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MODLITBA
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Aspoò trochu oné moudrosti
ké by mìla také srdce nae,
jakou mìli oni mudrci,
kdy objevili Mesiáe.
Aspoò málo z oné bdìlosti
ké si také nae srdce ádá,
jakou mìli oni pastýøi,
kteøí u Betléma pásli stáda.
Aspoò částečku té dùvìry,
víru zrna hoøčičného zvící,
jakou mìli prostí rybáøi,
jakou mìli učedníci.
Miroslav Matou
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PROČ SLAVÍME VÁNOCE
Proč slavíme Vánoce?
Proč tak upøenì vyhledáváme hvìzdu na nebi?
Proč zpíváme koledy?
Proto, abychom se učili mít rádi Pána Jeíe.
Proto, abychom si podávali navzájem ruce.
Proto, abychom se na sebe usmívali.
Proto, abychom si umìli odpoutìt.
Aby se ádná krasavice po tøicítce
Nepromìnila v protivnou bábu.
Jan Twardowski
Pøeloil Emil J. Havlíček

VECHNO JE V ALMECH III.
K Hospodinu jsem volal ze vech sil,
Ze své svaté hory pak promluvil ke mnì.
Uléhám ke spánku a zase vstanu 
sám Hospodin mì podpírá.
(alm 3,5-6)
Je noc. Ná tìtec hledá tmavomodrou barvu, granátovou, skoro černou.
Zvlátì daleko od mìsta, kde nejsou ani osvìtlená okna, ani naproti pouliční
lampy. Tøeba ve stanu. Človìk se občas probudí uprostøed noci a neví, kde
se nachází, kde vlastnì je. Kde je vpravo a kde vlevo. Tma. A ze tmy vychází
strach. Vecko se mùe jevit jako hrozné. I obyčejný paøez nabývá podoby
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strachu. elest padající vìtvičky  co kdy je to číhající zvíøe! Spi dál. Neboj
se usnout, protoe Pán je s tebou. Chrání tì. To znamená, e mu vìøí a
doufá, e tì neopustí. Je poøád a je blízko. Jistá dívenka, Aòa, se bála zùstat večer sama v pokoji.
- Pán Bùh je s tebou  øekla jí máma.
- Kdy já se Boha bojím  odpovìdìla Aòa.
Jene ona byla jetì malá. Bála se slova Bùh. My ale víme, e Bùh nás
chrání. Večer uléháme a upadáme do spánku. V tu chvíli jsme bezbranní,
nevíme, co se s námi dìje. Hlavou se nám honí jakési sny, jene ráno si nic
nepamatujeme. Nedokáeme povìdìt, co se nám zdálo. Ráno otevíráme oči,
probouzíme se do nového dne. Vidíme, e buď svítí slunce anebo e prí. A
slunce i dé nás tìí, protoe je tu nový, od Boha daný den.
V noci se človìk svìøuje beze strachu tmì, a zrovna tak se svìøuje Bohu,
protoe v nìm ije, dýchá, myslí, cítí, učí se a baví. V Bohu jsem ponoøen
jako ve vzduchu, který rovnì nevidím.
Tomuto dùvìrnému svìøování se Bohu se učíme od dìtství. Učí nás
tomu kadý ná sen, kadý večer, kadá noc i ráno.
To, o čem hovoøí slova almu, je to nejprostí učení, ta nejzákladnìjí
lidská zkuenost. Usnula jsem a probudila se, protoe mì Pán Bùh chránil.
Jene my iví také víme, e jednoho dne umøeme, co je bezpochyby
smutné. Proč umøít, máme-li rádi ivot, a určitì není lehké rozejít se s tím,
co je mono namalovat vemi barvami, vemi druhy barev a vemi tìtci, co
jich na svìtì jenom je. Pták. Pes. Jablko. Pole. Les. Slunce. Písnička. Kamarád. Dopite sem sto jiných vìcí, tisíce jiných vìcí, poøád to bude málo.
Jene i umøít je v almu. Ulehl jsem a usnul. Probudím se? Pročpak bych
si mìl myslet, e zatímco v noci v bìném spánku nade mnou bdí Bùh,
který mì chrání, ve spánku smrti by mì mìl opustit?
Nevydìsím se, protoe Pán mì ochrání a svým dotykem mì probudí do
svého svìta, abych s ním mohla ít u navdy. To je nadìje, o které mluví
alm. O takovou nadìji je tøeba velice se modlit. I pro nás a pro nae blízké.
Anna Kamieñska
Pøeloil Emil J. Havlíček

KOLA HROU IV.

