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MODLITBA
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Pane Boe,
dìkuji ti za prázdniny,
které u ovem pomalu končí
a my se musíme vrátit zpátky do koly.
Na nìco se u docela tìím,
taky na kamarády,
ale nevadilo by mi,
kdyby byly prázdniny delí.
Prosím tì,
a nám to vem ve kole dobøe jde,
abychom se nemuseli bát písemek a zkouení.
Amen.
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EXODUS

Milé dìti, kniha Exodus (2. kniha Mojíova) vypráví o tom, jak Mojí zachránil Izraelce z egyptského otroctví a o
jejich putování poutí do zemì zaslíbené. Mojí si zapisoval ve, co je po cestì potkalo. Protoe vak jejich pou byla
skutečnì dlouhá a velmi náročná, nìjak se mu bìhem cesty jednotlivé stránky jeho zápiskù pomíchaly. Počínaje tímto
číslem Cesty otiskneme vdy jeden pøíbìh, jeho jednotlivé části vak budou pøeházené. Kontrolou pro to, zda se vám
je podaøilo správnì seøadit, bude slovo, které vám vyjde z písmenek, uvedených za jednotlivými částmi pøíbìhu. Toto
slovo najdete na str. 6.
I. Narození Mojíe
A tak se narodil jednomu manelskému páru chlapec. Jeho matka se
ho nechtìla vzdát, a tak ho ukrývala po tøi mìsíce. Déle vak ji nemohla,
proto ho vloila do oatky vymazané asfaltem a smolou a tu dala do rákosí
na bøehu Nilu. Sestra toho chlapečka se postavila kousek dál, aby sledovala,
co se s miminkem stane. ()
Jákobùv syn Josef dostal od Hospodina dar  umìní vykládat sny. Bratøi
mu vak závidìli otcovu pøízeò a prodali jej do egyptského otroctví. Tam,
díky svým schopnostem a umìní vyloit kadému, co se mu zdálo, postupnì získal velmi významné postavení. Po čase se usmíøil s bratry a ti se i s otcem a vemi pøíbuznými usadili v Egyptì, protoe v jejich zemi vládl hlad.
Díky Josefovi se tìili faraónovì pøízni a daøilo se jim velmi dobøe. (M)
Faraónova dcera se právì pøila na tomto místì koupat do øeky. Vimla
si oatky s dítìtem. Poslala svou otrokyni, aby dítì pøinesla. Poznala, e je
to hebrejský chlapec. (Í)
Proto nakonec faraón rozhodl, e kadý syn, který se Hebrejcùm narodí,
bude usmrcen. Nejprve to naøídil porodním bábám (jmenovaly se ifra a
Púa), ty se vak bály Hospodina, a proto faraóna neposlechly. Proto faraón
naøídil vem Egypanùm, aby hodili do Nilu kadého novì narozeného hebrejského chlapce. Dívky smìly zùstat naivu. (J)
Bylo jí ho líto a rozhodla se, e jej pøijme za syna. Sestra toho chlapečka se
pohotovì nabídla, e dítìti seene kojnou, a pøivedla svou matku. Kdy matka
dítì odkojila, odvedla jej zpìt faraónovì dceøi, která jej vychovala. Protoe ho
vytáhla z vody, dala mu jméno Mojí, co znamená Vytahující. ()
Postupnì byl izraelský  hebrejský lid v Egyptì stále početnìjí a díky
své zdatnosti začal dìlat pozdìjím faraónùm starosti. Rozhodli se proto

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE

5

tento národ zotročit. Hebrejci museli vykonávat tìké práce, vyrábìt cihly
a stavìt mìsta, drábi dohlíeli na to, aby v práci nepolevovali. I pøes kruté
zacházení se vak tento lid stále mnoil a faraónové se báli, e by se jednou
mohl obrátit proti nim. (O)
Jana Krajčiøíková
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ZÁHADNÝ NÁPIS

