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MODLITBA
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Pane Boe,
dìkuji ti za to,
e ne vdy mi plní vechna moje pøání.
Protoe často si pøeji nìco,
co vlastnì doopravdy ani nechci,
i kdy v tu chvíli mi to tak nepøipadá.
Natìstí ty to pozná hned.
koda, e nìco takového neumí i mí rodiče.
Táta mi poøád dává nìjaké dárky,
take u z toho ani nemám tu pravou radost.
Zkus mu, prosím, trochu domluvit  mì neposlouchá.
Amen
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EVANGELIUM 

Jidáova zrada a poslední večeøe
Veleknìí se seli v domì jednoho z nich, který se jmenoval Kaifá. Radili
se, jak se Jeíe zbavit. Musíme ho zabít! volali mnozí. Jiní vak nabádali
k opatrnosti: Musíme to udìlat lstivì, aby se lid nevzbouøil a nechtìl se
nám pomstít.
Radili se, radili, ale nedokázali vymyslet poøádný plán.
Pak k nim ale pøiel jeden človìk a nabídl jim, e kdy mu zaplatí, pomùe jim zmocnit se Jeíe. Pøedstavte si, e to byl jeden z jeho vìrných
dvanácti učedníkù! Byl to Jidá Ikariotský. Za tøicet støíbrných, které mu
veleknìí slíbili, se rozhodl Jeíe zradit. Jak to mohl udìlat?
Byl toti velmi zklamaný, e Jeí nechce bojovat proti Øímanùm. Očekával od nìj, e shromádí armádu vzbouøencù, postaví se jí do čela, svrhne
nadvládu Øímanù a stane se novým idovským králem. Jeí vak vìdìl, e
musí udìlat nìco jiného. Kdyby rozpoutal boj, bylo by zabito mnoho lidí, ale
nic by se tím nevyøeilo. Lidé by se nenapravili, zùstali by stejní. Násilí plodí
jen dalí násilí.
Jidá to vak nemohl pochopit, nedokázal se s tím smíøit a vyrovnat. Bylo
to pro nìj takové zklamání, e se rozhodl jít k veleknìím a Jeíe zradit.
Jak jsme si ji øíkali, Jeí s učedníky pøili do Jeruzaléma oslavit svátky
Pesach. Součástí tìchto svátkù je také pesachová večeøe, nebo se také øíká
hod beránka, který pøipomíná vyvedení Izraelcù z egyptského otroctví.
Jetì ne Jeí s učedníky zasedl ke stolu k velikonoční večeøi, učinil zvlátní vìc. Opásal se starou zástìrou, vzal umyvadlo s vodou a vem učedníkùm
postupnì umyl nohy. V té dobì toti vìtina lidí chodila bosých nebo jen v øemínkových botách. Cesty byly velmi prané, a tak mìli vichni poutníci nohy
pinavé od prachu. Kdy veli do nìkterého domu na návtìvu, bylo zvykem,
e jim hostitel nechal umýt nohy. Jene tuto práci vykonávala obvykle nìjaká
bezvýznamná sluka, byla to tzv. pinavá práce, nìco jako umývání nádobí.
A najednou se jí chopil Jeí, jejich Mistr a Pán, jejich učitel, ten, který byl
tak mocný a dìlal zázraky, se takhle poníil. To víte, e se nejdøív bránili, nechtìli, aby jim myl nohy. Bylo jim to trapné  jejich nohy byly zpocené, pinavé,