6
PØÍRODOPIS

Ten, kdo nezná pøírodopis,
sám v sobì se nevyzná,
neocení, jak je krásná
tøeba tíhlá divizna.

Já znám kluka  samouka 
k pøírodì má hezký vztah,
pozná, co kde kvete v lukách,
pozná ptáčky v korunách.

Nezná houby jedovaté
a snadno se otráví,
kdy mu ivì povídáte
o vývoji ponravy.

Četla jsem o jedné dívce,
která léčí zvíøata,
oputìné zabloudilce,
poranìná ptáčata.

Znám i spoustu správných dìtí 
mají klíče k poznání.
Ne uplyne čtvrt století,
pøírodu nám zachrání.
Svatava Máová
(pokračování pøítì)
Milí rodiče a pøedkoláci!
Rodiče, jejich dìti se začátkem nového kolního roku vstoupili v mateøské kole do tøídy
pøedkolákù, se začnou brzy rozhlíet, kde najít vhodnou základní kolu.
Kadý rodič hledá pro své dítì kolu, kde bude pìkné prostøedí, které bude dítì motivovat
k učení a bude ho bavit. Jako køesané si také pøejeme, aby nae dítì neztrácelo hodnoty,
které se mu snaíme vtìpovat, ale naopak, aby rostlo v poznání Boích øádù a učilo se vztahu
s ivým Bohem. Není obrovským poehnáním a milostí, kdy kola nevstupuje do ivota dítìte
jako nìjaký cizorodý prvek, ale mùe zde být soulad mezi rodinou, církví a kolou?
Køesanská Mateøská a Základní kola Jana Husa funguje z Boí milosti v Brnì-Líni na ul.
Masarova od záøí 2008. kola je mezidenominační. Nízké počty dìtí ve tøídì (cca 10-12) umoòují blízké vztahy, individuální pøístup pøi výuce a dobrou kázeò. kola je chápána nejen jako
místo k získávání vìdomostí, ale zároveò i místo podporující køesanskou výchovu v rodinì.
Je společenstvím Boího lidu  v tomto pøípadì dìtí, učitelù a rodičù, kteøí touí, aby byl Bùh
oslaven i pøi tomto díle.
Chcete-li vìdìt více, navtivte stránky www.krestanskaskola.cz , nebo kolu osobnì.
Mgr. Jana Baná, tel. 721 864 985, Církev bratrská

CO ZVÌSTOVALI ANDÌLÉ
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Co to lidé povídají?
e prý je ten malý syn,
který narodil se v stáji,
Josefùv a Mariin?
Nemluvòátku je vak skrytì
Otcem také Hospodin.
V jeslích leí lidské dítì
a pøec je to Boí Syn.
Zdenìk Svoboda

