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MODLITBA
Milý Pane Boe,
rok co rok se vdycky moc tìíme na Vánoce.
Jakmile je ale po nich,
pøipadá mi, e vichni velice rychle
zapomínají na tu radost
z narození tvého Syna.
Prosím tì,
abychom dokázali
mít v srdci Vánoce celý rok.
Amen
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EVANGELIUM 

Jeíùv vjezd do Jeruzaléma a očitìní chrámu
Blíily se velikonoční svátky Pesach, kdy si idé pøipomínají vyvedení
z egyptského otroctví. Jak bylo zvykem, sjídìli se idé zblízka i zdaleka
do Jeruzaléma, aby bìhem svátkù mohli zajít do chrámu. Chrám byl pro
idy velmi dùleitý, protoe vìøili, e v nìm bydlí Hospodin. Také zde byla
uloena bohatì zdobená schrána úmluvy s deskami desatera. idé mìli
chrám jen jeden. Synagogy jsou pouze modlitebny, ale chrám, jako pøíbytek
Hospodinùv, mìl zvlátní význam. Proto není divu, e idé putovali i dlouhé
dny, aby se sem dostali včas.
Také Jeí se se svými učedníky vydal na svátky do Jeruzaléma. Kdy se
blíili k mìstu, poslal učedníky do nedaleké vesnice. Øekl jim: Najdete tam
pøivázanou oslici s oslátkem, ty mi pøiveďte. Kdyby vám nìkdo chtìl bránit,
øeknìte, e Pán je potøebuje, a ten človìk je hned pole.
Stalo se pøesnì tak, jak Jeí øekl. Učedníci pøivedli oslici s oslátkem,
poloili na nì plátì a Jeí si sedl na oslátko. Takto vjel do Jeruzaléma. To,
e jel na oslátku, zvíøeti, které bylo pouíváno k práci, a ne na koni, který se
pouíval k boji, znamenalo, e nepøiel bojovat a dobývat si královský trùn.
Jak øíkal, jeho království není z tohoto svìta.
Pøesto ho vichni vítali jako krále. Lidé pøed nìj kladli své plátì, aby mu
tak prokázali úctu. Jiní mávali palmovými vìtvemi a na zem sypali kvìty.
Proto nedìle pøed Velikonocemi, kdy si Jeíùv vjezd do Jeruzaléma pøipomínáme, se nazývá Kvìtná nebo Palmová.
Lidé volali Hosanna synu Davidovu! (to znamená potomku krále)
Hosanna na výsostech, poehnaný, který pøichází ve jménu Hospodinovì!
Jeíova povìst se toti rozíøila po celé zemi. Vichni vìdìli, e umí dìlat
zázraky, slyeli o jeho učení a očekávali, e se teď budou dít veliké vìci.
Tìili se, e Jeí nìjakým zázračným činem konečnì nastolí Boí království.
Proto jej nadenì vítali a provolávali mu slávu.
Po celém mìstì nastal veliký rozruch. Ti, co jej jetì neznali, se ptali,
kdo to je. Stále se za ním táhl dav lidí  ti, kteøí mu vìøili, ale také spousta
zvìdavcù, které jen zajímalo, co se bude dít.
Ani tentokrát je Jeí nezklamal. I kdy to, co učinil, rozhodnì nedìlal
kvùli pobavení davù. Kdy vstoupil do chrámu a vidìl, co se tam dìje, po-
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padl jej vztek. V té dobì
to tam toti vypadalo
spí jako na trhu ne jako
v Boím chrámu. Lidé
sem pøicházeli obìtovat
holubici nebo beránka
podle rùzných tehdejích
náboenských naøízení. A
aby nemuseli nikde sloitì shánìt obìtní zvíøata,
čilí a podnikaví idovtí
obchodníci si postavili
pøímo na nádvoøí chrámu
krámky, kde je prodávali.
Také tu mìli stánky smìnárníci, kteøí vymìòovali rùzné peníze za jeruzalémské, protoe idé pøicházeli do chrámu i z dalekých krajù v cizinì. Na chrámovém nádvoøí panoval
ruch a zmatek, vùbec to tu nevypadalo jako v chrámu.
Kdy to Jeí vidìl, rozlítil se a začal jim vechny ty stánky pøevracet.
Rozházel jim zboí, vyhnal prodavače i kupující a køičel: Je psáno: Boí dùm
bude zván domem modlitby, ale vy z nìj dìláte doupì lupičù!
Jindy tak mírný Jeí se teď opravdu hnìval. Lidé vidìli, e se také umí
rozčílit. Vdy také mìl proč! Pro idy místo velmi posvátné, jeruzalémský
chrám, si sami idé takto zneuctili. Jak je to pak tedy s jejich vírou, je skutečnì upøímná a opravdová?
Jeho čin se pochopitelnì neobeel bez následkù. Velmi popudil veleknìze a zákoníky. U døív se na jeho činnost dívali s velikou nelibostí, o to víc
teď, kdy pøijel do Jeruzaléma s takovou slávou. Jene tohle u byl vrchol!
Takhle si troufat! Kazit jim obchody! Zpochybòovat to, co dìlají! Kritizovat
je! Je, kteøí jsou nejvìtími náboenskými autoritami, kteøí jsou nejváenìjí, kterým nikdy nikdo neodporoval!
S konečnou platností se rozhodli, e tomu musí být učinìna pøítr. Toho
Jeíe se musí zbavit. Ale jak?
Pøipravila Jana Krajčiøíková
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PALMOVÉ RATOLESTI