D

okáe pøečíst nápis? Jsou
to čtyøi slova. Neví-li si
rady, dej si stránku vodorovnì
pøed oči. Správnost øeení si
mùe ovìøit v Markovì evangeliu 5,36.
ZS

(Správné øeení ze str. 45: MOJÍ)

OSOBNOST MÌSÍCE
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Miroslav TYR
(* 17. 9. 1832 Dìčín, + 8. 8. 1884 Ötz, Tyrolsko)
 umìlecký kritik a historik umìní, spoluzakladatel organizovaného
tìlovýchovného hnutí v Čechách

M

iroslav Tyr mìl dvì velké lásky: tìlovýchovu a umìní. Spolu se svým pøítelem a otcem své eny Renáty J. Fügnerem
stál u zrodu české tìlocvičné organizace
Sokol, zaloené 16. února 1862, a byl nejen
spolutvùrcem sokolských idejí, ale i duí
praktické činnosti Sokola. Vìnoval obrovské úsilí získávání i výchovì cvičitelského sboru, vypracoval sokolské øády, vytvoøil české tìlocvičné názvosloví, v podstatì uívané dodnes, a v díle Základové tìlocviku formuloval
odborné zásady pro sokolskou činnost. Podaøilo se mu spojit tìlovýchovu
s antickým ideálem kalokagathie (krásy a dobra) i s bojem českého národa
za svobodu a pokrokový společenský vývoj.
Runý politický ivot, který zachvátil Čechy v roce 1867, strhl i Tyre.
Od roku 1869 byl poslancem českého snìmu a v roce 1873 byl zvolen do
øíské rady.
Blií ne politika byla Tyrovi činnost na poli estetiky a výtvarného umìní. Svými články a statìmi poloil základy novodobé české výtvarné kritiky.
Byl zasvìceným prùvodcem českého čtenáøe po øíi výtvarného umìní i
pøítelem a rádcem nové generace mladých umìlcù.
Tato činnost i tìká nervová choroba vzdálily Tyre na čas od práce v Sokole. Vrátil se k ní koncem 70. let a pøedevím z jeho iniciativy byl roku 1882
uspoøádán první vesokolský slet. V roce 1881 byl Tyr jmenován docentem
na české technice a v následujícím roce mimoøádným profesorem na české
universitì. Byl oblíbeným profesorem a pracoval na rozsáhlém díle Dìjiny výtvarných umìní. K jeho vydání vak nedolo. Nemocný Tyr odjel v létì 1884
na léčení do horské vesničky Ötzu v Tyrolských Alpách. Ze své vycházky
8. srpna se ji nevrátil. Jeho tìlo bylo nalezeno v horské øíčce Aae.
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K

