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MODLITBA
Milý Pane Boe,
dìkuji ti za to, e nás má vechny stejnì rád.
Neumím si ani pøedstavit, jak to dokáe,
e si na kadého z nás udìlá čas.
Chtìla bych být jako ty,
nezapomínat kvùli svým problémùm a starostem
na lidi, kteøí jsou mi blízcí.
Moje babička je teď vánì nemocná a já mám pocit,
e jsem toho hodnì zamekala.
Tolik bych jí toho chtìla jetì øíct...
Prosím tì, Pane Boe,
je-li to moné, a se uzdraví.
Amen.

Jan áček: Vechny moje veverky
Rozsáhlá bajka, ve které se zvíøata, veverky,
chovají pøesnì jako lidé, pøipomíná
anglosaskou literaturu.
Knihu objednávejte na adrese redakce
Cena: 260,- Kč
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A

MILOSTIVÉ LÉTO

ch, jak se vichni kadý rok tìíme na prázdniny a dovolené! Plánujeme dlouho dopøedu, kam pojedeme, co podnikneme, pøedstava, e
nebudeme muset do koly nebo do práce, nás naplòuje nadením...
Je to pochopitelné, kadý potøebuje čas od času poøádný odpočinek, aby
se pak mohl zase s novými silami a chutí pustit do dalí práce. Lidé, kteøí na
to zapomínají a pracují dennì, mnoho hodin a bez pøestávky, s pocitem, e
práce je to nejdùleitìjí na svìtì, døíve nebo pozdìji poznají, e bez odpočinku se dlouho ít nedá.
Je to tak jasné a očividné, e vás jistì nepøekvapí, e také Pán Bùh na
odpočinek pamatoval  jak víme, odpočíval sedmý den, potom, co stvoøil
ná krásný svìt, víme také, e jedním z Desatera pøikázání je nezapomínat
na den odpočinku  nedìli.
Víkendy to ovem nekončí  čas od času je potøeba si udìlat poøádné
prázdniny. A ty Boí prázdniny, o kterých vám chci vyprávìt (mimochodem, v Bibli se o nich píe ve Tøetí knize Mojíovì  Leviticus, ve 25. kapitole), trvají hned celý rok! e jste o nich nikdy neslyeli? Pravda, dnes u se
nedodrují, co je asi koda, protoe tomu naemu uspìchanému zpùsobu
ivota by to jistì prospìlo...
Ale poslouchejte, jak to vechno bylo. Kdy Izraelci putovali z egyptského otroctví, na hoøe Sínaj s nimi Hospodin prostøednictvím Mojíe uzavøel
smlouvu  kdy budou dodrovat jeho naøízení, Bùh jim dá zemi zaslíbenou,
bude se o nì vdycky starat a ochraòovat je. Tìch naøízení vak bylo mnohem víc ne jen známé Desatero. Pán Bùh toti dobøe ví, e lidé jsou jak
malé dìti a nevìdí, co je pro nì dobré, a e je lepí jim to øíct. Jene oni si
vìtinou myslí, e to vìdí líp, a proto často neposlouchají...
Ale zpìt k milostivému létu. Jedním z naøízení, které dal Hospodin Izraelcùm, bylo, aby kadý sedmý rok se stal rokem odpočinku. Po esti letech
pilné práce na poli a na vinici, setí, proøezávání a sklízení, sedmý rok se
pracovat nebude  ani sít, ani sklízet. Odpočívat budou nejen lidé, ale i pole
a vinice. Protoe i pùda si potøebuje odpočinout, aby mohla znovu dávat
bohatou úrodu. Dnes to øeíme rùznými umìlými hnojivy, co jistì není
zdravìjí.
Øíkáte si, co lidé pak celý ten rok dìlali? Jen tak leeli v posteli a nudili
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se? To jistì ne, i kdy na druhou stranu, jednou za čas se poøádnì vyspat, i
to je pro nìkteré z nás velký sen. Ale zkuste chvíli pøemýlet, jak často vás
dospìlí odbudou vìtou: Nemám na to čas! Jak by to bylo úasné, kdybychom si bìhem tohoto roku odpočinku udìlali na vechny tyto vìci čas  na
hraní, na to sednout si spolu a povídat si, navtívit své pøíbuzné a pøátele,
podniknout dlouho odkládaný výlet... Na to vechno a spoustu jiných vìcí
bychom mìli čas. A samozøejmì také na Pána Boha. Protoe i v jeho pøípadì
se často vymlouváme, e jsme pøíli unavení, nemáme čas  na modlitbu, na
to, abychom si pøečetli kousek Bible...
Pravda, rok prázdnin asi mít nebudeme. Stále jsou tu vak nae dva
prázdninové mìsíce a kadý týden končí nedìlí. A kdy se chce, i jediný den
se dá proít tak, e je cennìjí ne celé mìsíce.
Tak vám pøeji ty nejúasnìjí prázdniny, hezky si odpočiòte a zaijte co
nejvíc dobrodruství, na která pak budete moci vzpomínat celý pøítí rok!
Jana Krajčiøíková
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BIBLICKÁ JMÉNA