K

dy vjídìl Jeí pøed velikonočními svátky do Jeruzaléma, vítali jej lidé
nadeným voláním a máváním palmovými ratolestmi. Na naem obrázku jich je deset, pouze dvì z nich vak jsou úplnì stejné. Najdete je?
(Své øeení si mùete ovìøit na str. 10.)

OSOBNOST MÌSÍCE
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d ledna si v kadém čísle budeme pøipomínat nìkterou ze známých
osobností, které mají v tomto mìsíci výročí narození nebo úmrtí. Prvním
z nich bude Jan Karafiát, který má v lednu výročí dokonce dvojnásobné.

Jan KARAFIÁT
(* 4. 1. 1846 Jimramov na Moravì,
+ 31. 1. 1929 Praha)
český evangelický knìz, teolog a spisovatel
Právem je Karafiátovo jméno spojováno s jedinou knihou  Broučky. Od
roku 1876, kdy vyla poprvé, uplynulo více ne 120 let a dočkala se pùl
stovky vydání! Popularitou s ní v naí dìtské literatuøe mohou soutìit jen
národní pohádky. A právem. Autorova fantazie, pøístupná dìtskému vnímání, se mísí s realitou bìného ivota, nechybí laskavý humor, pochopení pro
slabost, a pøedevím láska a pevné rodinné vztahy.
Autor Broučkù pocházel ze starého a vzdìlaného rodu Karafiátù z Jimramova. Evangelickým faráøem byl u jeho strýc Václav Karafiát, který studoval
s F. Palackým v Prepurku (Bratislavì), známými vlastenci a milovníky knih
byli v 19. století i dalí členové rodu. Sám Jan studoval teologii v Berlínì,
Bonnu a Vídni (186669) a stal se pak správcem evangelického semináøe
v Čáslavi (176264). Poté pùsobil v letech 187495 na faøe ve Hrubé Lhotì
na Valasku. Pro rozpory s církevní radou ve Vídni odeel do Prahy, kde il
jako soukromník. Po deset let tu vydával dvoumìsíčník Reformované listy,
který ponejvíce zaplòoval sám články o biblických studiích a kázáními. Vedle
toho anonymnì publikoval i teologické spisy a povídky. Pustil se rovnì do
revize textù Bible kralické (1920), ovem lpìní na pùvodním jazyku a vlastní teologické interpretace text natolik zatemnily, e je na mnoha místech
nesrozumitelný. Také dalí pokračování Broučkù a Karafiátùv pìtisvazkový
vlastní ivotopis u vìtí popularity nedosáhly.
(fh)
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SNÌHOVÁ KOULE

