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DALŠÍ KROK NA CESTĚ CESTY
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Milí malí i větší čtenáři!
Ráda bych vás tímto informovala o změnách, které čekají časopis Cesta
od ledna příštího roku. Věděli jste, že vychází už 22 let? Po celou tu dobu
jsme se snažili - v mezích svých možností - přinášet vám zajímavé a poutavé
články, seznamovat vás s Biblí, naší církví, křesťanskými svátky během roku
– prostě nabízet poučení i zábavu. Vždy jsme si uvědomovali, že by se vám
Cesta jistě líbila víc, kdyby mohla být barevná. V poslední době jsme mohli
mít alespoň obálku v barvě. Pořád to však není ono, že?
Proto nás napadlo využít změn v týdeníku naší církve Český zápas, který
bude od ledna jednou měsíčně vycházet v rozšířené celobarevné podobě.
Řekli jsme si: kdyby se Cesta k Českému zápasu připojila, mohla by být také
celá barevná! Jak to asi bude vypadat, jste mohli vidět na dvou zvláštních
číslech Českého zápasu, která vyšla v letošním roce – to první na začátku
července bylo zaměřeno na svátky Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa,
to druhé z října na výročí Bible kralické. Součástí časopisu byla také příloha
pro děti Cesta.
V této podobě by tedy Cesta měla od ledna vycházet. Bude mít místo
deseti čísel dvanáct, která vyjdou vždy poslední týden v měsíci. Rozsah bude
čtyři strany formátu A4. Obsah bude v podobném duchu, jak jste zvyklí:
modlitby, zajímavosti z Bible, příběhy, seriály, básničky, písničky, vaše obrázky... Jen všechno bude hezky barevné. Cesta bude vycházet jako součást
Českého zápasu, kterou však bude možné snadno oddělit a používat samostatně. Čtenáři Českého zápasu tedy dostanou navíc Cestu a čtenáři Cesty
naopak budou mít navíc Český zápas. A to vše za cenu 8 Kč, takže buď výrazně ušetříte, nebo si časopisů můžete objednat víc a využít je například jako
misijní materiál pro rozdávání při různých příležitostech. Doporučuji však
alespoň jedno číslo si na farách vždy uschovat – většina materiálů v Cestě je
nadčasových a můžete je využít i po letech, až se to bude hodit.
Věřím, že tyto změny přispějí k tomu, že si Cesta najde cestu k většímu
počtu čtenářů a ani ty dosavadní neodradí a budou ji dál s radostí otevírat.
Hojnost Božího požehnání pro vás všechny i náš časopis vyprošuje
Jana Krajčiříková

Modlitby
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Stvoř mi, Bože, čisté srdce,
zahlaď všechny hříchy,
ať jsem – s rukou ve tvé ruce –
laskavý a tichý.
Amen.

		

(Žalm 51,11.12)

		
		
		
		
		

Dej nám, Bože, požehnání,
rozjasni svou tvář,
ať je s námi bez přestání
láskyplná zář.
Amen.

		

(Žalm 67,2)

				