HVÌZDA A LEKNÍN

dysi byli vichni lidé na svìtì astni. Nikdo nemìl hlad a nikdo nebyl
nemocný. Zvíøata ila pospolu v míru, ptáci jásavì zpívali, ve vzduchu
bylo plno sladké vùnì kvìtin a kadý strom a keø dával ovoce.
V této astné dobì ili Indiáni volnì a svobodnì. Za večerù se scházívali
na prérii a pozorovali hvìzdy. Tam mají domov ti, kteøí nás opustili, øíkal
moudrý staøec.
Jednoho večera spatøili Indiáni hvìzdu, která záøila mnohem jasnìji ne
vechny ostatní. Zdálo se jim, e je velmi blízko, jak tak visela na jiní obloze
nad horským úbočím.
Vypadá jako ohnivý míč, volaly dìti. Podívejte se. Hýbá se. Je to míč.
Nebo je to pták letící k hoøe. Je to pták ohnivák, je to opravdu pták ohnivák. Indiánské dìti toti slýchaly o velikém ptáku z hor. Oči mu prý záøily
jako blesky a kdy zamával køídly, znìlo to jako hukot bouøe.
Otec mnì kdysi vyprávìl o hvìzdì, která putuje nebem, øekl moudrý
staøec. Opustila svùj domov na obloze, aby zvìstovala válku, ale hvìzda
se pohybovala vdycky napøíč nebem. Za ní se táhl ohnivý mrak ípù. Tuto
hvìzdu vak ádné ípy neprovázejí. Nemùe to být hvìzda války.
Té noci mìl mladý bojovník sen. Zdálo se mu, e stoupal po úbočí hory,
aby nael tu divnou hvìzdu. A kdy ji nael, hvìzda se promìnila v dìvče,
které najednou stanulo vedle nìho.
Mám ráda tuto krásnou zem, øeklo. Mám ráda její øeky, jezera a hory.
Mám ráda ptáky a kvìtiny. Ale nade vechno mám ráda dìti. Mladý bojovníku,
zeptej se vaich moudrých starcù, kde mohu ít tak, abych stále vidìla dìti?
V dalí noci, kdy Indiáni zase pozorovali hvìzdu, mladý bojovník vyprávìl
o snu, který se mu zdál.
Øekni hvìzdì, pravili moudøí starci, e ji rádi uvítáme, kdekoliv se jí
zalíbí ít. Bojovník to ve snu hvìzdì vyøídil.
A tak pøila hvìzda ít na zem. Nejprve bydlila v bílé rùi na úbočí hory.
Ale tam byla osamìlá, protoe ádné dítì k ní nepøilo. Dìti si hrají na irokých prériích, øekla hvìzda. Musím bydlit tam, kde bych jim byla nablízku.
Sestoupila tedy do prérie a ila s malým broučkem. Budu s ním létat na
zemi z místa na místo. Uvidím pøitom své sestry hvìzdy na obloze a zároveò
i dìti, jak si hrají.
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Ale malý brouček létal jen za tmy, a tak hvìzda nikdy dìti nespatøila.
Nejsem astná, øekla hvìzda, musím bydlit tam, kde uvidím hvìzdy
na nebi a dìti na zemi. Chtìla bych vak, aby lidé vìdìli, e malý brouček
mìl kdysi za pøítelkyni hvìzdu.
Od té doby nosí brouček na sobì malou ohnivou hvìzdu.
A hvìzda plula dál, a nakonec dorazila ke krásnému jezeru. Podívala se
dolù na tichou hladinu a uvidìla tam tisíce hvìzd z nebe.
U vím, kde mám bydlit, øekla hvìzda. Budu ít na tomto jezeøe. Ve
dne uvidím dìti veslující na kánoích a hrající si na bøezích. V noci pøijdou
moje sestry hvìzdy a zùstanou se mnou na tiché hladinì.
Druhého dne zrána pluly dvì indiánské dìti na kánoi. Náhle uvidìly nádherný leknín skvící se na jezeøe.
Hvìzda. Hvìzda, volaly. Hvìzda pøila ít k nám na jezero.
Hvìzda nala domov, øekli moudøí starci. Budeme ji nazývat hvìzdným kvìtem.
A hvìzdný kvìt kadého dne pozoroval dìti, jak si hrají, a v noci byly
vude kolem nìho na tiché hladinì její sestry z nebe.
Starou indiánskou pohádku pøel. J. a Z. Svobodovi
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DIVIZNA
Divila se divizna,
proč jí lásku nevyzná
cvrček, který u tak dlouho
u nohou jí hoøí touhou.
Cvrček zatím, vìøte mi,
se svou enou pøi zemi
starají se o dìtičky,
učí je hrát na housličky.
Svatava Máová