iøka tak milovala sníh! A pøitom musela bydlet ve mìstì, kde vdycky
rychle roztál. Jednoho lednového dne, kdy výjimečnì napadl snad
metr snìhu a vichni dospìlí z nìj u byli neastní, kdeto dìti si to nesmírnì uívaly, kdy se Jiøka s kamarády a kamarádkami celé odpoledne
koulovala a sáòkovala a stavìla snìhuláky... Tak právì tehdy ji napadlo, e
by si aspoò kousek toho snìhu ráda schovala. Na památku. Aby nikdy na
ten nádherný den nezapomnìla.
Pečlivì si vyrobila tvrdou snìhovou kouli a donesla si ji domù. Poprosila
maminku, jestli by si kouli mohla dát do mrazáku. Maminka právì myslela
na nìco jiného, mìla starosti s Jiøčiným nemocným brákou. Proto jen nepøítomnì pøikývla, ale vlastnì vùbec nevnímala, co jí Jiøka øíká.
O nìkolik dní pozdìji si Jiøka na kouli vzpomnìla a la se podívat do
mrazáku, jak se jí daøí. Jene ji nemohla nikde najít! Mami! kde je moje
snìhová koule?! vykøikla zdìenì. Jaká koule? nechápala maminka. No
vdy jsem ti o ní pøece øíkala, začala u Jiøka natahovat moldánky. Moje
vzpomínka na letoní bezva sníh.
Aha... Maminka byla zmatená. Nevìdìla, co rychle øíct. U si matnì
vzpomínala, jak se Jiøka pøedevčírem večer pøiøítila zvenku celá mokrá a
povídala nìco o nìjaké snìhové kouli. A taky si uvìdomila, e jak včera odmrazovala ledničku, koule patrnì vzala za své.
Miláčku, je mi to opravdu hroznì líto, začala opatrnì. Obávám se, e
jsem si tvé koule včera nevimla a omylem jsem ji vyhodila, kdy... To snad
ne! vydechla Jiøka. To je konec! Byla naprosto zdrcená.
Počkej, Jiøko, povídá maminka. To pøece není vùbec ádný konec.
Vdy venku je snìhu jetì poøád spousta, mùe si udìlat novou kouli a
slibuji, e na tu u ti dám pozor a nic se jí nestane.
Jene tohle byla naprosto jedinečná koule, chápe, mami? Jiøka nebyla
k utiení. Protoe to byl prostì perfektní den, takový u se nebude nikdy
opakovat.
Ale vzpomínky na nìj ti pøece zùstanou, ne? A určitì mnohem déle ne
snìhová koule. Ví, i kdybychom ji co nejpečlivìji uchovávali, stejnì by døív
nebo pozdìji roztála. Ale tvoje vzpomínky ti nikdo vzít nemùe.
Já vím, mami, ale stejnì jsem chtìla mít nìco na památku, chápe?

9

Co kdybys tøeba zkusila namalovat, co jste dìlali? A co se týče
té koule, mùeme si udìlat novou,
podle mì nevadí, e nebude pøesnì z toho dne. A pak ji budeme
mít v mrazáku a do pøítí zimy,
kdy ji vymìníme za čerstvou, souhlasí?
To je skvìlý nápad! byla u Jiøka zase nadená.
A tak začala nová tradice. Trvá u nìkolik let. Jakmile napadne první
poøádný sníh, aby ho bylo aspoò tolik, e se z nìj dá udìlat snìhová koule,
vyrazí Jiøka s celou rodinou ven a slavnostnì uhnìtou první kouli, kterou
uloí do mrazáku místo té staré, loòské. Tu odnesou ven, kde ji postaví na
čestné místo na vrcholku zídky kolem zahrady, aby si uila jetì trochy pravé, nefalované zimy, místo té umìlé, tmavé, mrazákové...
Jana Krajčiøíková
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HVÌZDIČKA

Hvìzdička maličká
koukala do zrcátka,
tváøičky barvila si,
česala zlaté vlasy,
natøásala si záøi.
Myslí si: Mlč, ty lháøi!
Pojď, zvoní klekání,
po vodì plují mraky,
naber je do dlaní.
Hvìzda se dolù dívá
a kapka po kapce
je v studni voda ivá
tak jako v pohádce.
Svatava Máová
Øeení úkolu ze str. 6: Stejné jsou ratolesti č. 2 a 7.

JAK TO BUDE DÁL?

11

Dnes se dozvíme, jak dopadne ná poslední pøíbìh.