Zdeněk Svoboda

Proč se říká, že...
19. Chová se jako samaritán

5

Toto přirovnání je většinou míněno jako pochvala, i když můžeme
se setkat i s náznakem nesouhlasu či
dokonce mírného pohrdání – že to
dotyčný se svou péčí už příliš přehání. Biblický příběh, na jehož základě
přirovnání vzniklo, patrně znáte. Je to
Ježíšovo podobenství o milosrdném Samařanu – Samaritánovi (L 10,2537). Stručně by se jeho poselství dalo vyložit asi takto: je snadné pečovat a pomáhat těm, které máme rádi, ale poskytnout pomocnou ruku
člověku neznámému, dokonce „nepříteli“, i když kvůli tomu musím
něco obětovat – svůj čas, pohodlí, peníze – to je to pravé milosrdenství.
Z Ježíšových podobenství však vznikla celá řada dalších přirovnání.
Není také divu – Ježíš schválně používal příklady z běžného života, aby
svým posluchačům situaci názorně předvedl. Můžeme proto dodnes
například slyšet, že si někdo postavil dům na písku či na skále. Nebývá
to myšleno doslova, toto přirovnání vyjadřuje, zda dotyčný svůj život
postavil na pevných, trvalých základech, nebo jen na pomíjivých hodnotách.
Když se o někom řekne, že se vrátil jako marnotratný syn, je tím míněno, že dříve se choval velmi lehkomyslně, nyní však zmoudřel, svých
činů lituje a chce je napravit. Odměnou by mu mělo být odpuštění.
Často také můžeme slyšet o zakopaných hřivnách. Jsou to dary, které jsme od Boha dostali, naše talenty. Nemusí jít hned o genialitu, některé mohou být i nenápadné – někdo má kupříkladu dar naslouchat
druhým, jiný umí lidi rozesmát a potěšit, další urovnávat spory... Hlavní
je to, abychom své hřivny, svá obdarování, nezakopali, ale využívali je
ku prospěchu svému i lidí kolem nás.
A co třeba ztracená ovečka nebo jiná podobenství? Zkuste si vzpomenout, kdy jste slyšeli nějaké přirovnání, které v nich má svůj původ,
a napište nám!
Jana Krajčiříková

Kdo je kdo?
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?

Představte si, děti, že se mi nepodařilo v celé Bibli najít jméno, které by začínalo na písmeno C! Pokud se to povede vám, napište mi ho, prosím.
Prozatím tedy tuto hlásku přeskočíme a budeme
se věnovat D. Všechny dále uvedené postavy mají
jména začínající tímto písmenkem. Některé jsou
hodně známé a významné, jiné se Biblí jen mihnou.
U každé je v závorce uveden odkaz na příslušný text. Na str. 9 pak najdete správné řešení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prorokyně, která soudila Izraelce a spolu s Bárakem je vysvobodila z moci Kenaanců. (Soudců 4. kap.)
Zlatník v Efezu, který ponoukal lid proti apoštolu Pavlovi. (Skutky 19,24)
Jeden z Jákobových synů. (Genesis 35,24)
Druhý izraelský král. (1. a 2. Samuelova)
Druhé jméno „nevěřícího“ učedníka Tomáše. (Jan 20,24)
Židovská manželka římského místodržitele Félixe, který Pavla
věznil v Cesareji. (Skutky
24,24)
7. Zrádná manželka Samsona, která ho připravila
o jeho sílu. (Soudců 16,4)
8. Prorok, žijící v Babylonské
říši, za svou věrnost Hospodinu byl vhozen do 		
jámy se lvy. (je po 		
něm pojmenována celá
biblická kniha)
9. Pelištejský bůh. (1. Samuelova 5,2)

?

Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 1939
došlo ze strany fašistických okupantů k uzavření vysokých škol na území Protektorátu Čechy a
Morava. Řada studentů
byla zastřelena, mnozí
byli odvezeni do koncentračních táborů. Byla to
odplata za to, že se studenti účastnili protestních akcí proti okupaci našeho státu. 28. října, v den výročí vzniku Československa, byl při demonstraci smrtelně
zraněn student medicíny a člen naší církve Jan Opletal. Jeho pohřeb
15. listopadu se poté změnil v další demonstraci, která vyústila právě
v uzavření vysokých škol o dva dny později. Tento den byl vyhlášen
mezinárodním dnem studentstva. Přesně o 50 let později pak opět
studenti zahájili tzv. sametovou revoluci, která navrátila naší zemi
demokracii. Všechny tyto události si můžeme připomenout i pomocí
této osmisměrky. Řešení si můžete zkontrolovat na str. 9.
						