H

N

a H začíná vùbec nejčastìji uvádìné jméno v Bibli  Hospodin (Jahve). I kdy to vlastnì není skutečné jméno, spí vyjádøení toho, e je
nám Bùh nablízku, e je to ná Spasitel. Kdy se Mojí setkal s Hospodinem, který mu dal za úkol vyvést Izraelce z egyptského otroctví, chtìl
Mojí znát jeho jméno, aby mu Izraelci vìøili. Bùh na to Mojíovi odpovìdìl: Jsem, který jsem. Chtìl tak Izraelce ujistit, e je stále pøítomen a
pøipraven jim pomoci.
Kdy u mluvíme o Izraelcích neboli idech, jejich jiné označení také
začíná na H  Hebrejci, odtud také jazyk hebrejtina.
A zde jsou u dalí jména začínající na H, která jsem v Bibli nala:
Hagar (Gn 16. kapitola)  egyptská otrokynì Abramovy eny Sáraj. Protoe Sáraj byla neplodná, dala ji Abramovi za enu, aby s ní mohl mít
dìti. Skutečnì mu porodila syna Izmaela, který se stal praotcem Arabù.
Jinak vak čin Sáraj pøinesl rodinì spí potíe, protoe Hagar se nad ni
začala povyovat.
Hóea (2 Kr 17,1)  poslední král izraelský, kraloval devìt let a dopoutìl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Dostal se pod nadvládu
asyrského krále.
Haman, syn Hamedatùv (Ester)  o statečné královnì Ester (jinak také
Hadasa  Est 2,7) jsme se ji zmiòovali (v dubnové Cestì), právì tento
mu chtìl nechat vyhladit idovský národ a ona mu v tom spolu se
svým bratrancem Mordokajem, který ji vychoval, zabránila.
Herodes  toto jméno se v Novém zákonì vyskytuje nìkolikrát, celkem se
tu toti setkáváme se tøemi idovskými králi, take se to mùe trochu
plést. Tím prvním je Herodes Veliký, který chtìl zabít právì narozeného
Jeíka, a proto s ním rodiče utekli do Egypta (Mt 2. kapitola). Dalím
Herodem je tetrarcha Herodes Antipas, který vyslýchal Jeíe pøed jeho
ukøiováním (L 23. kapitola). Nechal také uvìznit Jana Køtitele, který jej
kritizoval za jeho pomìr s manelkou bratra Filipa Herodiadou. Na pøání
její dcery Salome jej dokonce nechal zabít (Mt 14. kapitola). S dalím
Herodem, Agrippou, se pak setkal apotol Pavel (Skutky 25. kapitola).

