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MODLITBA

Pane Boe,
dìkujeme ti za vechno krásné a potøebné,
čím nás stále obdarovává.
Stačí jen vyjít si ven do pøírody
a tìit se a radovat z její nádhery.
Dìkujeme ti také za vechny lidi,
kteøí se nai pøírodu snaí chránit.
Stále je toti hodnì tìch,
kdo se nechovají jako zodpovìdní správci.
Prosíme, uka jim jejich krátkozrakost!
Amen
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EXODUS

Ná pøíbìh o Mojíovi pokračuje. Opìt jsou vak jeho odstavce ve patném
poøadí. Pokud je správnì seøadíte, vyjde vám z písmenek v závorkách na
konci kadého odstavce slovo, které si mùete zkontrolovat na str. 6.
2. Bùh dává Mojíovi úkol
Čas ubíhal, faraón zemøel, na trùn nastoupil nový, ale Izraelci trpìli
v otroctví dál. Jednoho dne pásl Mojí stáda svého tchána, kdy tu spatøil
plápolající keø. Bylo mu divné, e keø hoøí, ale jeho døevo není ohnìm
stráveno. el se podívat blí. V tom hoøícím keøi se mu zjevil Hospodinùv
posel. (D)
Mojí vak uprchl do midjánské zemì, kde se posadil u studny. Midjánský
knìz mìl sedm dcer. Ty právì pøily ke studni pro vodu pro stádo svého
otce. Po chvíli vak pøili jiní pastýøi a začali je odhánìt. Mojí se jich zastal
a pomohl jim stádo napojit. Kdy to doma vyprávìly otci Jitrovi, pozval
Mojíe, a s nimi zùstane, a dal mu svou dceru Siporu za manelku. (I)
Mojí vak namítl, e mu nikdo nebude vìøit a nebudou jej následovat.
Bùh mu naøídil, e má jít za izraelskými starími a vylíčit jim, jak se
mu zjevil Hospodin. Spolu s nimi pak má jít poádat faraóna, aby jim
dovolil obìtovat Hospodinu. Vím, e vám to nedovolí, øekl Hospodin.
Postihnu Egypt vemonými ranami, a vás nakonec propustí. Nepùjdete
s prázdnou, ale vypleníte tuto zemi. (Á)
Bùh zavolal na Mojíe z keøe: Zuj si boty, protoe pùda, na které stojí, je
svatá. Já jsem Bùh tvého otce, Bùh Abrahamùv, Izákùv a Jákobùv. Dobøe
jsem vidìl utrpení svého lidu v Egyptì. Rozhodl jsem se, e svùj lid vyvedu
z tohoto otroctví a zavedu jej do bohaté a úrodné zemì. Tebe jsem si
vybral, ty mùj lid povede. (J)
Mojí dospìl. Jednoho dne vidìl Egypana, jak ubíjí hebrejského mue.
Rozhlédl se, zda ho nìkdo nevidí, Egypana zabil a zahrabal do písku.
Druhého dne vidìl dva Hebrejce, jak se perou. Napomenul toho, který
nebyl v právu. Ten se vak ohradil: Jakým právem nás soudí? Chce mne
snad zabít jako toho Egypana? Mojí se lekl, e se jeho čin ji roznesl.
Faraón se to skutečnì dozvìdìl a chtìl dát Mojíe za trest popravit. (M)

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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Mojí vak stále namítal, e mu nebudou vìøit. Hospodin mu ukázal tøi
znamení, která má na dùkaz svého setkání s ním opakovat pøed Izraelci i
faraónem  hùl se mu promìnila v hada, zastrčil-li si ruku za koili, zbìlela
jako malomocná a voda z Nilu, vylitá na zem, se promìnila v krev. Ani
to Mojíovi nestačilo. Tvrdil, e není dost výmluvný. Hospodin se na nìj
rozzlobil a øekl, e mu bude radit, co má øíkat. Aby se vak nebál, má si
vzít s sebou svého bratra Árona. Pak se ji Mojí nebránil, rozloučil se se
svým tchánem a vypravil se zpìt do Egypta. (N)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Emil HOLUB