BOJ
DEMOKRACIE
DEMONSTRACE
ODVAHA
OKUPACE
OPLETAL
PROTEKTORÁT
PROTEST
STUDENTI
SVĚT
SVOBODA
ŠKOLY
TREST
TYRAN
ÚTLAK
VÁLKA
VÍRA
VLAST
VZDOR
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BRATR JAN PALEČEK
15. Paleček vrátil královnu
z pouti domů pracovat

Královna neměla Palečka tak ráda
jako král, neboť jí také mluvíval Paleček
pravdu do očí, když toho bylo třeba.
Jednoho času se trefilo, že Paleček pomáhal jednomu člověku chudému pošívat stodolu někde u Kostelce nad Černými lesy. A znenadání jela tou vesnicí
královna Johana. Napřed jel královský
vůz a za ním pěšky kráčela královna. Šla
na pouť ke svatému Prokopu na Sázavu.
Jeden z komorníků královniných uhlídal
Palečka na střeše a ukázal ho královně.
Královna zvolala na Palečka: „Bratře Palečku, slez dolů a pojď ke mně!“
A když Paleček slezl se střechy, ptala se ho: „Milý bratře Palečku,
prosím tě, pověz mi, také-li mně Pánbůh za to něco dá, že jdu na pouť
za vozem pěšky?“
Odpověděl Paleček: „Sestro královno, jestliže Pánbůh bude tulákům a zahalečům platiti a ty nezmeškáš, také ti něco může dáti. Ale,
milá sestro královno, kdybys raději doma seděla, příze napředla a
z ní plátna nadělati dala a chudým rozdala: to by tě Pánbůh jistě líp
odplatil zde i věčně.“
Královna se zamyslila nad Palečkovou řečí a potom, uposlechnuvši
ho, kázala obrátit do Prahy a nechodila na pouti.

16. O stáří a smrti Palečka

A tak žil bratr Paleček u krále Jiřího mnoho roků, až zestaral.
Jednoho času král Jiří dal se navésti od královny Johany a jiných
rádců, aby pronásledoval pro víru některé své poddané v zemi české
i moravské, kteří jinak věřili než on a královna. Byli to takoví lidé jako
bratr Paleček. Že chtěli žíti tak, jak to Kristus Pán učil, lidé myslili také,
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že jsou blázni. Říkali jim Bratři proto, že ti lidé podle zákona Božího usilovali, aby všichni lidé mezi sebou, bohatí i chudí, živi byli jako bratři a
sestry. Aby se milovali, odpouštěli si, pomáhali si; aby bylo bez soudů,
pánů a válek. Bratr Paleček mezi ně chodil
a oni se s ním těšili. On jim dodával srdce,
aby zatím trpěli, však že ten zlý vítr u krále
přejde.
A když zestaral, umřel ten moudrý,
šlechetný a spravedlivý šašek bratr Jan
Paleček. Tehdy pak již mnozí lidé dobře rozuměli, že on nebyl šašek a že bylo
málo tak moudrých lidí v Čechách. I říkali
o něm: Paleček, český filosofus.
Třeba Paleček i mnohé si dobíral a je
kárával, přece všichni ho měli rádi a smrti
jeho litovali. A nejvíc král Jiří. Ten po svém
šašku srdečně tesknil a brzo také umřel.
Jan Herben
(Bratr Jan Paleček)

Správné řešení ze str. 6:

***

1. Debóra, 2. Demetrios, 3. Daniel, 4. David, 5. Didymos, 6. Drusilla,
7. Dalila (Delíla), 8. Daniel, 9. Dágon.

Řešení osmisměrky ze str. 7:
Statečný boj.

Deset rozdílů ze str. 16:

Vlasy; oči; řasy; obočí; zuby; brada; provázek; mašlička na uchu; chybějící mašlička na konci ocasu; delší ocas

10

Doma

Verše Zdeněk Svoboda
Písmo a ilustrace
Lumír Čmerda

Pohádka o protivné chřipce

Když je chladno, přijde zima,
čeká na nás Kašel, Rýma.
Kolem chodí babka Chřipka.
Šidí, zlobí malá dítka.

Hurá! Vše je překonáno!
Než nadejde nové ráno,
dítko vstává z postele,
je zdravé a veselé.