jistì nijak vábnì nevonìly. Jeí jim vak øekl: Teď tomu nerozumíte, ale brzy
to pochopíte. Myji vám nohy proto, abych vám ukázal, jak se máte chovat. Kdo
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chce být první mezi vemi, a se chová jako poslední  nechtìjte vládnout ale
slouit. Pak vás Bùh odmìní a budete spolu se mnou v jeho království.
Potom se dali do jídla, ale poøád byli nìjak zaraení. Jeí jejich rozpaky
jetì zvýil, kdy najednou øekl: Jeden z vás mne dneska zradí. Učedníci se
zalekli. Jeden po druhém se ho ptali: Jsem to snad já? I Jidá se ho takhle
zeptal, i kdy u byl domluvený s veleknìími. Jeí mu odpovìdìl: Ty sám
jsi to øekl. Vìdìl to samozøejmì velice dobøe, e to je Jidá, stejnì jako vìdìl,
jak se ta zrada uskuteční. Neudìlal vak nic proti tomu, protoe to vechno
se muselo stát.
Kdy jedli, Jeí vzal chléb, poehnal ho a dával učedníkùm se slovy:
Vezmìte, jezte, toto je mé tìlo. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se
slovy: Pijte z nìho vichni. Nebo toto je má krev, která zpečeuje smlouvu
a prolévá se za mnohé na odputìní høíchù. Učedníci nechápali pøesnì, co
to znamená, ale tolik pochopili, e se tu dìje nìco velmi významného. Jeí
jetì øekl: Toto je naposledy, co s vámi piji víno. Pøítì ho s vámi budu pít a
v království svého Otce. Tak se s nimi vlastnì loučil.
Jeíova slova o tom, e chléb je jeho tìlo a víno jeho krev, se označují
jako ustanovení večeøe Pánì a duchovní je øíká pøi kadé bohoslubì, kdy je
tato svátost vysluhována. Tak jak Jeí øekl, si toti køesané stále pøipomínají
jeho obì tím, e jedí chléb  pøi bohoslubì ve formì oplatky  hostie, a pijí
víno  nebo je oplatka do vína namočena. Co to znamená, e je víno krví a
chléb tìlem?
Izraelci vìøili, e kdy nìkdo udìlá nìco patného, čím Boha rozhnìvá,
mùe si ho usmíøit tím, e za sebe obìtuje nìjaké obìtní zvíøe  nejčastìji
beránka. Proto bylo také nádvoøí jeruzalémského chrámu plné obchodníkù
s obìtními zvíøaty  pøicházeli sem lidé vykoupit se ze svých høíchù. Pán
Jeí tím, e se dobrovolnì vydává veleknìím a dobrovolnì umírá, obìtuje
se za nás za vechny jako takový obìtní beránek. Køesané vìøí, e svou smrtí
vechny lidi vykoupil a navdy pro nì usmíøil Boha a tím jim získal vìčný
ivot v Boím království. V tom spočívá jeho spasení lidí  proto se mu té
øíká Spasitel nebo Vykupitel. A tuto jeho obì si stále pøipomínáme ve formì
svátosti večeøe Pánì  tím, e jíme chléb a pijeme víno, si pøipomínáme, e
Kristus za nás zemøel a prolil svou krev.
Pøipravila Jana Krajčiøíková
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VELIKONOČNÍ VEČEØE