Hodnì nebo málo dárkù?
Do Vánoc u zbýval jen týden a Saovi poøád chybìlo nìkolik dárkù. U
jich mìl spoustu, ale rozhodl se, e dá kadému tøi, a teď si marnì lámal
hlavu, jaký tøetí dárek dá tátovi a pro dìdečka mìl dokonce jenom jeden!
U byl úplnì vyčerpaný. Vánoce se pro nìj staly noční mùrou. e by se na
nì tìil jako ostatní dìti, o tom u nemùe být ani øeči.
Večer jej maminka nala plačícího v jeho pokoji. Se vím se jí svìøil.
Sao, miláčku, tím se opravdu trápit nemusí. Pøestaò si tím lámat hlavu a pojď mi pomoci zdobit cukroví. Popovídáme si pøi tom, pojď.
Saa poslechl, i kdy moc chuti do zdobení cukroví nemìl.
Ví, øekla mu maminka v kuchyni, dobøe ti rozumím. Také já jsem se
dlouhá léta snaila, abych kadému, koho mám ráda, dala co nejvíc a co nejhezčích dárkù. A protoe jsem nemìla nikdy moc penìz, bylo to často dost
obtíné. A stejnì jako tobì mi nejvíc starostí dìlal dìdeček, mùj tatínek. Ó,
jak já jsem si kadý rok lámala hlavu! Moje maminka zase chtìla mít vechno dokonale pøipravené, a tak pár dní pøed Vánocemi gruntovala, pekla, no
vdy ji zná. A pak mi jednou táta øekl  ví, Zuzanko, z čeho bych mì na
Vánoce opravdu nejvìtí radost? Kdyby se nám vem podaøilo být opravdu
v pohodì, pøestat se poøád nìčím zbytečným trápit a být prostì jen spolu,
v klidu. Za celý rok si shonu uiju v práci a dost. Klid, to by byl ten nejlepí
dárek.  Tak co kdybychom to zkusili dìdečkovi splnit?
Ale... zkusil namítnout Saa.
Posly, jde ti opravdu o to, aby mìl radost, nebo o vlastní pocit uspokojení?
To byla tvrdá slova, nicménì Saa musel uznat, e maminka má pravdu.
Od té doby u to s tìmi dárky tak nepøehánìl. Aspoò mu zbylo trochu času
na to, aby se na Vánoce tìil.
Jana Krajčiøíková
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BIBLICKÁ JMÉNA

A

V naem novém seriálu se podíváme na rùzná jména, která mùeme najít v Bibli, a seøadíme si je podle abecedy. Výčet
nebude samozøejmì úplný, take mùete sami hledat dalí. Budeme mít velkou radost, kdy nám výsledky svého pátrání
polete, abychom je mohli otisknut i pro ostatní čtenáøe.
Adam (Gn 5,2) Jak jinak začít ne
od Adama. Toto jméno znamená človìk z červené zemì
vyrobený  tedy pozeman
 tak Bùh nazval človìka, kdy
jej stvoøil, není tím mylen jeden
konkrétní mu, ale vichni lidé.
Ábel (Gn 4. kap.)  Adamùv syn,
kterého zabil jeho bratr Kain,
protoe mu závidìl, e Hospodin
pøijal jeho obì, kdeto Kainovu
ne.
Abram  Abraham (Gn od 11. kapitoly)  pùvodní jméno tohoto mue
 Abram znamená Otec, tj. Baal je vzneený, protoe zpočátku uctíval
jiného Boha ne Hospodina, pohanského Balla. Pak se s ním ovem
stala veliká zmìna  povolal jej Hospodin, aby se vydal do daleké zemì,
kterou mu zaslíbil. Učinil z nìj praotce vech národù a také mu podle
toho zmìnil jméno na Abraham = otec mnohých.
Áron (kniha Exodus)  Mojíùv bratr, který mu pomohl vyvést Izraelce
z egyptského otroctví.
Abígajil (1. Samuelova, 25. kap.)  manelka Nábala, která zachránila
dùm svého mue pøed krveprolitím, kdy navzdory svému lakomému
manelovi poskytla Davidovým muùm jídlo  po Nábalovì smrti se
stala Davidovou manelkou.
Abalóm (2. Samuelova, od 13. kap.)  Davidùv syn, který chtìl svrhnout
svého otce z trùnu a zmocnit se vlády, to se mu vak nepodaøí a v boji
umírá.
Albìta (Luká, 1. kap)  matka Jana Køtitele.

UČÍTE SE ANGLICKY?
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4. Vánoce
Máte rádi Vánoce? Co na nich máte nejradìji? Vánoční stromeček? Dárky? Vánočku nebo cukroví? Pohádky v televizi? Já mám nejradìji koledy
a slavnostní atmosféru pùlnoční bohosluby. Vichni se usmívají a pøejí si
navzájem veselé Vánoce a astný nový rok. Líbí se mi svítící svíčky, vùnì
jedlových vìtví a ná krásný vánoční betlém. Pøeji i vám krásné Vánoce!
5. The Jubilee of Our Church
Maybe you know that our church was established in January 1920. Do you
also know a history of its origin? In the Roman Catholic Church there was a
group of priests who wanted to introduce some reforms in the church. One of
them was for example using of Czech language during worship. How can you
worship God when you do not understand the liturgy? But they were refused
by the pope. Therefore they decided to establish a new church. It happened
on the 8th of January 1920. Some days before the first Czech Christmas mass
was celebrated in St. Nicholas church on the Old Town Square in Prague.
Slovíčka:
jubilee
establish
origin
the Roman Catholic Church
priest
introduce
reform
Czech language
worship
understand
to be refused
pope
mass
St. Nicholas church
the Old Town Square