Nos nateklý, bambulatý,
účes šedý, rozevlátý,
shrbená a povadlá,
do morku kostí prochladlá.

Kdo jí hodně vitamíny,
Rýmy ať se nebojí.
Před Rýmou vždy s vitamíny
v zimě, v létě obstojí.

S Rýmou, Kašlem maří zdraví,
s Horečkou se taky staví.
Spolu s jejich pomocí
způsobuje nemoci.

Kdo jí hodně vitamíny,
je čilý jak rybička.
Jablíčka i pomeranče
chutnají všem dětičkám!

Maminky si vědí rady,
od toho jsou přece tady!
Šup s děťátkem pod peřinku,
doktor je tu za chvilinku.
Prášek má léčivou moc,
kapky přijdou na pomoc.
Maminka čaj uvaří,
Chřipce se lest nedaří.
Všichni dají ruku k dílu,
Kašel, Rýma ztrácí sílu.
„Tady bydlet nebudem!“
Utíkají rychle ven.
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Jitka Vestfálová (Landová)

12 jak se zvířátka připravovala na zimu
Začínal listopad, v noci už mrzlo, přes den bylo většinou deštivo
a zvířátka se těšila, až si zalezou do
svých zimních pelíšků. Čekala už
jen na pana hajného, který jim každoročně přivážel zásoby voňavého
sena, kaštanů, žaludů a bukvic, někdy i kukuřici a další dobroty.
Konečně je tady! Za dvoukolákem plným zásob ho skoro není vidět. Zvířátka se seběhla kolem a nadšeně ho vítala. „Tak jsem tu, milánkové,“
vydechl si unaveně. „Ale teď mě dobře poslouchejte! Vidíte, že už stárnu a
nevím, jak dlouho ještě vám budu schopen vozit tolik krmení. Připravte se na
to, že příští rok už toho tolik nezvládnu a všeho bude míň. O rok později možná ještě míň a za pár let už tu nebudu. Musíte se naučit postarat se o sebe
sami! Je vás tu hodně, což znamená, že potřebujete hodně krmení, ale také
můžete zastat hodně práce. Přenechám vám tu velkou louku za lesem a ze
stromů si můžete brát všechno, co se urodí. Je mi to líto, ale už jsem skutečně
starý.“ Hajný se smutně usmál a s prázdným dvoukolákem pomalu odcházel.
Zvířata tam stála jako zařezaná. Co to znamená? To už nebudou mít jídlo
na zimu? Co s nimi bude? Kdo se o ně postará? Naštěstí tu byl moudrý jelen.
Když viděl jejich skleslost, zavelel: „Poslyšte, to zvládneme. Letos už je pozdě
a ještě máme všeho dost. Naberte si každý zásoby jako dřív a jděte se připravit na zimu. Do jara všichni budeme přemýšlet, jak všechno co nejlíp vyřešit.
V březnu se tu všichni znovu sejdeme a poradíme se. Teď vám přeji klidnou
zimu!“
Zvířátka, vděčná, že jim někdo říká, co mají dělat, se zařídila podle jeho
rady, vzala si zásoby a šla spát.
Zima utekla jako voda a je tu březen. Kolem krmelce, nyní už úplně prázdného, se tlačí všichni obyvatelé lesa. „Kdo bude naši schůzi řídit?“ ptá se
s nadějí v hlase lišák. „Měl by to být jelen, když nás sem svolal,“ pravil rozvážně jezevec. „Měli bychom to určit demokraticky,“ opáčil lišák. „Ať se přihlásí,
kdo hlasuje pro mě!“ Zvedlo se pár tlapek. „A pro jelena?“ pokračoval zklamaný lišák. Nyní hlasovalo podstatně víc zvířat.
„Neboj se, prostoru pro uplatnění tu bude spousta,“ chlácholil ho jelen,
když kráčel do čela shromáždění na malý kopeček, odkud měl dobrý přehled.
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Rozhlédl se po zvířatech.
„Vidím a jsem moc rád, že zimu jste v pořádku přestáli všichni. Nebo
snad někdo chybí?“ „Jen vlci, ale ti prohlásili, že se jich to netýká,“ hlásil