VÝBÌR CITÁTÙ O DÌTECH, MLÁDEI A PRO DÌTI
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dìti jsou køídla lidstva. (Arabské pøísloví)
Mládí je jako mladý mot. Nedá se udret. Musí vykvasit a
pøetéct. (M. Luther)
Mladí lidé mají sklon myslet si, e jsou moudøí, jako si myslí
opilí, e jsou støízliví. (S. Chesterfield)
Dìtství bez učení, mladost bez cvičení, mládenectví bez studu
dìlá hroznou ostudu. (České pøísloví)
Dobré dìti velký statek, zlé pak dìti v domì zmatek.
(M. Edgeworthová)
Mladá generace má pocit, e s ní pøichází lepí svìt. Stará
garda má pocit, e s ní ten lepí svìt odchází. (K. Čapek)
Dìti potøebují spíe vzory ne kritiku. (J. Joubert)
Dìtství je sen, který byl kdysi skutečností. (J. Mucha)
Dávat dobrý pøíklad je jedna z nejvìtích a nejradostnìjích
vìcí, je mùe hoch dokázat. (J. Foglar)
Vybral Dr. Karel Lachout
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JONÁ, NINIVÉ A VELRYB VII.
A jak to bylo s Jonáem?
Jakoby slehla se s ním zem.
On usídlil se blízko mìsta
a čekal, jak je Pán Bùh ztrestá.
Pøístøeek si tam zhotovil,
jen co by pøed sluncem se kryl.
A Bùh nad Jonáovou hlavou
dal rùst bylinu popínavou.
Jak milý byl mu její stín!
Vak nastrojil mu Hospodin,
e zrána v časnou hodinu
červ nahlodal tu bylinu,
a její listy povadly
a uschlé na zem opadly.
Kdy vzelo slunce, vítr havý
vanul u Jonáovy hlavy.
I volal k Bohu: Mám tu hnít?
Lépe mi umøít neli ít!
Já pøed tebou jsem el se schovat,
kdy kázal jsi mi prorokovat.
Tys mne vak také oklamal,
vdy Ninivé tu stojí dál!
Má cenu dílo prorokovo,
kdy nedodrí Bùh své slovo?!
V odpovìď zaznìl Boí hlas:
Jonái, vzpamatuj se včas!
Ty ví, jak velice sis pøál,
abych to mìsto zkazit dal!
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Lituje v tuto hodinu
tu svoji zvadlou bylinu.
A já bych nemìl lítost mít
a tolik lidí zahubit?
Kdy chci, aby zde byli ivi,
musím být víc ne spravedlivý.
Klaus-Peter Hertzsch:
Der ganze Fisch war voll Gesang
S pøihlédnutím k biblickému prorockému spisu Joná
volnì pøebásnil Miroslav Matou
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TA NAE KVÌTENA - ČESKÁ?

10. Pelynìk
Rozsáhlá rodina pelyòkù zahrnuje asi 280 druhù rostlin z čeledi hvìzdnicovitých, jedné z nejpočetnìjích skupin rostlin (patøí sem tak rozdílné kytičky jako slunečnice, bodlák, podbìl nebo heømánek). Jsou to aromatické
byliny, keøe nebo polokeøe, pìstované pro svou vùni, ozdobné listy a nìkdy i
pro palčivou svíravou chu. Latinský název rodu je odvozen od jména staroøecké bohynì lovu Artemis. Léčivé účinky pelyòku jsou lidstvu známé velmi
dlouho; uívali jej ji Egypané pøed tøemi tisíci lety.
Pelynìk pravý (Artemisia absinthium) Vytrvalá, plstnatì chlupatá, 50
a 150 cm vysoká bylina výraznì hoøké chuti. Lodyha v dolní části døevnatí.
Pøízemní listy dlouze øapíkaté, 3x peøenodílné, lodyní listy støídavé, ménì
dìlené, pøisedlé a krátce øapíkaté. Úbory kvìtù vyrùstají v bohatì vìtvená
lata, 3 a 4 mm v prùmìru, jsou luté a pøevánì trubkovité, kvete v červenci a øíjnu. Najdeme jej podél cest, na skalnatých stráních, rumitích;
líbí se mu na pùdách vápnitých a dusíkatých, stanovitì musí být teplé.
Pùvodnì rostl zøejmì jen v západní Asii, jiní Evropì a v severní Africe,
v současnosti roste také témìø v celé Evropì, v Severní i Jiní Americe i na
Novém Zélandu. U nás se vyskytuje roztrouenì. Sbírá se kvetoucí na, droga má výraznì hoøkou, a odpornou chu a obsahuje zejména silice (asi 0,2
a 0,5%), jejich nejdùleitìjí sloku tvoøí toxický thujon. Pelynìk mohutnì
podporuje tvorbu aludečních áv, pùsobí dezinfekčnì, tlumí køeče, pùsobí
na činnost lučníku a jater. Z pelyòku pravého se vyrábìl povìstný alkoholický nápoj absint. Vzhledem k tomu, e jeho nadmìrné uívání nezøídka
vedlo k tìké závislosti, pomatenosti a nìkdy i demenci, je jeho výroba
v současnosti v témìø celém svìtì zakázána; absint, který se prodává dnes,
v sobì thujon neobsahuje.
Pelynìk černobýl (Artemisia vulgaris, na obrázku) je trvalka, vysoká 50
a 150 cm. Listy jsou støíbøité, svrchu tmavì zelené a zespodu edoplstnaté,
lodyha hranatá, vìtvená a obvykle tmavì červená. Kvìtní úbory opìt tvoøí
bohatá lata, kvìty jsou barvy lutavé a hnìdé a objevují se mezi červencem
a øíjnem. Je to u nás velmi rozíøený plevel; najdeme jej na rumitích, podél
cest, v okolí lidských sídel, na elezničních náspech, a to na nejrùznìjích
pùdách, pøevánì ale bohatých dusíkem. Jinak roste v mírných pásmech
celého svìta. Sbírá se kvetoucí na, která obsahuje tøísloviny, sliz, inulin
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nebo také ji zmínìný thujon, ale v daleko mením mnoství ne u pelyòku
pravého. Podporuje trávicí činnost, tlumí køeče, osvìdčil se pøi nemocech
lučníku a pomáhá i pøi chronických zánìtech prùduek.
Pelynìk estragon (Artemisia dracunculus) mìøí obvykle 60 a 120 cm,
je vytrvalý a u nás se pìstuje jako výborné koøení. Má nedìlené čárkovité
listy, luté kvìty v bohatých úborech a v pøírodì bychom jej nali na bøezích øek jiní a støední Evropy a v západní Americe. Estragon se vysévá
v dubnu do truhlíčkù a sazenice se vysazují do záhonu v polovinì kvìtna
na slunné a teplé stanovitì. Daøí se mu v humózní a ivinami bohaté pùdì
v teplých a chránìných polohách. Pøi sklizni, kterou mùeme provádìt a
tøikrát do roka, uøezáváme 20 a 30 cm dlouhé vrcholky trsu døíve, ne
rozvijí poupata. V té dobì obsahuje nejvíce silice, která dodává koøení pøíjemnou aromatickou vùni a ostrou, slabì nahoøklou chu. Svùj pùvod má
ve støední a jihozápadní Asii, je proto častou součástí pokrmù v kuchyni
Arménù a Turkù. Pouívá se k mnoha účelùm, napø. k aromatizování vinných
nebo ovocných octù, bylinkových másel, do nádivek, drùbee, k pečeným a
dueným masùm, do omáček, pøi nakládání zeleniny
Petra tìpánová
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NA TOULKÁCH S KULDOU XXIV.