CH

BIBLICKÁ JMÉNA
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Kromì nìkolika jmen, která jsou jen zmiòována v rùzných biblických rodokmenech, jsem, tentokrát jen ve Starém
zákonì, vypátrala tyto postavy:
Chana (1 S 1,2)  matka proroka Samuele, která si tolik
pøála syna, e jej pøi modlitbì
slíbila Hospodinu. Svùj slib
pak skutečnì splnila a chlapce pøivedla knìzi Élímu, aby
slouil v chrámu.
Chofní (1 S 1,3)  syn knìze
Élího, který s bratrem Pinchasem pracoval v chrámu
také jako knìz, ovem nechovali se dobøe. Za to je stihl
trest  kdy nesli do boje
s Pelitejci schránu úmluvy,
byli zabiti a schrána padla do
rukou nepøátel.
Chúaj Arkijský (2 S 16,16)  pøítel krále Davida, který mu pomohl v boji
proti synovi Abolómovi, jen se proti otci vzbouøil a chtìl sám vládnout.
Chíram (1 Kr 5,15)  týrský král, také Davidùv pøítel, který mu dodával
vzácné døevo z libanonských cedrù a cypøiù na stavbu jeho paláce.
Stejnì pak pomohl i alomounovi pøi stavbì chrámu.
Chazael (2 Kr 8,715)  jeden z aramejských králù. e nastoupí na trùn,
mu pøedpovìdìl prorok Elía. Kdy mu to oznamoval, plakal, protoe
vidìl, jakého zla se v budoucnu dopustí vùči Izraelcùm.
Chizkijá (2 Kr 18,1)  judský král, jeden z mála, kteøí byli vìrní Hospodinu a dodrovali jeho zákon. Kraloval v Jeruzalémì dvacet devìt let.
Chilkijá (2 Kr 22,8)  veleknìz, který nael v chrámu zapomenutou knihu
Zákona.
Chananí (2 Pa 16,7)  prorok, který káral judského krále Ásu za spojenectví s Aramejci.
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

Tentokrát bychom vám chtìli pøedstavit jednu z básní, kterou do soutìe sociálního odboru Úøadu ústøední rady CČSH
na téma Kdo je mùj bliní zaslala jedenáctiletá Lucie Petráòová. Obrázek nakreslila Anna Macháčková, která byla ve
stejné soutìi ocenìna ve vìkové kategorii 67 let.
Mùj bliní,
to je človìk milý,
který nemá dlouhou chvíli.
Pomáháme si,
v radosti i depresi.
Nìkdy se vak rozzlobíme,
na sebe si zakøičíme.
Potom øeknu Pánu Bohu,
aby moje høíchy vzal,
odpustil mi vechny chyby
a nový ivot daroval.
Pak jdu za svým kamarádem,
abych mu zlo prominul,
vechny jeho patné skutky
i ty høíchy pominul.

Nakonec se zasmìjeme,
jak to vechno dopadlo.
Podìkujem Pánu Bohu,
e nás zlo nepopadlo.
Máme se u zase rádi
a jsme velcí kamarádi.
Pochopíme,
e kamarádi si odpoutí,
jinak by byl kadý ná den
jako ivot na pouti.
Proto máme Pána Boha,
abychom pøi sobì stáli,
své svìdomí zpytovali,
kamarády se zase stali.

UČÍTE SE ANGLICKY?
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10. Ná letní tábor
Vdycky se moc tìím na kadé
letní prázdniny. Obyčejnì trávím
pár týdnù se svou babičkou, nìkdy
jedeme s rodiči k moøi, ale kadý
rok jedu na ná letní tábor. Nemohu si bez nìj své prázdniny pøedstavit. Mám tam u hodnì kamarádù a
vdycky se spolu ohromnì bavíme.
Kadý rok pro nás vedoucí pøipravují zajímavý program. Vdycky se
týká nìkterého biblického pøíbìhu
a my o nìm hrajeme mnoho her.
Letos se napøíklad budeme učit o prvních izraelských králích  Saulovi a Davidovi. Je tam také krásné jezero, kde mùeme plavat, a kolem rozlehlé lesy.
11. Our Holiday in Egypt
We spent an exciting holiday in Egypt in August. We were mostly at a
seaside, but we also visited some old places, like pyramids and so on. I would
like to tell you about our visit of an ancient Orthodox church. It made a great
impression on me. The church was full of old icons, in front of many were
burning candles. We were lucky to come there during a service. It is very
long there; usually it takes around three hours. All people (and there were
hundreds of them, old, young, children) are standing almost all the time.
There is a strong smell of incense which is used a lot in the Orthodox Church.
The priests have magnificent vests and also the church is beautifully and
luxuriously decorated. You do not know what to watch first and what next.
Slovíčka:
Orthodox Church
icons
incense
magnificent vests

