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MODLITBA

Milý Pane Boe,
dìkuji ti za dnení den.
Bylo krásné počasí,
tak jsme jeli s maminkou a brákou do parku.
Já jsem jela na kole,
malý bráka na své lapací motorce.
Hráli jsme si na høiti,
pozorovali ptáčky
a moc jsme si to uili.
Byl to krásný den.
Dìkuji.
Amen
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EVANGELIUM 

Jeí se zjevuje učedníkùm v Galileji
Kdy naly eny prázdný Jeíùv hrob a od andìla se dozvìdìly, e byl
vzkøíen, bìely to honem øíct učedníkùm. Ti byli zavøení vichni pohromadì a
báli se, e je idé ukøiují stejnì jako Jeíe. Kdy k nim eny pøibìhly a o pøekot
vykládaly, co se stalo, nechtìli jim uvìøit. Jeí to sice øíkal, e bude vzkøíen, proč
by se ale tedy nechával zabíjet?
Jetì tého dne se vak objevil mezi nimi. Najednou tam stál a povídá: Pokoj
vám. Ukázal jim dokonce rány na rukou a boku, aby uvìøili, e je to skutečnì on.
Učedníci mìli obrovskou radost, kdy ho vidìli. S ním u se nemusí ničeho bát!
On se o nì postará, on je ochrání, vechno bude zase jako døív nebo dokonce
lepí. Jeí jim vak øekl, e je brzy opustí, protoe pùjde k svému Otci do nebe,
do Boího království. Abyste tu ale nebyli sami a bez pomoci, polu vám Ducha
svatého. Ten vám bude radit a pomáhat. Budete íøit mé učení a køtít lidi. Kdy
poznáte, e nìkdo ve mnì uvìøil a lituje svých høíchù, pak mu je odpuste a i
Bùh mu je odpustí. Jetì nìjakou dobu s nimi rozmlouval a potom zase zmizel.
Učedníci tu vak nebyli vichni. Chybìl Tomá. Kdy se vrátil zvenku, Jeí u byl
pryč. Učedníci mu horečnì ve vyprávìli. On vak nevìøil, stejnì jako ostatní døíve
nevìøili enám. Neuvìøím, dokud si sám nesáhnu na jeho rány, øekl Tomá.
Tého dne se jetì zjevil dvìma učedníkùm, kdy spolu li do vesnice
jménem Emaus. Byla vzdálena asi tøi hodiny cesty od Jeruzaléma. Báli se zùstat
v Jeruzalémì, aby nebyli zajati, a proto utíkali pryč. li a povídali si o posledních
vzruujících událostech. Najednou potkali mue, ale nepoznali ho. Zeptal se jich,
o čem si to povídají. Začali mu vyprávìt, jak byl Jeí ukøiován, pøestoe oni
doufali, e vykoupí Izrael. Byli smutní, protoe u to byly tøi dny, co zemøel, a nic
se dosud nestalo, i kdy jim slíbil, e vstane z mrtvých. Ráno sice eny pøibìhly
a volaly, e hrob je prázdný, Jeíe vak nevidìly. Mu jim začal vykládat místa
z Bible, která se vztahovala k Mesiái, a vysvìtloval jim, e to ve se muselo stát.
Mezitím doli do vesnice a pozvali pocestného ke stolu. Teprve v okamiku, kdy
vzal chléb a začal jej lámat, poznali, e je to Jeí, jejich Pán. Zaradovali se a hned
se vrátili do Jeruzaléma, aby to øekli ostatním.
Potom učedníci zùstávali v Jeruzalémì a čekali, jestli se Jeí zase nevrátí. Po
týdnu se skutečnì dočkali  a to u s nimi byl i Tomá. I kdy byly dveøe zavøené,
najednou stál Jeí v místnosti a stejnì jako pøedtím pozdravil: Pokoj vám.