plaše zajíc. „Týká se to úplně všech,“ nesouhlasil jelen. „Ale na to sami brzy
přijdou. Takže, jak jste na podzim slyšeli, bude nyní na nás, abychom si zajišťovali zásoby na zimu. Musíme být vděční panu hajnému, že se o nás tolik
let staral. My jsme však strašně zpohodlněli a teď se musíme znovu naučit
postarat se o sebe sami. Kdo dostal během zimy nějaký nápad?“
Okamžitě se přihlásil lišák: „Já myslím, že je to jednoduché. Jak se bude
snižovat množství potravy, musí se snižovat i počet zvířat. Každoročně odhlasujeme, kolik zvířat bude muset opustit les a přestěhovat se jinam.“ Kromě několika výjimek na něj ostatní upřeli nevěřícné pohledy. Někteří začali
hlasitě protestovat.
„Uklidněte se!“ volal jelen. „Lišáku, s tímto návrhem nemůžeme souhlasit, protože to by znamenalo, že za pár let by v lese nezůstal vůbec nikdo. Já
naopak věřím, že pokud dokážeme dobře hospodařit, může tu brzy být ještě
víc zvířat než nyní! Jen si to představte, kolik sena můžeme nasušit z louky
za lesem, kolik je tu stromů, ze kterých můžeme celý rok sklízet plody! Jde
jen o to domluvit se, kdo bude co dělat a jak si potom potravu rozdělíme.“
„Já myslím, že nejlepší by bylo, aby se staral každý sám o sebe,“ prohlásila kuna. „Co si kdo sežene, to bude mít.“
„To také nepovažuji za nejlepší řešení,“ odpověděl jelen. „Nesmíme zapomínat na naše mláďata, na slabá a nemocná zvířata – o ta se také přece
musíme postarat.“ Souhlasný šum zvířat mu dal zapravdu.
„Nebudu vás už dlouho zdržovat. Pokud souhlasíte, uděláme to následovně: srnec vás během příštích pár dnů všechny oběhne, aby si zapsal,
jakou práci myslíte, že byste mohli během jara a léta dělat. Já pak společně
s jezevcem, lišákem a zajícem připravíme plán. Za dva týdny se tu opět sejdeme a rozdělíme si práci. Během roku pak budeme pravidelně sledovat,
jak nám to jde. Máme snad ještě pár let na to, abychom se všechno naučili,
vždyť pan hajný neodchází hned. Hlavní je věřit svým schopnostem a nemyslet jen na sebe. Tak hlavu vzhůru!“
„Dobře to ten jelen dělá,“ řekl si v duchu pan hajný, který zvířata potichoučku pozoroval z nedalekého posedu. „Kéž je Pán Bůh ochrání od svárů
a sobeckosti a pomáhá jim v jejich snažení.“
Jana Krajčiříková
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Ježíši, ty dobrý pastýři (Žalm 23)

Text Zdeněk Svoboda
Hudba Radana Váňová

Hurá do školy!
Tak se jmenuje výstava, kterou můžete až do poloviny června 2014
navštívit v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici 20, Praha 1.
Prohlédnout si zde můžete staré slabikáře, psací tabulky, nábytek,
kterým dříve byly zařízeny školní třídy, a mnoho dalšího.

soutěž o tři knihy
Najdete mezi javorovými listy dva, které jsou úplně stejné? Pošlete nám své řešení do redakce nejpozději do poloviny prosince, třem z vás moc rádi pošleme knihu!

Blahopřejeme výhercům soutěže ze srpna
(řešení: spodek košíku; klobouk bedly; větvička; delší noha
hříbku; jeden hříbek navíc):

Ester Čureová, Ladislav Kozubík a Nikola Malá z Kojetína
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Hledejte rozdíly

Správné řešení si můžete ověřit na str. 9.