výročí
zaloit
vznik
Øímskokatolická církev
knìz
zavést; pøedstavit
reforma
český jazyk
bohosluba; uctívat
rozumìt
být odmítnut
pape
me
chrám sv. Mikuláe
Staromìstské námìstí
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Ví kolik...?
1) Kolik tisíc ovcí mìl Jób?
a) 1  J
b) 7  P
c) 3  A
(čti Jób 1,3)
2) Kolik hostù uvítal Abraham u svého stanu pøi boiti Mamre?
a) 3  O
b) 4  K
c) 5  H
(čti 1. Mojíova 18,2)
3) Kolik synù mìl praotec Jákob?
a) 6  E
b) 10  N
c) 12  Č
(čti 1. Mojíova 42,13)
4) Kolik zvìdù poslal Jozue do Jericha?
a) 10  M b) 2  Í
c) 5  Ì
(čti Jozue 2,1)
5) Kolik prorokù ukryl správce Obadjá pøed královnou Jezábel?
a) 10  A b) 100  T
c) 200  V
(čti 1. Královská 18,4)
6) Kolik oblázkù si David dal do torby, kdy el bojovat s Goliáem?
a) 25  C b) 15  U
c) 5  Á
(čti 1. Samuelova 17,40)
7) Kolik bylo Joijáovi let, kdy začal kralovat?
a) 8  N
b) 18  K
c) 28  A
(čti 2. Paralipomenon 34,1)
8) Kolik køídel mìli serafové, které vidìl Izajá v blízkosti Hospodinovì?
a) 6  Í
b) 8  H
c) 4  
(čti Izajá 6,2)
ZS
Blahopøejeme výhercùm soutìe z listopadového čísla (tajenka: Podzimní listí):
Vasyl Zmeliznyak z Kolína
David Farkas z Kouøimi
a Sandra Demeterová z Velkého Oseka
Blahopøejeme!

ZVÍØATA A PTÁCI V BIBLI

15

Vepø
Vepø, toto pro nás velmi uitečné zvíøe, nezaujímá v Bibli právì čestné
místo. Vepø je pro Izraelce zvíøe nečisté, to znamená, e nesmìjí jíst jeho
maso. Je to podle Hospodinova naøízení, které stanoví, e mohou jíst jen
maso zvíøat, která mají rozpolcená kopyta a pøevykují. Vepø sice kopyta
rozpolcená má, není vak pøevýkavec (Lv 11,7; Dt 14,8).
Jíst vepøové maso je známkou neposlunosti a odvrácení se od Hospodina (Iz 65,4; Iz 66,3; Iz 66,17).
I jinak se vepøi v Bibli objevují spíe jako zvíøata hodná opovrení. Napøíklad ve známém pøísloví, které øíká, e není dobré plýtvat nìčím dobrým
pro nìkoho, kdo u toho nedokáe rozpoznat pravou hodnotu (Mt 7,6).
Také ve druhém listu Petrovì se øíká o lidech, kteøí poznali cestu za Kristem, ale pøesto z ní opìt seli, e jsou jako umytá svinì, která se zase válí
v bahniti (2 Pt 2,22).
Jetì jedno pøísloví zmíníme  pøímo z knihy Pøísloví 11,22: Zlatý krouek na rypáku vepøe je ena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.
V evangeliích se pak s vepøem potkáme ve dvou známých pøíbìzích. Tím
prvním je podobenství o marnotratném synu, který nakonec skončí jako
pasák vepøù a má takový hlad, e by jedl i odpadky, které oni dostávají. Vìøte, e podle tehdejího mínìní hloubìji ji klesnout nemohl. Pøíbìh najdete
napø. v 15. kapitole Lukáova evangelia.
Druhým pøíbìhem je pak uzdravení posedlého v Gerase, ze kterého Jeí
vyhnal zlé duchy do stáda vepøù, kteøí se pak vrhli po pøíkrém srázu do
jezera a utopili se (napø. L 8,2639).
Jana Krajčiøíková
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2. Tví jsme my, zpíváme,
vdy nám vládne láska tvá.
Ná hlas zní,
rodina tvých dìtí zpívá,
Králi ná.
Zpívá: Abba, Otče,
svaté jméno tvé.
Abba, Otče, svaté jméno tvé.
3. = 1.