V

íte, jak má vypadat správná pesachová večeøe? Pokud poznáte, které
vìty jsou pravdivé, získáte správná písmenka do tajenky. Øeení si mùete zkontrolovat na str. 14.

1. Večeøe se smí účastnit jen obøezaní. (H)
2. Sluebníci k ní nejsou pozvaní. (K)
3. Hlavním chodem je beránek  malé jehnì nebo kùzle. (O)
4. Musí být pečený, nic z nìj se nesmí uvaøit. (D)
5. Musí se sníst celý. (B)
6. Co zbude, zakope se na zahradì. (L)
7. Kadá jeho kost musí být zlomena. (I)
8. K beránku se jedí nekvaené chleby. (E)
9. V domì nesmí zùstat nic kvaeného. (R)
10. Pije se pivo. (S)
11. Jedí se hoøké byliny, které symbolizují hoøkost egyptského otroctví. (Á)
12. Na stole by vak nemìlo chybìt také nìco sladkého, co pøipomíná
nadìji zaslíbené zemì. (N)
13. Vaøená vejce symbolizují plodnost zaslíbené zemì. (K)
14. Večeøe se jí v klidu a rozvánì. (H)
15. Stolovníci jsou opásaní a s holí v ruce. (A)

OSOBNOST MÌSÍCE
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Matìj KOPECKÝ
(* 24. 2. 1775 Libčany, + 3. 7. 1847 Kolodìje nad Lunicí)  český loutkáø

V

e dnech, kdy Libčanami na Královéhradecku táhli vzbouøení seltí rebelové, narodil se tu kočovnému loutkáøi Janu Kopeckému syn Matìj.
V mládí získal jen nepatrné vzdìlání. V roce 1795 se oenil a usadil v jihočeských Miroticích. Se svou enou, dcerou pláteníka, se ivil nejprve
kočovným kramáøstvím. Ale pouta rodinné tradice byla pøíli silná. A tak
v roce 1797, poté co získal svou první loutkáøskou licenci, se pokusil vyuít zkuenosti získané od otce. Záhy vak do jeho ivota zasáhly napoleonské války, v nich bojoval v letech 17971808. Po proputìní z armády
se ivil jako cestáø, kramáø i jako hodináø. Teprve v roce 1820 se vrátil k
loutkoherectví, kterému se pak vìnoval a do své smrti. Loutkám zùstali
vìrní i jeho čtyøi synové, vnučka Arnotka Kopecká a jeho potomci hrají
loutkové divadlo dodnes.
Dochovaná data ze ivota Matìje Kopeckého jen spoøe osvìtlují jeho
ivotní osudy. Nicménì alespoò vyvracejí tradované legendy o zámoném
mirotickém mìanu, kterého teprve zhoubný poár mìsta (1811) pøimìl,
aby se s loutkami vydal na pou českým venkovem. I kdy byl pozdìji Matìj
Kopecký označován jako "patriarcha" českého loutkáøství, je historickou
skutečností, e společnì s ním v té dobì pùsobila celá øada loutkáøských
rodù (Maiznerové, Kočkové, Viničtí a dalí). A ti vichni společnì se podíleli
na formování českého lidového loutkáøství. Jejich historický význam byl nesporný  pro vìtinu lidového publika byli jedinými nositeli české divadelní
kultury. Zprostøedkovávali divákùm také nové mylenky osvícenství i národního obrození.
(ad)
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POPLETENÁ ROČNÍ OBDOBÍ