OSOBNOST MÌSÍCE
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Dr. Karel FARSKÝ
(* 26. 7. 1880 kodìjov u Semil,
+ 12. 6. 1927 Praha)
 zakladatel a první patriarcha
Církve československé (husitské)

K

arel Farský vystudoval teologii
na Karlovì univerzitì v Praze a
pùsobil pak jako øímskokatolický
knìz a støedokolský učitel náboenství v Praze a v Plzni. Po vzniku
Československa se stal pøedsedou Klubu reformního duchovenstva. Klub
sdruoval duchovní, kteøí cítili nutnost reagovat na pokrok ve vìdì i víøe a
snaili se zavést v církvi potøebné reformy, napø. český jazyk pøi bohoslubách či vìtí podíl vìøících na správì církve. Protoe vak byli papeem
odmítnuti, rozhodli se nakonec zaloit novou Církev československou. Dr.
Karla Farského lze právem povaovat za jejího duchovního otce, napsal
pro ni jedinečné Základy náboenství køesanského, Liturgii, Zpìvník,
učebnici, celou øadu článkù a Postil (kázání). Na snìmu roku 1924 byl
zvolen jejím prvním patriarchou. Neustále cestoval po naí zemi ale i do
ciziny, kde novou církev obhajoval na ekumenických konferencích, slouil
bohosluby, často pod irým nebem, protoe vznikající náboenské obce
jetì nemìly vlastní kostely či sbory, pøednáel, psal. Jeho chatrné zdraví
takový nápor práce nevydrelo a dr. Karel Farský umírá v Praze 12. června
1927. Letos si pøipomínáme 80. výročí jeho úmrtí  viz té pozvánka na
pou do kodìjova na str. 15.
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SKØIVÁNČÍ SLZY