 DOBRÁ ZPRÁVA O JEÍI KRISTU
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Potom pøistoupil k Tomáovi a øekl
mu: Tak si sáhni na mé rány, abys
uvìøil, e jsem to skutečnì já. Tomá,
kdy ho vidìl, sklonil hlavu a vyznal:
Ty jsi mùj Pán a mùj Bùh! Konečnì
i on se mohl na vlastní oči pøesvìdčit,
e Jeí byl skutečnì vzkøíen. Jeí
mu na to odpovìdìl: Vìøí, protoe
jsi mì uvidìl. Blahoslaveni ti, kteøí mì
nevidìli a pøesto uvìøili.
Tak je to se vemi køesany dnes. My u dnes nemáme tu monost chodit po
svìtì s Jeíem a slyet ho mluvit. Nemùeme si na nìj sáhnout, abychom se
pøesvìdčili, e je to on. Máme pouze vyprávìní o nìm, Bibli. A potom svìdectví
lidí, kteøí v nìj vìøí. Stejnì tak si nemùeme sáhnout na Boha, nemùeme ho
vidìt tváøí v tváø. Pøestoe nejsou dùkazy, mnoho lidí vìøí  je to proto, e vìøíme
srdcem, ne rozumem. A víra je dar, který nám Bùh dává. Dává ho tìm, kdo si
upøímnì pøejí jej poznat a uvìøit v nìj.
Pak se Jeí učedníkùm zjevil jetì jednou u Tiberiadského jezera, kdy lovili
ryby. Stejnì jako tehdy, kdy se s ním potkali poprvé, nic neulovili. Pak na bøehu
spatøili mue. Byl to Jeí, ale oni ho nepoznali. Poradil jim, a jetì jednou hodí
sí do vody, napravo od lodi. Vytáhli ji plnou ryb. V tu chvíli jej poznali a pospíchali
k nìmu na bøeh. Potom spolu opékali na bøehu ryby a jedli je s chlebem. Potom
Jeí povìøil Petra, aby se staral o jeho beránky. Tím myslel, aby pečoval o
Kristovu církev, o lidi, kteøí uvìøí v Krista a nechají se pokøtít.
Potom jetì nìkolik dní pobýval na zemi, a se konečnì s učedníky rozloučil a
vystoupil na nebe. Jetì jednou je povzbudil, aby se u nebáli, e brzy dostanou
dar Ducha svatého. To se skutečnì stalo o svátku nazvaném letnice. Duch svatý
na nì sestoupil v podobì plaménkù, záøících nad jejich hlavami. V tu chvíli se
pøestali bát a začali vem lidem vyprávìt o Jeíi Kristu, jak byl ukøiován a po
tøech dnech vzkøíen. Umìli najednou mluvit vemi jazyky, i kdy se je nikdy
neučili. Rozumìli jim proto vichni, i cizinci, kteøí pøili do Jeruzaléma. Mnozí jim
uvìøili a dávali se od nich pokøtít. A tak se začala rodit køesanská církev. To u je
vak jiný pøíbìh.
Pøipravila Jana Krajčiøíková
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LETNICE

Milé dìti, chcete se dozvìdìt, jak to bylo o letnicích? Zkuste vyøeit následující kviz. V textu chybí nìkterá slova. Pod ním je
najdete vypsaná, ovem v jiném poøadí. A doplníte vechna slova na jejich správné místo, vypite si písmenka, která jsou u
nich v závorkách, a dozvíte se, jak se jmenují svátky, pøi kterých si letniční události a vznik køesanské církve pøipomínáme.