Mami, kdy u konečnì bude snìit? ptal se mrzutì Mía, kterého u ta
letoní zimanezima skutečnì nebavila.
Je to opravdu nepøíjemné, souhlasila maminka. Skoro mi to pøipomíná ten rok, kdy se roční doby pohádaly a pomíchaly se mezi sebou, take
z toho byl pìkný zmatek.
To u se nìkdy døív stalo? A kdy? Povídej! Jak to bylo? Mía na chvilku
zapomnìl na mrzutost a hoøel nedočkavostí, aby si vyslechl nový pøíbìh.
To u je stranì moc dávno, začala vyprávìt maminka. To jetì nebyl
na svìtì ani tvùj dìdeček, jemu to vyprávìl jeho dìda a já to mám zase od
nìj. Tehdy byly zimy poøádnì tuhé, ne jako dneska. Mrzlo a vude napadaly
metry snìhu. Lidem často zapadla do snìhu celá chalupa a ven se dostali
a na jaøe. Jene toho roku se stalo nìco nečekaného.
Pøeel podzim, u se pomalu blíily Vánoce, ale zima ne a ne začít. Místo
ní jakoby se hlásilo jaro. Pøíroda, která se nedávno uloila ke spánku, se zase
začala zmatenì probouzet. Stromy kvetly, medvìdi vylézali z brlohù, ptáci
se vraceli z teplých krajù...
Tak to lo a do února a pak najednou, kdy u to nikdo nečekal, udeøila
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zima ví silou  mráz, snìhové vánice, no vechny ty kody si ani neumíme
pøedstavit.
V kvìtnu ale zase jako by mávnul kouzelným proutkem  bìhem týdne
začalo být vedro jako uprostøed léta, sníh okamitì roztál a pøila povodeò.
A aby toho nebylo málo, po horkém létu, svìte, div se, nastalo místo podzimu jaro!
No byl to zmatek, to mi vìø! A dìdeček Vávra u se na to nemohl dál
dívat. Vzal hùl a vypravil se na vysokou horu, kde vìdìl, e roční období
spolu bydlí. Kdy tam doel, zaklepal na vrata. Otevøela mu zima, která
právì mìla prázdniny, a uvedla ho dovnitø, kde sedìli podzim a léto. Jaro
bylo venku a pracovalo.
Dìdeček slunì pozdravil, pøece jen je lepí se chovat uctivì, pak ale
celkem zostra začal. Jak prý si to pøedstavují, vdy celý rok je vechno
pøeházené, pøíroda je úplnì zmatená, vechno zničené...
Tøi roční doby jej mlčky poslouchaly a kdy domluvil, zima pravila:
My víme, dìdečku, e je to velmi zlé. Je nám to moc líto a vìø, e u se
to nestane. Pøed rokem k nám pøiel nìjaký chasník a začal nám, kadému
zvlá, øíkat, jak je ten který nejdùleitìjí ze vech a e by mìl mít pøed
ostatními pøednost. Nakonec jsme se pohádali, poprali, pøetlačovali se o
to, kdo kdy pùjde ven  kdo zrovna vyhrával, ten vybìhl, a byl jakýkoliv
mìsíc.
Jdi, dìdečku, prosíme, domù a vem lidem vyøiď nai omluvu.
Vypravuj jim ná pøíbìh jako varování, a se nikdy nikým nenechají takhle ovlivnit, zlý jazyk mùe znepøátelit i nejlepí kamarády.
Slibujeme, e jsme se poučili a u nikdy se to nebude opakovat.
Tak jak je moné, e se to stalo znovu? zeptal se Mía.
Obávám se, e tentokrát za to roční doby nemohou, Mío. Teď je to asi
nae vina, nás lidí. Neváíme si pøírody a ničíme ji a naruujeme její pøirozenou rovnováhu. A protoe jedna vìc navazuje na druhou, kdy se to pokazí
na jednom konci, na druhém se to projeví jetì mnohem silnìji.
A dá se to jetì zastavit?
Snad ano, ale to by museli vichni chtít. Tohle je jenom varování.
Jana Krajčiøíková
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JAK SE VÍTEK NAUČIL POČÍTAT

J

edna 
stará bedna.

D

vì 
straky na vrbì.

T

øi 
vrabci v povìtøí.

Č

tyøi 
smutní výøi.

P

ìt 
usmìvavých tet.
Zdenìk Svoboda

VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ
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S

ociální odbor Úøadu ústøední rady CČSH vyhlauje výtvarnì-literární
soutì (obrázky, koláe, modely, plastiky, povídky, básničky, pohádky...
libovolné velikosti, rozsahu či formy).
Témata:
1. Pohádka o veliké øepì
2. Biblický pøíbìh  podobenství o milosrdném Samaøanu (L 10,2537)
3. Obecné téma: Kdo je mùj bliní a proč mu pomáhat
Vìk: do 15 let (ukončený 15. rok v roce 2007), dolní vìková hranice není
omezena.
Termín: 13. dubna 2007
Adresa: Sociální odbor, Úøad ústøední rady CČSH, Wuchterlova 5,
Praha 6-Dejvice, 166 26
Vyhodnocení probìhne do konce dubna 2007, do konce kvìtna budou
účastníci kontaktováni organizátory.
Z dolých dìl je plánována výstava  podrobnosti budou uveøejnìny na
webových stránkách www.ccsh.cz a v Českém zápase.
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BIBLICKÁ JMÉNA

B

Bilha (Gn 30,3)  Otrokynì Jákobovy eny Ráchel, kterou mu dal, aby s ní
mìl syny. Narodili se jí Dan a Neftalí.
Benjamin (Gn 35,24) Nejmladí z dvanácti Jákobových synù. Spolu s Josefem byli synové jeho nejmilejí eny Ráchel, proto je miloval nejvíce
ze vech.