ùj dìdeček byl zvlátní človìk. Na dospìlé mìl povìtinou zlost, ale
nás, dìti, mìl rád a rád mìl také zvíøata. Pøedevím ptáci byli jeho
miláčkové. Často jsme ho pøistihli, jak na zahradì pod stromy vroucnì
naslouchá zpìvu ptákù. V takové chvíli mu v očích vdycky zazáøil podivuhodný jas... Dìdeček byl v podstatì mlčenlivý. Kdy vak dostal chu, dal
se do vyprávìní a potom mu z úst plynuly mnohé podivuhodné pøíbìhy
jako voda z pramene.
Bylo mu u pøes devadesát let, kdy jsem ho jednou navtívil. Sedìl
pod svou oblíbenou jabloní. Zlaté sluneční paprsky prozáøily vechny kouty
zahrady, poupata stromù se radostí rozpínala a ptáci skoro zapálili keøe
veselými písnìmi. Bylo jaro.
Kdy mì uvidìl, odpovìdìl mi na pozdrav takovouto otázkou: Jestlipak
rozumí zpìvu ptákù?
Kdy vidìl mùj udivený pohled, zavrtìl hlavou a pravil: Tak se mi zdá,
es vychodil tolik kol nadarmo. Vìz, e i ptáci umìjí mluvit. Touto dobou na
jaøe øíká malá sýkorka: Bohu díky, e je konec zimy. Pøed chvílí ukal datel
na suché vìtve hrunì a øíkal jako učený lékaø: Nemocná. Nemocná. Kadý
pták mluví. Skøivan se vznese za rosného svítání k modré obloze a jako malounký dirigent jásavì hlásá: Sláva Bohu. Sláva Bohu. Ostatní houfy ptactva
to slyí a astnì odpovídají: Kristus vstal. Kristus vstal.
Naslouchal jsem dìdečkovým slovùm s údivem. Tys jetì nikdy neslyel
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pøíbìh o ptácích? To se tady posaď, povím ti jej. Kdy pøi stvoøení svìta
dolo na ptáky, mìl Pán Bùh dobrou náladu. Proto je jeden pták hezčí ne
druhý. Nejhezčí a nejmocnìjí byl královský pták.
Zvìdavì jsem se zeptal: A který byl ten královský pták?
Dìdeček mì vak nepokládal za hodna odpovìdi a pokračoval s pohledem upøeným do dálky: Po stvoøení človìka poehnal Bùh i ptákùm øka:
I vy mluvte. A v té chvíli se ptákùm rozvázal jazyk. Brzy se dobøe spøátelili
s prvním párem lidí. Chocholouek si rád sedal na Adamova ramena. A kdy
si Eva zdøímla pod stromy krásné zahrady, budil ji slavík. A kdy je začal
svádìt had, napomínala je moudrá sova: Bude zle! Ale neposlechli ji. Zhøeili. Proto je Bùh vyhnal z ráje. Od té doby se ptáci s lítostí dívali na tìký
a bolestný ivot svého pøítele  človìka. Jednoho dne svolali na návrh sovy
shromádìní a rozhodli se, e v zájmu človìka polou k Pánu Bohu poselstvo.
Chtìl jsem se znova ptát, ale dìdeček mi pokynul, abych mlčel. Stalo
se tak, jak rozhodli, pokračoval. Pod vedením královského ptáka zamíøilo
poselstvo do jasného nebe pøed Pána Boha. Kdy Hospodin spatøil své oblíbené ptáky, zeptal se tie: Co dìláte tady, kam jindy ani ptáček nezaletí?
Královský pták, který byl, abych na to nezapomnìl, velmi pyný, začal svou
øeč domýlivým hlasem: Pane, pøili jsme k tobì v zájmu svého pøítele  človìka. Protoe jedli ovoce ze zakázaného stromu, vyhnal jsi je z ráje. Od té
doby se hodnì trápí. Pøili jsme sem proto, e tvùj rozsudek pokládáme za
nespravedlivý. Chtìli bychom...
Hospodinùv høímající hlas øečníka zastavil. Mlč, ty bezvýznamný ptáku.
Jak se opovaujete volat mì k odpovìdnosti? Vrate se ihned na zem. Poslyte vak mùj rozsudek: Buďte nìmí! A ty, královský ptáku, buď od této
chvíle obyčejným, edým vrabcem.
Královský pták se ihned promìnil ve vrabce. Onìmìlé hejno ptákù pak
sklíčenì odletìlo zpátky na zem. Od té doby létali ptáci nìmì nad zemí.
Kdy pak byl Boí Syn ukøiován, usedli ptáci na golgotské stromy a
zùstali ve vìtvích v nìmém smutku. Skøivánek si sedl na Kristùv køí. A jak
se rmoutil, z očí mu tekly slzy... A ty slzy padaly na rty trápícího se Jeíe
a ztiily mu bolest. Pán se s vdìčností podíval na malého skøivánka... Kdy
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Krista sòali z køíe a uloili ho do hrobu, ptáci se usadili kolem. A tøetího
dne, kdy se hrob otevøel a vstal z nìho vzkøíený Jeí Kristus, srdce ptákù
naplnila radost. Skøivánek asten vyletìl do výe. A tehdy se stal div. Ptáci,
do té chvíle nìmí, se ozvali. Skøivánek astlivì zpíval: Sláva Bohu. Sláva
Bohu. Ostatní ptáci mu odpovídali s jásavou radostí: Kristus vstal. Kristus
vstal.
Kdy to dìdeček vyprávìl, i v jeho očích se skvìla velikonoční radost. Pak
vstal, poloil mnì ruku na rameno a pravil: Nikdy nezapomeò, chlapče, e
nám Pán Bùh odpustil pro Kristovu krev a ptákùm pro skøivánčí slzy, které
stékaly na Kristùv køí. Od té doby dovedou zase mluvit. Nezapomeò na to,
e jen ten rozumí jejich mluvì, kdo je má rád. Mìj ptáky rád.
Béla Finter
pøel. Daniel Kostsánszky
a Zdenìk Svoboda

TÁBOR BROUČKÙ 2007
se jako loni koná v Krkonoích ve Velké Úpì,
termín: 4.11. srpna 2007,
téma: Události kolem narození Spasitele.
Blií informace a pøihláky:
Krasava Machová: 321 722 944; 720 668 098;
krasava.machova@centrum.cz