K

dy nastal den ... , byli vichni ... na jednom místì. Náhle se strhl ...
z nebe, jako kdy se ene prudký ... , a naplnil celý dùm, kde byli. A
ukázaly se jim jakoby ... jazyky, rozdìlily se a na kadém z nich spočinul ...;
vichni byli naplnìni Duchem ... a začali ve vytrení mluvit jinými jazyky,
jak jim ... dával promlouvat.
V Jeruzalémì byli zboní idé ze vech národù na svìtì, a kdy se ozval
ten ... , selo se jich mnoho a uasli, protoe kadý z nich je ... mluvit svou
vlastní øečí. Byli ... a divili se: Co nejsou ..., kteøí tu mluví, z Galileje? Jak
to, e je ... kadý ve své ... øeči? Vichni je slyíme mluvit v naich jazycích
o velikých ... Boích! asli a v rozpacích øíkali jeden druhému: Co to má
znamenat? Ale jiní øíkali s posmìkem: Jsou ...!
rodné (T)
slyíme (Á)
skutcích (K)
ohnivé (O)
svatým (U)
slyel (Í)
vichr (T)
opilí (Y)
hukot (A)
zvuk (N)
letnic (S)
ohromeni (S)
vichni (V)
jeden (D)
Duch ()
shromádìni (V)
Pokud si nejste jistí, najdìte si v Bibli druhou kapitolu Skutkù apotolských, øeení si mùete zkontrolovat na str. 13.

OSOBNOST MÌSÍCE
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GORAZD
(* 26. 5. 1879 Hrubá Vrbka u Hodonína,
+ 4. 9. 1942 Praha)
 český pravoslavný biskup

P

ùvodnì øímskokatolický knìz Matìj Pavlík se po vzniku Československa
roku 1918 účastnil reformního hnutí katolického duchovenstva a byl
spoluzakladatelem a biskupem Církve československé (dnes husitské).
Protoe vak patøil ke smìru, tíhnoucímu k pravoslavné církvi, pøijal v roce
1924 od srbského pravoslavného patriarchy biskupské svìcení, vystoupil
z CČS a pod pøijatým jménem Gorazd začal organizovat v ČSR pravoslavnou církev.
Veliké hrdinství projevil za druhé svìtové války, její konec si v kvìtnu
rovnì pøipomínáme. V kryptì chrámu sv. Cyrila a Metodìje v Praze skrýval po atentátu na R. Heydricha československé parautisty, mezi nimi
J. Gabčíka a J. Kubie, kteøí atentát uskutečnili. Protoe vak byli prozrazeni
gestapu, dne 18. června 1942 byl chrám obklíčen. Vichni parautisté se
odmítli vzdát a nakonec v boji padli. Vedle Gabčíka a Kubie to byli i Adolf
Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav varc. Faisté se začali českému národu za atentát krutì mstít, mimo jiné vyhladili obce Lidice
a Leáky. S cílem ukončit krutou odvetu se biskup Gorazd dobrovolnì vydal
gestapu. Ve veøejném pøelíčení byl odsouzen k smrti a popraven. Dne 6. záøí
l987 byl biskup Gorazd místní pravoslavnou církví kanonizován a stal se
prvním českým pravoslavným svìtcem.
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PRODAVAČKA ČTYØLÍSTKÙ

