a na slunném a spíe
suím stanoviti. Lze jej pouít do trvalkového záhonu, ale i na skalku nebo
do skalních spár.
Kakost bahenní ((Geranium
Geranium palustre
palustre)) Tato trvalka dorùstá 30 a 90 cm.
Listy mají pìt a sedm dílù, kvìty stopkaté, pøed rozkvìtem a po odkvìtu
dolù sehnuté, fialovì červené. Kvete v červnu a srpnu. Najdeme jej na
bøezích, vlhkých loukách, líbí se mu také svìtlé luní lesy; vybírá si pùdy
s vysokou hladinou spodní vody, výivné, slabì kyselé a slabì zásadité.
V ČR dosti hojnì, dále roste zejména ve støední a východní Evropì a v Malé
Asii.
Petra tìpánová
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NA TOULKÁCH S KULDOU XXIII.

S Kuldou za jeleny - dokončení
Podle správce obory vìc je v tom, e jeleni mají rádi pøíbìhy a zejména
si z pokolení na pokolení pøedávají pohádku o Smolíčkovi. Starí lanì se
spokojují s tím, jak ji vyslechly od svých matek, jene současná jelení mláde
nad tím ohrnuje ty své hezké pysky, tvrdí, e to hlavní v pohádce má znít
jinak a hádá se kvùli tomu, nedá si domluvit od starého jelena dvacateráka,
mladému se vysmívá. A tak je z toho v jelením stádu rozkol a neklid. Lanì
poøád nìkde schùzují a nepasou se, u ani o jablíčko od lidí nestojí. Starý
jelen zaleze do houtí, protoe má rád klid, mladého lanì odhánìjí, a on,
správce, u ten spor nedokáe srovnat a neví si s tím rady.
Povídá se, e tvá rodina, pane porybný, má kamaráda Kuldu, končil
hajný Kumburk a jeho tichým hlasem prosvitla nadìje.
Kulový blesk je obrovská pøírodní síla, myslím, e právì on by mohl tu
jelení pøi rozhodnout.
Otec Juráek uznal, e je to dobrý nápad, dìti s jásotem vstaly od snídanì a Kulda? Ten se roztančil nad komínem, jak se tìil. Pan správce mìl pøed
domem stát auto, velký otevøený vùz, naloil dìti a staral se, kam naloit
kulový blesk. Lucinka tlumočila Kuldùv vzkaz: Vechno bych vám spálil, ale
nebojte se, poletím nad vámi.
Cestou k oboøe pod zámečkem Vøískotem museli projet osadou Pøátky,
kde o dovolené pobývají umìlci veho druhu, mezi nimi i filmaøi a novináøi.
Tihle lidé pracují i v časech volna, pracuje v nich jejich povolání; o Kuldovi
u vìdìli od známého fotografa, který neuspìl pøi pokusu vyblesknout si
kulový blesk nad obrovským bramborovým kvìtem, který záhadnì vyrostl a
zase se ztratil za Smejčilovou chaloupkou. Kdy vùz s hajným Kumburkem
a dìtmi, následovaný v nevelké výce letícím Kuldou projídìl osadou, pomyslilo si hned nìkolik z nich - tak jsou tihle lidé marniví: to mnì se povede
natočit s ním krátký snímek či dokonce udìlat s ním rozhovor.
Kulda se neloučí, i kdy se loučí  první část
Ve chvíli, kdy auto dojelo k hájovnì, která je i branou do obory, naskytl
se jeho osádce zaráející pohled. Na louce ohraničené z obou stran výbìky
lesa a s kulisou zámečku na skále v pozadí stály proti sobì dvì skupiny laní.
Starí a moudré jelení dámy by se bývaly pásly. Tichounkými bekavými hlasy
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poadovaly, aby Smolíček volal na jelena stejnì jako døív: Pøes hory, pøes
doly, mé zlaté parohy!
Jene mláde namítala, e by mìl volat: Pøes doly, pøes hory! Jelení
dìvčata u byla poøádnì rozčilená, ozývala se zlostným frkáním a dokonce
cenila pičáky. Dobrák starý jelen dvacaterák se je pokusil napomínat, ale
to si dal, laní dìvenky se do nìho neuctivì pustily: Jdi chrounìt do houtí,
dìdku, stejnì má na paroí leda mech! Nepochodil ani druhý jelen, který
sice rostl do krásy, ale byl to dosud mladíček. Laòky mu vylály do kolouchù
se skvrnami na boku.
Takhle tu jelení hádku tlumočil hajný Kumburk dìtem; Kuldovi nemusel,
ten jelení mluvì rozumìl, ale taky si nevìdìl rady, zrovna tak se bál, e se
jelení slečny a matky do sebe pustí. Kdo jiný mìl nápad, co by mìl Smolíček
na jelena volat, ne Lucinka? Pøivolala Kuldu, aby mu to øekla a on to mohl
sdìlit znepøáteleným laním.
Pøes trnky, pøes hlohy, mé zlaté parohy!
Lanì se pøestaly na sebe utrhovat, zatváøily se mírumilovnì, jak se na
tak krásné tvory patøí, a shodnì chválily, e je to pøípadné a správné, kdy
tu v oboøe ádné hory ani doly nejsou. Akorát prý scházejí ty zlaté parohy.
To byla Kuldova chvíle, sestoupil nad hlavu mladého jelena, samozøejmì
jen tak, aby ho nepopálil. Jelínkovy parohy zaplály zlatou záøí, stouplo mu
sebevìdomí a nesl se jako pán stáda. Starí i mladé lanì tím byly nadeny
a eptaly unesenì: Ten kluk je hezounkej...
Ladislav Muka
(dokončení pøítì)
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HLAS SVÌDOMÍ