Kulda se neloučí, i kdy se loučí - dokončení
Odlesk zlatého tøpytu zùstal v jelenovì paroí, i kdy u dìti odcházely.
Vdìčný hajný jim nabídl, e je odveze nazpátek do Kvítkova autem, ale
odmítly s tím, e se projdou a pùjdou pìky. Potøebovaly se vypovídat
z toho pìkného záitku a zopakovat si jej i s Kuldou, který se vracel v nevelké
výce s nimi a celý se tetelil radostí, protoe jeleni na nìho zavolali: Díky,
bráko!
Cestou kolem plotu obory narazili na skupinku lidí, kteøí sem dorazili
z osady Pøátky. Byl v ní onen neúspìný fotograf, který se sem vydal s odhodláním stùj co stùj udìlat vzácný snímek Kuldy. Byli tam i dalí pøísluníci
podobných povolání. Hezká, ale hlučná reportérka si chystala notes a tuku.
Nekoue ten vá piivor, co vrhá tak ikovné ajny? spustila na dìti.
Nemá bleky?
Natočím s ním ot, prohlásil televizní reisér.
Zakøiknuté dìti se nezmohly ani na slovo, jeleni se dotčenì stáhli k lesu;
jak by ne, ta krásná zvìø pøece nemá ráda, kdy se pøed ní vyslovuje hláska
--. A Kulda? Ten začal rozčilenì lítat ze strany na stranu tak, e reisérùv
pomocník na nìho nestačil zamìøit kameru. Vznesl se vysoko, a z nìj byla
malá jiskøička a ta zmizela. Reisér s novináøkou obviòovali jeden druhého,
e Kuldu vyplail, pøeli se hùø ne rozhádané lanì.
Dìtí si nikdo nevímal, vydaly se k domovu zamlklé, v dočista pokaené
náladì. Nevnímaly, e mezitím edivá mračna zatáhla oponu, za kterou se
skrylo slunce a e se udìlalo dusno a veliké ticho. Zaradovaly se, kdy jim
z poloostrova, na kterém je postaven Kvítkov, pøiletìl Kulda naproti.
On pláče, podivila se Lucinka.
Nemusela tlumočit, co Kulda øíká, teď u mu rozumìli vichni.
Já nechci, aby mì fotografovali, naøíkal, a se ve vzduchu tøásl. My se
ani nesmíme dát filmovat, jetì nikdo nevidìl ná obrázek, protoe kulový
blesk je a musí zùstat velkým tajemstvím. Po tomhle vysvìtlení jako by se
mu ulevilo a plavným krouením, jakoby nìco hladil, ujioval dìti: Vy jste
jediní moji kamarádi a zùstanu s vámi, i kdy mì neuvidíte. Rozplynu se ve
ví elektrické síti a...
Za vzdáleným návrím výhrunì zabrumlal hrom.
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Slyíte? To je táta, navázal Kulda. Øíká, koukej se vrátit do rodiny, ty
kluku toulavá.
Hrom se ozval blí se slabím, jakoby jasnìjím zvukem.
To byla maminka, poznamenal Kulda. Øíká, pojď, synku, poznal jsi víc
ne jiný kulový blesk, jsem na tebe hrdá.
Divoký vichr pøihánìl černý mrak srící rozeklanými blesky, hømìní splývalo v jednolitý hømot.
Bìte rychle domù, vybídl je Kulda. A nezapomeòte, poøád budu
s vámi...
Na jeho trhavém letu k Černé tvrzi bylo znát, e zneklidnìl. Dìti, zejména obì praské, nemìly rády bouøku, ale cosi je proti jejich vùli pøitáhlo
k oknùm. Bouøka se mezitím pøivalila nad Kvítkov. Vidìli, jak do vìe Černé
tvrze s praskavým zvukem sjely dva blesky současnì a mezi nì se vznesl
jeden maličký kulatý. Blesky se spojily a Kulda s nimi splynul. Hrom otøásl
celým domem.
Nejde mi lednička, postìovala si maminka Juráková.
Asi vypnuli proud, usoudil otec Juráek a cvakl vypínačem. árovka u
stropu se rozsvítila, a kdy bylo po bouøce.
Kuldo, jsi tady? stísnìným hlasem se ozvala Lucinka. A árovka vesele
zablikala...
Ladislav Muka
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VAE OBRÁZKY