(dokončení z minulého čísla)
zase se jí zdál v noci sen. la po té ulici , kde kadý den stála, a potkávala lidi se čtyølístkem na klopì, ve vlasech, v ruce, vichni plakali a
kdy ji potkávali, házeli jí čtyølístky k nohám. Probudila se celá uplakaná
a nemocná.
Toho dne nela ani za mìsto ani do koly. Maminka odela do práce a
ona leela v posteli a pøemýlela. Kdy potom usnula, zdál se jí tøetí sen.
Byl veliký vítr a nad mìstem se vznáely tìké mraky. Tu ji vítr zvedl nahoru
 tak byla lehoučká  a nesl ji na tom mraku nad mìstem. Chvílemi s ní
klesal ní a ona vidìla do domù a poznávala ty, kteøí u ní kupovali.
Dnes má pøijet tatínek, øíkala jakási maminka malému dìátku, které
bylo tak malé, e jí nemohlo rozumìt. A hladila pøitom čtyølístek.
Nashledanou, Jarouku, hodnì tìstí, øíkala jedna paní. A jak objímala
toho človìka, mìla jednu ruku sevøenou v pìst. Kdy potom mávala na Jarouka z okna, vypadl jí z té pìsti čtyølístek.
Myslí, e jsem dost krásná, abych se mu líbila? ptala se dívka pøed
zrcadlem a zapletla si do copu čtyølístek.
A v tom se vítr uklidnil a Marijánka padala z velké výky a z dvanáctého
patra velikého mrakodrapu, kde vidìla tu dívku pøed zrcadlem. Kdy vidìla,
e teď, teď u musí spadnout na tvrdou dlabu zrovna na místo, kde kadý
den stála, zrovna v té chvíli se probudila. Nad ní stála maminka a ten pán
s bachratou takou, která teď leela na peøinì, a oba se usmívali. Ale bylo
vidìt, e se neusmívají dlouho, protoe maminka právì schovávala kapesník
a pan doktor si pøejel rukou pøes oči a pøes čelo, jako by mu bylo horko.
Vstávej, holka, povídá ten známý pán. A zase se tak usmívá, jako kdy
ho bolí zuby.
Dìkuji, pane doktore, øekla maminka.
Není zač, povídal zase on a nechtìl si vzít peníze, jenom čtyølístek si
vzal, co tu zbyl odnedávna, a zase se usmíval tak smutnì, ale u to bylo
pøece jen veselejí. A potom jetì povídal: Snad u to bude lepí, ale to u
myslel na maminku, která u se uzdravovala i bez čtyølístku. Ale on ho pøece
jenom moulal v ruce a øíkal si: A je jí líp, a je jí líp, a je jí líp.
A Marijánka? Ta zase druhý den vstala v est hodin a zase stála na svém

A
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místì, kdy skončilo vyučování, a prodávala čtyølístky tìm, kteøí nemìli čas
je hledat sami.
To je konec té pohádky, kterou jsem nael v maminčinì atníku. A na
druhé stranì byla zpáteční adresa. Já jsem se tam tedy vypravil, abych
vìdìl, co se s Marijánkou potom stalo. Je to u stará paní a bìhají kolem
ní dìti malé, jako jste vy. Lidé v tom mìstì mají tolik času, e chodí sbírat
čtyølístky sami. Tak to má být. Protoe najít čtyølístek, to není jen tak, a
kdy to za vás udìlá nìkdo jiný, tak kouzlo pomine. Tatínkové, maminky
a dìti chodí tedy za mìstem po mezích a po lese, hledají čtyølístky a vykøikují: Mám, mám, mám! A po večeøi, kdy pøijde čas jít spát, spočítají jetì
jednou čtyølístky, øeknou dobrou noc a jdou spát.
Pavel Jurkovič

10

UKOLÉBAVKA

Dobrou noc  dnes hvìzdy u tì uspávají
a večer má své vlasy v černé stuce 
Dobrou noc  a bude-li snít v temném kraji,
a se ti zdá o svìtluce.
Dobrou noc  a usne ticho s tvými víčky,
a se ti zdá o verunce 
zítra pøijde nové ráno do svìtničky
a červánky a velké, zlaté slunce.
Zdenìk Svoboda