Milí mladí pøátelé,
ivot bývá plný hádanek a otazníkù. To ve svém mladém vìku leckdo
z vás u také ví. Hovoøí se často o tom, e nìkdo nemá čisté svìdomí nebo
e není svìdomitý. K čemu slouí takové svìdomí? zeptáte se obvykle u
ze zvìdavosti.
Je to právì jedna taková ivotní hádanka, proč má kadý človìk u od
dìtství tajemný vnitøní hlas, nazývaný svìdomím. To určuje a hodnotí pomìrnì pøesnì nae kadodenní chování: zda jsme zrovna konali dobro vùči
druhým lidem a kdy jsme naopak podlehli okolnímu pokuení satana, symbolu zla. To je zøejmì hlavním problémem kadého človìka  poznat, co je
dobré a morální či naopak zlé jak pro nás, tak i pro druhé. Právì proto nás
u od dìtství provází svìdomí. Je takovým svìtlem majáku v temnu bouøe
ivota. Tento vnitøní hlas nám pomáhá lépe se orientovat ve spleti nástrah
a pokuení, která číhají na kadého z nás.
Snate se proto v souladu s vnitøním hlasem svého svìdomí jednat
správnì a pokud mono i spravedlivì. Nezadávejte pøíčinu zbytečných sporù a snate se být vzorem køesana, ijícího podle zásad Desatera Boích
pøikázání. Jako dospìlí časem poznáte, e kdy se vdy pøikloníte na stranu
dobra a víry v Boha proti zlu, proijete ivot spokojenìjí a bez vìtích problémù a duevního napìtí, protoe vás nezatíí patné svìdomí z nìjaké li
či utajené darebnosti.
Dr. Karel Lachout

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Sbíráte, dìti, rády lesní plody? Poøádnì si prohlédnìte tyto dva obrázky.
Najdete pìt rozdílù? Polete nám je do poloviny prosince, abychom tøi z vás
mohli v lednu odmìnit knihou!

Blahopøejeme výhercùm soutìe z čísla srpen-záøí
(tajenka: A se vám letos ve kole líbí a daøí se.):
Milan Giòa a Jaroslav Milka z Kojetína
Dominika Vondráčková z Týnitì nad Orlicí
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TVOJE, PANE KRISTE, DOBROTA

2. Pøíkaz, který jsi nám, Kriste, dal,
chceme plnit, jaks nám ukázal:
milovati svého bliního,
nést bolest i al jeho.
3. Uč nás, Pane, øíci v pravý čas
pravé slovo, jindy mlčet zas.
A jsme svým bliním ku pomoci
z tvé síly a z tvé moci.
4. Dej nám, Pane, k vìøení snahu,
sílu, moudrost, k skutkùm odvahu.
Nedovol nám nikdy sejít z cest,
po kterých ty nás chce vést.