(* 7. 10. 1847 Holice, + 21. 2. 1902 Vídeò)
- český cestovatel

V

ydat se koncem minulého století
do zemì divokých Maukulumbù (Ilù)
vyadovalo statečného a cílevìdomého
mue, zapáleného pro svou vìc. Tím vím
Emil Holub byl. U studium lékaøství si
vybral zámìrnì, nebo pøedpokládal, e
je na cestách divočinou bude potøebovat.
Současnì se vìnoval pøírodním vìdám,
zemìmìøičství, kreslení a zemìpisu.
Do Afriky se vydal hned po promoci roku 1872, usadil se na jihu a
začal vykonávat lékaøskou praxi na diamantových polích. Sbíral první
zkuenosti. Do nitra černého kontinentu vykonal Holub celkem tøi velké
výpravy. Na té nejvìtí, k ji zmínìným Maukulumbùm, jej doprovázela
jeho manelka Rùena.
I kdy nedosáhl vech vytčených cílù, pøivezl z Afriky spoustu vìdeckých
poznatkù a rozsáhlou sbírku pøírodnin i etnografického materiálu. Pro
nepochopení Národního muzea se vak celá obrovská sbírka rozptýlila
po desítkách kol a vìdeckých institucí. Natìstí se alespoò její část
podaøilo zachovat. Dnes je uloena v muzeu v jeho rodných Holicích. Své
záitky z cest popsal Holub v knihách Sedm let v Jiní Africe a Druhá
cesta po jiní Africe; z Kapského Mìsta do zemì Maukulumbù.

(Správné øeení ze str. 45: Midján )

MÌJTE SE PØED ČASEM NA POZORU

K
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adému,kdo
jednou pøijde do
Florencie, se mùe
stát, e se mu náhle
zastaví hodinky. A
v takovém pøípadì
neztrácí
náladu,
ale jde s hodinkami
k hodináøi Luigimu
Sassetimu.
Jeho
krámek  je to jen
maličký
krámek
 se snadno najde
v poslední vedlejí
ulici na konci velkého
korza; já jsem el její jméno zapomnìl. Luigi Sasseti je znám jako pečlivý
hodináø a nejde-li o pøíli velkou opravu, mùete si povìtinou hodinky
hned zase vzít. Ovem budete muset chvíli počkat, ale kdo rád nepočká,
kdy mu čas ukrátí zajímavý, a jak je ujitìn, dokonce pravdivý pøíbìh?
Kdy jsem slyel o tom, e Luigi Sasseti vypráví pøi práci svým zákazníkùm
nìjaký pøíbìh, pøinesl jsem mu své vadné hodinky. Tyto hodinky byly
pro mne památečné, snad proto mohla tkvít v pohybu, s ním jsem je
Sassetimu odevzdával, určitá obava.
Vy pochybujete o mé poctivosti, monsignore? zeptal se Sasseti ihned
podrádìnì. Ujistil jsem ho, e k tomu nemám nejmení dùvod.
Monsignore, ten, kdo jednou zaplatil za malé provinìní témìø svým
ivotem, bude a do smrti čestným muem, to mi vìøte!
A jetì ne jsem ho mohl ubezpečit, e ani o tomto vyjádøení nepochybuji,
Sasseti u začal vyprávìt:
Ach, bylo to jen velmi malé provinìní, kterého jsem se tehdy  myslím, e
od té doby, co se to stalo, uplynulo deset let  dopustil. Byl májový den,
dobøe si to pamatuji, právì tak krásný jako dnes, kdy do tohoto krámku
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vstoupil nìjaký cizinec. Mìl velké tmavé oči a barva jeho pleti nebyla o
mnoho svìtlejí. ,Uruguay, pravil, ,je má vlast. A hodinky, které mi svìøil,
byly velmi cenné, nevidìl jsem to jen já, kadý by to na první pohled musel
poznat. Úzký okraj ciferníku byl ozdoben pìti rubíny.
Vyzval jsem cizince, aby v krámu počkal tak dlouho, a tu malou opravu
 hodinkám chybìla opravdu jen maličkost  udìlám. Mohl jsem tu dobu
odhadnout, déle ne pùl hodiny bych k tomu nikdy nepotøeboval. On vak
tento návrh stručnì odmítl. Hotel prý má nedaleko a za pùl hodiny e tedy
pøijde.
Neuplynula ani čtvrthodina a já jsem byl s prací na hodinkách hotov.
Bùh je mi svìdkem, e mi na mysl nepøila jetì ádná patná mylenka,
kdy tu jsem si najednou vzpomnìl, e mám v krámì nìkolik rubínù co
do velikosti a zabarvení podobných tìm, které byly na hodinkách pøede
mnou, ovem s tím rozdílem, e ty byly pravé a mé ze skla. Hodily by se
mé rubíny velikostí opravdu do tìchto hodinek? ptal jsem se sám sebe.
Mohl jsem se pøece o tom pøesvìdčit! Skutečnì jsem to udìlal. Vyòal jsem
jen jeden jediný kamínek z obruby a místo nìho jsem zasadil falený. A ten
falený se tam hodil; vypadal vedle tìch čtyø ostatních rubínù, jako kdyby
tam vdycky patøil.
Drel jsem zrovna hodinky v nataené ruce a s úsmìvem jsem si prohlíel
své zdaøilé dílo, kdy cizinec zase vstoupil. Ta druhá čtvrthodinka ubìhla
opravdu tak rychle jako jedna minuta  a ruka se mi lehce chvìla. A tu, jak
jsem mìl ruku nataenou, jsem hodinky cizinci vrátil.
,Dobøe se na ty hodinky podívejte, øekl jsem jetì cizinci, ,jsou to velmi
krásné hodinky.
Stačilo, aby se tìm slovùm podivil a já bych mu ihned vechno pøiznal. Ale
on jenom øekl: ,Máte pravdu, jsou to opravdu krásné hodinky a dokonce
se usmál.
Kdy zaplatil a krámek opustil, stal se ze mne zlodìj. Za tøi hodiny pøiel
ten cizinec znova. Jak jsem se od nìho dovìdìl, z mých zvlátních slov
pojal podezøení. Klenotník, kterému dal hodinky k pøezkoumání, mu
potvrdil, e jeden rubín je falený. A teď stál cizinec pøede mnou a
ádal své vlastnictví zpìt. Hovoøil bez hnìvu a toto chování mì v onom
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okamiku zasáhlo citelnìji ne sama skutečnost, e jsem pøed ním stál
jako zlodìj. Kadé slovo napomenutí, které cizinec ke mnì promluvil, mám
a podnes v pamìti. Pokusil jsem se mu svùj čin tak, jak se udál, vysvìtlit,
abych tím v jeho očích doel mírnìjího mínìní. Klidnì mi naslouchal a
pak odpovìdìl:
,Ano, ano, pøíleitost dìlá zlodìje. Ale tak, jak dìlá zlodìje, té zlodìje,
který zùstane uetøen jiného trestu, potrestá. Nebo pøíleitost, která dìlá
zlodìje, a pøíleitost, která trestá, mají společného otce  a to je čas.
A kdy krámek opoutìl, øekl jetì, a jak se mi zdálo, se kodolibostí: ,Jste
hodináø, vám je čas obzvlá blízký. Mìjte se tedy pøed ním na pozoru.
Hans Breiteneichner
Pøeloil Zdenìk Svoboda
(dokončení v příštím čísle)
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BIBLICKÁ JMÉNA