G

BIBLICKÁ JMÉNA
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P

ísmenko F jsem opìt pøeskočila, protoe se mi v Bibli nepodaøilo
vypátrat nikoho, jeho jméno by jím začínalo. Ostatnì ani s G to není
tak slavné jako s jinými písmeny, nicménì pøeci jen se tu nìkolik jmen vyskytuje (kdy pominu hodnì míst, která začínají na G  napø. Gilgál, Galilea,
Getsemane, Golgota...). Nìkterá najdeme ve výčtu rodokmenù, napø. Gád,
syn Jákoba a otrokynì jeho eny Zilpy, z nìj pochází pokolení Gádovcù (Gn
35,26), dále tøeba Gátam, Ezauùv vnuk (Gn 36,16), Gerón, syn Léviho (Gn
46,11), Géra, syn Benjamínùv (Gn 46,12), Gúní, syn Neftalího (Gn 46,24),
Gáreb Jitrejský, Davidùv bohatýr (2 S 23,38), Geber, syn Uríùv, člen alomounovy vlády (1 Kr 4,19). O tìch dalích se pøeci jen dočteme nìco víc:
Gedeón (Sd 6.  8. kapitola)
 v dobì, kdy Izraelci slouili Baalovi a byli za to potrestáni tím, e
jejich zem ničili Midjánci, Gedeón
zboøil Baalùv oltáø a s pouhými 300
mui porazil Midjánce  dokázal to,
protoe poslouchal Hospodina.
Goliá (1 S 17. kapitola)  známý pelitejský obr, kterého porazil
mladý David pouhým prakem.
Genubat (1 Kr 11,20)  syn Edómce Hadada, který se zachránil pøed
Davidem. Hospodin v nìm vzbudil alomounova protivníka, za to, e mu byl
nevìrný s bohy svých en cizinek.
Géchazí (2 Kr 5,1927)  mládenec proroka Elíi, který byl potrestán
za svou chamtivost. Elía uzdravil Aramejce Naamána z malomocenství, ale
odmítl si od nìj vzít jakýkoliv dar. Géchazí jej vak na zpáteční cestì dohonil
a jménem Elíi jej o odmìnu poádal. Za to jej prorok potrestal stejnou
nemocí, ze které Aramejce vyléčil.
Gedaljá (2 Kr 25,2226)  správce nad judskou zemí, kterého ustanovil babylonský král poté, co pøední Izraelce odvlekl do otroctví.
Galattí (list Galatským)  obyvatelé Galacie, kterým apotol Pavel adresoval jeden ze svých dopisù, poté, co v Galacii vytvoøil køesanskou obec.
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SOUTÌ O TØI KNIHY

P

ravidelnì druhou nedìli v kvìtnu (letos tedy 13. kvìtna) slavíme jeden
svátek. Jestlipak víte, čí je to svátek? Pokud ne, napoví vám nae soutì. Nahraďte čísla písmenky podle klíče a snadno se to dozvíte. Své øeení
nám tentokrát mùete posílat a do poloviny srpna  a to jak potou, tak
i e-mailem (adresa je na 2. stránce pod obsahem).
15

8 15 4 13 10 14
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11 15 2 13 3 8

9 1 9 5 10 8 16
1A
2á
3e
4ì
5i
6í
7j
8k
9m
10  n
11  s
12  
13  t
14  u
15  v
16  y
Blahopøejeme výhercùm soutìe z bøezna (tajenka: Kvetou pro radost)
Lucie Benková z Kojetína
Barbora Beníková z Kolína
a David Mlázovský z Kouøimi

UČÍTE SE ANGLICKY?
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8. Velikonoční týden
Dnes mají lidé Velikonoce spojené pøedevím s velikonočními vajíčky, kuøátky, zajíčky a jehòátky, ale je to pøedevím nejdùleitìjí køesanský svátek
v celém roce. Slavíme vzkøíení naeho Spasitele Pána Jeíe Krista, tøi dny
poté, co byl ukøiován. On, zcela nevinný, se obìtoval pro nai spásu. Velikonoční týden začíná Kvìtnou nedìlí, pak následuje Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota, Hod Boí velikonoční a Velikonoční pondìlí.
9. Pentecost (Whitsuntide)
Jesus Christ, 40 days after he was resurrected, went back to God, his
Father. We call that day Ascension. But he promised to his disciples to
send them Holy Spirit not to be alone. It happened during Pentecost. Flamy
spires went down to disciples and they stopped to be afraid and started to
talk about Gods acts. They were talking in many languages so that everybody could understand them. Many people believed them and wanted to
be baptized. By that day the Christian church has started.
Slovíčka:
Pentecost (Whitsuntide) ................letnice (Svatoduní svátky)
Ascension ........................................Nanebevstoupení
disciple.............................................učedník
Holy Spirit .......................................Duch svatý
flamy spires.....................................ohnivé jazyky

Øeení kvizu ze strany 6: SVATODUNÍ SVÁTKY
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ROSTLINY V BIBLI