UČÍTE SE ANGLICKY?
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9. Svatoduní svátky (Letnice)
Jeí Kristus, 40 dní po svém vzkøíení, se vrátil zpìt k Bohu, svému
Otci. Tomuto dni øíkáme Nanebevstoupení. Slíbil vak svým učedníkùm, e
jim pole Ducha svatého, aby nebyli sami. To se stalo o Letnicích. Na učedníky sestoupily ohnivé jazyky a oni se pøestali bát a začali mluvit o Boích
skutcích. Mluvili v mnoha jazycích, take jim kadý rozumìl. Mnoho lidí jim
uvìøilo a chtìli se nechat pokøtít. Tento den vznikla køesanská církev.
10. Our Summer Camp
I look forward to every summer holidays very much. Usually I spend
a couple of weeks with my granny, sometimes we go with my parents to
the seaside, but every year I go to our summer camp. I cannot imagine my
holidays without it. I have already many friends there and we have always
a great fun together. Leaders prepare an interesting program for us every
year. It relates to some Biblical story every time and we play lots of games
about the story. This year for example we will learn about the first Israeli
kings  Saul and David. There is also a beautiful lake where we can swim
and large woods around.
Slovíčka:
summer camp ................................... letní tábor
a couple of weeks ............................. pár týdnù
to have a great fun ........................... ohromnì se bavit
to relate to some Biblical story ....... týkat se nìkterého biblického pøíbìhu
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

M

ilé dìti, v letoní únorové Cestì jsme vás informovali o vyhláení
a podmínkách výtvarnì-literární soutìe sociálního odboru Úøadu
ústøední rady CČSH na téma Kdo je mùj bliní. Dne 30. 4. 2007 se sela
porota ve sloení: ses. faráøka Buttová, br. faráø Čmerda, ses. Doubravová,
ses. Krajčiøíková, ses. faráøka Krausová, aby si prohlédla vechna dolá
díla. Celkem jsme dostali na 40 obrázkù a dvì básnì. Protoe vechny
práce byly velmi krásné, ocenìní zasluhují vichni autoøi bez rozdílu. Porota nicménì v kadé vìkové kategorii vybrala nìkolik dìtí, které získaly
zvlátní ocenìní poroty za výtvarné ztvárnìní tématu.
Jsou to:
1. kategorie 67 let: Markéta Meierová, Anna Macháčková, Jana Nývltová
2. kategorie 89 let: Marie Brátová, Nikola Fundová, Veronika Pochová
3. kategorie 1013: Join Farkas, Adéla Siudová
V literární soutìi byly ocenìny oba dolé pøíspìvky, jmenovitì od Lucie
Petráòové a Davida Vlčka.
Rozhodli jsme se, e v Cestì postupnì vechny tyto obrázky i básničky
otiskneme, dnes tedy začínáme obrázkem od Markéty Meierové.

ROSTLINY V BIBLI
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Lilie
S touto krásnou kvìtinou se mùete
setkat i u nás, i kdy dnes ji spíe v zahrádkách či obchodech s kvìtinami. Ve
volné pøírodì roste napø. lilie zlatohlavá,
je u ovem vzácná.
Bílá lilie je symbolem čistoty a nevinnosti. Mùeme o nìkom slyet, e je
čistý nebo bílý jako lilie.
V Bibli o lilii čteme napø. v knize proroka Ozeáe (14,6). Hospodin slibuje, e kdy se k nìmu Izraelci v pokání navrátí, odpustí jim a bude Izraeli
rosou, ten rozkvete jako lilie, zapustí koøeny jako libanonský cedr (o cedru
jsme si vyprávìli minule).
Lilie se také nìkolikrát objevují v Písni písní, která je sbírkou svatebních
písní a opìvuje lásku (napø. 2,12; 2,16; 5,13; 6,3). Je to krásné, kdy napøíklad milá pøirovnává rty svého milého k liliím, z nich kane tekutá myrha.
Kdy král alomoun stavìl Hospodinu chrám, nechal té zhotovit dva
vysoké sloupy do chrámové pøedsínì. Jsou podrobnì popsány v První knize
královské. Hlavice obou sloupù byly zakončeny lilií čtyøi lokte vysokou (1 Kr
7,19).
Asi nejznámìjí zmínkou o lilii v Bibli je vak Jeíova øeč o zabezpečení
ivota. Øíká svým učedníkùm, aby nemìli starost o to, co budou jíst nebo
nosit na sobì, vdy Pán Bùh se o nì postará, tak jako se stará o ptáky,
trávu a vechno své stvoøení. Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepøedou  a pravím vám, e ani alomoun v celé své nádheøe nebyl
tak odìn, jako jedna z nich. Jestlie tedy Bùh tak obléká polní trávu, která
tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíe vás, malovìrní?
Hledejte pøedevím Boí království a spravedlnost, a vechno ostatní vám
bude pøidáno. (Mt 6,1934; L 12,2234).
Jana Krajčiøíková
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SOUTÌ O TØI KNIHY
Hádanky
Tentokrát máte, dìti, čas na vyøeení naeho úkolu a do poloviny
záøí, tak si pìknì pøes prázdniny
potrapte hlavičky! Kdo nám potou
nebo e-mailem pole správné odpovìdi, mùe vyhrát knihu. Jména
výhercù i øeení najdete v øíjnové
Cestì.