Balák a Bileám (Nu 22. kapitola)  Balák byl moábský král, který si
zavolal proslulého vìtce Bileáma, aby proklel Izraelce, protoe z nich
mìl strach. Hospodin to Bileámovi zakázal. Balák vak naléhal dál, tak
nakonec Bileám na své oslici vyrazil. Místo prokletí vak od nìj Izraelci
dostali poehnání.
Bárak (Sd 4. kapitola)  Jeden z izraelských soudcù, který spolu s prorokyní Debórou na hoøe Tábor porazil Kenaance.
Bóaz (Rút)  Byl to pøíbuzný Noemi, která odela se svým muem a
dvìma syny do Moábských polí. Synové se oenili, ale postupnì vichni
tøi muové zemøeli a Noemi se rozhodla vrátit domù. Její snacha Rút ji
doprovázela. Sbírala klasy na Bóazovì poli a on se s ní nakonec oenil.
Bateba (2 S 11. kapitola)  Manelka vojáka Urijáe, po které zatouil
král David. Aby se s ní mohl oenit, nechal jejího mue zabít v bitvì.
Bartolomìj (Mt 10,3)  Jeden z dvanácti Jeíových učedníkù.
Barnabá (Sk od 13. kapitoly)  Spolu se Saulem (Pavlem) jej Hospodin
vyslal na první velkou misijní cestu.

UČÍTE SE ANGLICKY?
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5. Výročí naí církve
Moná víte, e nae církev byla zaloena v lednu 1920. Znáte také historii jejího vzniku? V Øímskokatolické církvi byla skupina knìí, kteøí v církvi
chtìli zavést nìkteré reformy. Jednou z nich bylo napøíklad uívání českého
jazyka bìhem bohosluby. Jak mùete uctívat Boha, kdy nerozumíte liturgii? Byli vak papeem odmítnuti. Rozhodli se proto zaloit novou církev.
Stalo se to 8. ledna 1920. Nìkolik dní pøedtím byla slavena první vánoční
me v četinì v chrámu sv. Mikuláe na Staromìstském námìstí v Praze.
6. Our Church Structure (the first part)
According to the church Constitution the highest authority in the
church has its assembly. Its members are all pastors of the church and lay
representatives, elected by each congregation. When the assembly doesnt
sit, the church as a whole is administered by the church council, which
sits at least twice a year. Members of the council are elected by diocese
assemblies, in parity pastors and lays. The church has five dioceses in the
Czech Republic and one in Slovakia. In every diocese the highest decision
making body is the diocese assembly which meets at least once a year.
Members of the assembly are similarly pastors and lay representatives of
congregations from the diocese. Each congregation has its own assembly
as well which also meets at least once a year. Members are all church
members in the congregation.
Slovíčka
constitution ............. ústava
authority; body ....... orgán
assembly.................. snìm
member.................... člen
lay representative ... laický delegát,
zástupce
elect ......................... volit
congregation............ náboenská
obec
to sit......................... zasedat

to be administered.... být øízen(-a)
church council........... církevní
.............................. zastupitelstvo
diocese assembly ...... diecézní
.............................. shromádìní
in parity ..................... paritnì
(stejný počet duchovních a laikù)
diocese....................... diecéze
assembly of congregation...
...shromádìní náboenské obce
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SOUTÌ O TØI KNIHY