Dostali jsme do redakce tento pěkný komiksový vtip Matěje Němce, který
vznikl na farním táboře v Čelákovicích. Moc se těšíme na vaše další obrázky
i jiné příspěvky, které rádi v Cestě otiskneme!

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti,
k vyøeení naí vánoční doplòovačky vám pomùe text z Lukáova evangelia
2,1-7. V nìm najdete chybìjící slova z pøíbìhu o narození Jeíe, která je tøeba
vepsat do tabulky v poøadí označeném číslem v závorce. Tajenku nám polete
do poloviny ledna, na tøi vylosované výherce čeká kníka. Redakce vám pøeje
krásné a poehnané Vánoce!
Stalo se v onìch dnech, e vylo naøízení od (7) Augusta, aby byl po celém
svìtì proveden (1) lidu. Tento první majetkový soupis se konal, kdy Sýrii spravoval Quirinius. Vichni se li dát zapsat, kadý do svého mìsta. Také (5) se (2)
z Galileje, z mìsta (3), do Judska, do mìsta Davidova, které se nazývá (4), ponìvad byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítì. Kdy tam byli, naplnily se dny a pøila její hodina. I porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a (6) do jeslí, protoe se pro nì
nenalo místo pod støechou.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z øíjna 2011
(tajenka: Husitský hejtman Jan ika z Trocnova):
Krytof Chábera, Matìj Hočecký a Krytof Mare z Kolína
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ADVENT

1. Na zem padá temnota,
zvoní jasnì zvon
a na naem námìstí
stojí velký strom.

2. Kdo nemá čas na dui,
ten se marnì honí,
bude leda mrzutý
letos jako vloni.

Ref.

Refrén:
Advent pøiel, u tu je,
kadý a si notuje,
zpívejte si s námi, zpívejte si s námi.

3. Pro ten advent letoní
dobrý recept známe:
víc ne dárky veliké
a se rádi máme!

Ref.

Text: Alena Naimanová
Nápìv: koleda