Pravoslavná církev (chrám)
ikony
kadidlo
nádherná roucha
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SOUTÌ O TØI KNIHY

T

ajenku z pavučinky vyčtete tak, e ji budete postupnì rozplétat od
vnìjího okraje a vdy, kdy narazíte na uzlík, vypíete si písmenko,
které je u pøísluného vlákna.
Kdo nám stihne své øeení zaslat do poloviny øíjna, v listopadové Cestì
mùe najít své jméno mezi tøemi výherci knihy.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z kvìtnové Cesty (tajenka: V kvìtnu mají svátek nae maminky)
Ondra Mojí z Nové Paky
Michaela Macáková z Prahy 4  Michle
Ráchel Slunečková z Českých Budìjovic

ROSTLINY V BIBLI
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Oliva
Oliva, tento velebný strom (Oz
14,7), je vedle vinné révy a fíkovníku, o kterých jsme se ji zmiòovali,
dalí dùleitou plodinou, která se
v Palestinì pìstovala a pìstuje
(napø. Ag 2,19; Am 4,9; Iz 24,13; Jr
11,16). Plody olivy známe dobøe i
u nás  buď naloené jako pikantní
pochoutku, nebo jako surovinu pro
výrobu velmi kvalitního oleje. Ten
pouívali Izraelci nejen k jídlu ale i
ke svícení (Lv 24,2), byl jednou ze
surovin na pøípravu oleje svatého
pomazání (Ex 30,24). Olivové døevo bylo rovnì vzácným materiálem, byly z nìj napø. zhotoveny dveøe do
svatostánku v jeruzalémském chrámu (1 Kr 6,3133).
Z vìtví oliv, palem, myrty a dalích listnatých stromù Izraelci zhotovovali
stánky pøi slavnosti stánkù (Neh 8,15).
Kdy pøi potopì svìta chtìl Noe zjistit, zda u voda opadává, vypoutìl
z lodi nejprve krkavce a potom holubici. Ta k nìmu konečnì pøiletìla s čerstvým olivovým lístkem v zobáku  Noe poznal, e ji potopa končí (Gn 8,11).
V Bibli, pøedevím v Novém zákonì, se často setkáváme s místem, které
se jmenuje Olivová hora. Ji král David stoupal po jejím svahu, s pláčem a
zahalenou hlavou, kdy se proti nìmu spiknul jeho syn Abolóm (2 S 15,30).
Jeí, právì kdy doli k této hoøe, poslal své učedníky pro oslátko, aby na
nìm mohl pøed Velikonocemi vjet do Jeruzaléma (L 19,29; Mk 11,1, Mt
21,1). Často zde pak pobýval a rozmlouval se svým Otcem (L 21,37). Zde,
v Getsemanské zahradì, pod korunami olivových stromù, se modlil také naposledy pøed svým zatčením (L 22,39; Mk 14,26; Mt 26,30). A pøedstavte
si, dìti, olivy se doívají velmi vysokého stáøí  øíká se, e stromy, které dnes
v této zahradì rostou, jetì Pána Jeíe pamatují!
Jana Krajčiøíková
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PROSBA

2. Tu lásku, která ivot v obì dává,
tu lásku, která vechno odpoutí,
tu lásku, je svou silou pøekonává
i tøeba vedro na pouti.
Ref.
3. Chtìl bych mít sílu bojovat se zlem,
chtìl bych mít sílu uráky pøijímat,
chtìl bych mít sílu vytrvat v dobrém
a pevnì ve své víøe stát.
Ref.
4. Nadìji, která nikdy neumírá,
nadìji ve tvé milosrdenství,
nadìji, která pochybnosti stírá,
nadìji v pravdy vítìzství.
Ref.
5. Pokoru, která mlčky køivdu pøijme,
pokoru, která chyby uznává,
pokoru, která sebe z chvály vyjme,
která se nikdy nehádá.
Ref.