M

ilé dìti, tentokrát budete k soutìi potøebovat ekumenický pøeklad
Bible, knihu Ester. Vidíte samá čísla. Nejprve je seøaďte od nejmeního k nejvìtímu  vdy nejprve podle prvního, potom podle druhého.
Podle takto seøazených čísel hledejte písmenka  první znamená kapitolu,
druhé ver, tøetí slovo a čtvrté písmeno. Pokud se do nich nezamotáte,
polete nám tajenku do poloviny bøezna a máte anci vyhrát jednu ze tøí
knih!
7,5,5,5
4,2,5,3
2,7,1,8
1,1,2,1
2,19,6,2
3,13,3,6
5,3,7,2
3,10,6,3
6,10,1,1
2,15,5,3
1,5,3,1
4,14,11,1
Blahopøejeme výhercùm soutìe z prosincového čísla
(tajenka: Pøejeme ti poehnané Vánoce), kteøí zvládli osmismìrku vylutit
i pøes 2 chyby, za které se omlouváme (2x slovo dárky a noc)
Kristýna Mejsnerová z Horní Kalné
Dia Vatillová z Velkého Oseka
Anetka Petránková z Kolína
Správné øeení kvizu ze str. 6: Hod beránka

ZVÍØATA A PTÁCI V BIBLI
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Dalí zvíøata, ptáci a hmyz
Tímto číslem se prozatím se zvíøaty
a ptáky rozloučíme. Na závìr si pøipomeneme jetì nìkolik dalích, o kterých
jsou v Bibli zmínky, i kdy výčet nebude
samozøejmì úplný. Tak napøíklad v knize
Exodus, která popisuje vyjití Izraelcù
z Egypta, je popisováno deset ran, které
Bùh seslal na Egypany. Byli mezi nimi
také áby, komáøi, mouchy a kobylky.
Ji jsme se zmiòovali o tom, e podle
Hospodinova zákona mohli Izraelci jíst
jen takzvaná čistá zvíøata, to jest pøevýkavce s rozdìlenými kopyty. Mezi
nimi jsou kromì tìch, o kterých jsme ji mluvili, uvádìni napø. jelen, gazela,
danìk, kozoroec, antilopa díon, tur stepní a divoká koza. Z nečistých zvíøat
jsou kromì velblouda a vepøe výslovnì uvedeni zajíc a daman. Také mnoho
ptákù je nečistých: orel, orlosup, luòák, jestøáb, havran, ptros, sova, racek,
sokol, volavka a dalí (Dt 14. kapitola).
Nesmíme také zapomenout na kohouta, který zakokrhal oné osudné
noci, co Petr tøikrát zapøel Pána Jeíe (napø. L 22,5462).
Na nìkolika místech se objevuje kùò, je to zvíøe, na kterém se vìtinou
vyráelo do boje. Konì se objevují také ve Zjevení Janovì (6,211).
Jedno z nejbìnìjích domácích zvíøat, pes, je také v Bibli zmiòován,
ovem spíe v negativním smyslu  napø. Jako se pes vrací ke svému
zvratku, tak hlupák opakuje svou poetilost. (Pø 26,11) nebo Copak jsem
pes, e na mì jde s holí? (1S 17,43). A napøíklad kočku jsem v Bibli vùbec
nenala.
Je to samozøejmì dáno prostøedím a kulturou, ve které Izraelci ili. Take
tu tìko mùeme najít tøeba lední medvìdy, tulenì nebo slony. Pøesto se
Bible rùznými zvíøaty, ptáky i hmyzem jen hemí, take jistì nebylo na kodu si jich povimnout trochu blíe.
Od pøítího mìsíce se podíváme zase na rostliny, které lze v Bibli najít.
Jana Krajčiøíková
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TO JE TEN DEN

2. Dnes je ten den, dnes je ten den,
který Pán nám dal, který Pán nám dal,
radujme se, veselme se,
pìjme písnì chval, pìjme písnì chval.
Dnes je ten den, který Pán nám dal,
radujme se, pìjme písnì chval.
Dnes je ten den, dnes je ten den,
který Pán nám dal.