Cedr
V krajinì, jako je ta izraelská,
byste marnì hledali hluboké lesy
plné vzrostlých stromù. Proto tu
døevo bylo velmi vzácné a drahé.
A jde-li o cedr, platí to dvojnásob,
vdy i dnes se toto ulechtilé døevo pouívá napø. k výrobì kytar.
V Bibli se s cedrem setkáváme
často ve společnosti dalího stromu  cypøie. Cedr je symbolem
velké výky (napø. Am 2,9), a to i tìlesné  ztepilý jako cedr (Pís 5,15). Ve
14. kapitole knihy Leviticus je popsán postup očiování od malomocenství,
ke kterému byli tøeba kromì cedrového døeva dva iví ptáci, karmínové
barvivo a yzop.
Ale pøedevím se s cedrem, konkrétnì cedrem libanonským, setkáváme
pøi dvou událostech. Tou první je stavba Davidova domu. Kdy se David stal
králem, týrský král Chíram poslal k nìmu posly; poslal mu cedrové døevo,
tesaøe a kameníky; ti postavili Davidovi dùm (2 S 5,11). David zatouil
postavit také Hospodinu dùstojný dùm (2 S 7,2), Hospodin mu vak prostøednictvím proroka Nátana vzkázal, e chrám mu bude moci vybudovat
a jeho syn. Tím synem byl alomoun, který chrám skutečnì vybudoval.
Podrobnì je to, stejnì jako stavba královského paláce, popsáno v 5.  7.
kapitole První knihy královské. alomoun se opìt obrátil na týrského krále
Chírama s ádostí o dodání cedrového døeva. Chíram, pøítel jeho otce Davida, mu vyhovìl.
Jana Krajčiøíková

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

15
Poloil jsem na oblak svou
duhu, aby byla znamením
smlouvy mezi mnou a zemí.
1. Mojíova 9, 13

Prí, prí
2. Noe zùstal s rodinou sám,
jenom zvíøátka mají tam.

1.
Ahoj kluci a dìvčata!
Venku je u krásnì a pøíroda nás láká, abychom si uili rùzných radovánek. U jste nìkdy vidìli na obloze duhu? Vzpomeòte si, co se dìje, kdy prí
a zároveò svítí sluníčko. Pøed vámi se objeví nádherný barevný oblouk  znamení Boí smlouvy s človìkem. Právì letos si o této události nìco povíme.
Znovu po roce se chystejte do Prahy na Malování na chodníku. Tentokrát oslavíme Den dìtí a závìr kolního roku v sobotu 23. června 2007. Sejdeme se opìt v 9 hodin ráno pøed Výstavitìm v Praze 7 a ve Stromovce
(pøed lechtovou restaurací) budeme kouzlit své obrázky. Vybrali jsme pro
vás známé a vdìčné téma: Noemovu archu a potopu. Na papírové čtvrtky
budeme kreslit roztomilá zvíøátka a vkládat je do archy, aby se jim pøi potopì nic nestalo. Zahrajeme si i scénku v maskách.  Naučte se k tomu písnì,
které jsou otitìny v této Cestì. Hrajete-li na nìjaký pøenosný hudební
nástroj (kytaru, flétnu aj.), pøivezte jej s sebou. Kdy nám zbude čas, namalujeme si také nìjaké obrázky barevnými køídami na chodník.
Na závìr vás čeká vyhodnocení. Za vai snahu, píli a pìkné kresby dostanete na památku hezké odmìny a nejedno pøekvapení. A a se občerstvíte
a odpočinete si, pùjdeme do nedaleké expozice v areálu Výstavitì a navtívíme Vodní svìt. Seznámíme se s moøskými rostlinami a ivočichy, které u
nás jinak nemùeme vidìt.
Na výlet do Prahy si vezmìte s sebou pastelky, nìjakou tvrdí podloku
(nejlépe velikosti A4), jídlo, pití a dobrou náladu!
Jako vdy se na vás moc tìí sestra Krasava se svými spolupracovníky.
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