1. Po louce el chlapec a nad ním letìly husy. Chlapec na nì zavolal: Kolik
vás je? Jedna z hus odpovìdìla: Kdyby nás bylo dvakrát tolik, kolik
nás je, a jetì dvakrát tolik a kdybychom k tomu pøipočítaly tebe a potom kdyby nás bylo zase dvakrát tolik a jetì dvakrát tolik, tak by nás
bylo sto. Kolik hus tedy letìlo nad loukou?
2. Jeden mu kupoval vdycky na podzim brambory pro rodinu. Zaplnily
bednu, která byla velká 1 m x 1 m x 1 m. Časem vak bedna ztrouchnivìla a mu el koupit novou. V obchodì mu s politováním øekli, e tak velké
bedny nemají, ale e mu mohou prodat bedny velikosti 0,5 m x 0,5 m x
0,5 m. Kolik by jich mu musel koupit, aby nahradil pùvodní bednu?
3. Dva lidé jdou na horu Øíp. Jeden z nich je synem toho druhého, ale ten
druhý není otcem toho prvního. Kdo to tedy je?
4. Hlemýď chce vylézt na zeď vysokou 10 cihel. Ve dne vyleze tøi cihly
nahoru, ale v noci spadne o dvì cihly dolù. Kolikátý den bude nahoøe?
Blahopøejeme výhercùm soutìe z dubnové Cesty:
Josef Máj z Mladé Boleslavi
árka Pomicháková z Kolína
Tereza Strínková z Kojetína

POZVÁNKA NA POU DO KODÌJOVA
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Milé dìti,
zveme vás na návtìvu do rodného kraje prvního patriarchy naí církve
dr. Karla Farského. Co vás čeká a co mùete zaít?
V sobotu 16. 6. 2007 se nejdøíve mùete zúčastnit od deseti hodin
bohosluby, která se bude konat ve kodìjovì u Semil na louce pod irým
nebem.
Pøi této bohoslubì vystoupí pìvecký sbor Jizerka a také vy si společnì
zazpíváte písničky, které jsou vytitìny v tomto čísle Cesty.
Odpoledne od 14 hod se promìní sbor v Semilech v divadlo s kulisami
a dìti z Prahy sehrají biblické pøedstavení plné pìkných písniček O dvou
králích Saulovi a Davidovi.
Po divadle vás bude čekat nìco dobrého k občerstvení a pak jetì krátká
procházka na blízkou vyhlídku.
Jako památku na tento pìkný den si kadý odnese , ale to vám teď
neprozradím, to bude pøekvapení.
Kdo tedy chcete toto vechno vidìt, slyet a zaít, pøijeďte do kodìjova.
Moc se na vás tìíme.
Dana Kalivodová
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PÍSEÒ PRO DÌTI NA POU DO RODNÉHO
KRAJE DR. KARLA FARSKÉHO

První sloka se zpívá jako refrén mezi vemi ostatními slokami.