I

Písmenem I začínají nìkterá velmi
významná biblická jména, napøíklad
praotec Izrael, od kterého pøevzal
jméno celý idovský národ. Ale po
poøádku:
Izmael (Gn 16,15)  byl prvorozeným
synem praotce Abrahama a otrokynì
Hagar (viz písmeno H). Kdy se vak
samotné Sáøe narodil syn Izák, byl to on,
kdo byl určen jako Abrahamùv dìdic.
Ovem jak øekl Hospodin Abrahamovi:
Učiním národ i ze syna otrokynì,
nebo také on je tvým potomkem.
Izmael je praotcem vech Arabù.
Izák (Gn, od 21. kapitoly)  syn
Sáry, Abrahamùv dìdic, z nìho vzelo
celé pokolení. Ani on to vak nemìl
jednoduché. Aby Hospodin vyzkouel
Abrahamovu vìrnost, naøídil mu, aby mu svého syna obìtoval (Gn,22. kapitola).
I kdy jeho ruku v poslední chvíli zadrel, pro Izáka to jistì nebyl hezký záitek.
Izák mìl se svou enou Rebekou dva syny, dvojčata  Ezaua a Jákoba.
Izrael (Gn 32,29)  pùvodnì se jmenoval právì Jákob, Izákùv syn. Lstí na svém
bratru Ezauvi vymámil prvorozenství a pozdìji i otcovo poehnání. Ze strachu
pøed bratrovou pomstou uprchl ke svému strýci Lábanovi, kde se zamiloval do
jeho dcery Ráchel. Musel si ji vak tìce zaslouit a na vlastní kùi také poznal,
jaké to je, kdy nìkdo druhého oklame  Lában mu nejprve dal svou starí dceru
Leu. Kdy se po mnoha letech vracel domù, aby se se svým bratrem usmíøil, po
cestì se setkal se samotným Bohem a zápasil s ním  právì po tomto zápase
mu Bùh øekl: Nebudou tì ji jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbr Izrael (to je
Zápasí Bùh), nebo jsi jako kníe zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.
Isachar (Gn 35,23)  jeden z Jákobových synù.
Í-bóet (2 Kr, 19. kapitola)  Saulùv syn, který vládl nad Izraelem, ne se
Davidovi podaøilo øíi sjednotit.
Izajá  prorok, který po čtyøicet let pùsobil v judské øíi za vlády tøí králù
 Jotama, Achaza a Ezechiáe. Je po nìm pojmenována jedna z biblických knih.

VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ
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Dnes si mùete prohlédnout obrázek, který do soutìe s tématem Kdo je
mùj bliní poslala Marie Brátová (ocenìna v kategorii 8-9 let).
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STROMY PÍOU DÌTEM

Na podzim prý listí padá,
øíkávají dospìlí.
To vak není vùbec pravda,
abyste to vìdìli.
Na podzim nám stromy píou
kadou chvíli nový list.
Tahle neobvyklá psaní
dovedou jen dìti číst.
Jsou to psaní hnìdá, lutá, zlatá,
a kdy hromada je vrchovatá,
pøijde znenadání listono,
aby roznesl tìch psaní plný ko.
Poloí je k dveøím dìtí
a ty čtou a čtou a čtou,
dokud mraky na obloze
nevyprí, nepøejdou.
Zdenìk Svoboda

SOUTÌ O TØI KNIHY
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T

entokrát máte, dìti, za úkol poznat, které dva obrázky listù jsou naprosto
stejné. Jejich čísla nám polete nejpozdìji do poloviny listopadu a v prosincové
Cestì se dozvíte jména tøí výhercù, kterým poleme knihu. Nezapomeòte napsat
svoji adresu!
V červnové Cestì jste dostaly čtyøi docela tìké hádanky. Pøesto nám odpovìdìlo
est z vás a i kdy ne vechny odpovìdi byly zcela správné, vylosovali jsme tøi
výherce, kterým blahopøejeme:

Matìj Kopčil z Prahy 10
Anička Mimrová z Prahy 2
Lucka Nebøenská z Prahy 4
Správné øeení hádanek: 1. Hus bylo est. 2. Mu musí koupit 8 beden. 3. Matka.
4. Hlemýď vyleze nahoru za 8 dní.
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UČÍTE SE ANGLICKY?

11. Nae dovolená v Egyptì
V srpnu jsme strávili nádhernou dovolenou v Egyptì. Vìtinou jsme byli
u moøe, ale navtívili jsme také nìkolik starobylých míst, jako pyramidy
a podobnì. Rád(a) bych vám øekl(a) o naí návtìvì jednoho prastarého
pravoslavného chrámu. Udìlalo to na mì velmi silný dojem. Chrám byl
plný starých ikon, pøed mnohými z nich hoøely svíčky. Mìli jsme tìstí, e
jsme tam pøili právì v dobì bohosluby. Ta je zde velmi dlouhá, obyčejnì
trvá asi tøi hodiny. Vichni lidé (a byly jich tam stovky, staøí, mladí, dìti)
skoro celou dobu stojí. Silnì tam voní kadidlo, které se v Pravoslavné církvi
hodnì pouívá. Knìí mìli nádherná roucha a také chrám má nádhernou a
drahocennou výzdobu. Ani nevíte, na co se dívat nejdøív a na co potom.
12. Thanksgiving for All Gifts of the Earth
We have a nice celebration in October in our church. We call it Thanksgiving
for a fruitage or for all gifts of the Earth. Everybody brings something to
a small exhibition of the gifts  fruits, vegetables, nuts, chestnuts, spikes,
corn cobs, bread etc. We drape it beautifully in front of a communion
table and our minister than leads us during thanksgiving worship. After
that the celebration continues with a programme for children, where we
can use some of the fruitage and leaves to make pictures, little animals
and many other things according to our fantasy. And of course, what
would it be a celebration without a splendid feast!
Slovíčka:
thanksgiving
fruitage
spikes
corn cobs
drape
splendid feast

díkùvzdání
plody, úroda
obilné klasy
kukuøičné klasy
naaranovat
velkolepá hostina

ROSTLINY V BIBLI
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Penice
Ji na počátku Starého zákona čteme, jak se
lidé rozdìlili na zemìdìlce a pastevce. Mám na
mysli pøíbìh dvou bratrù, Kaina a Ábela (Gn, 4.
kapitola). Pìstování obilí tedy patøilo odjakiva
k činnostem, kterými si lidé zajiovali svou
obivu. Proto samozøejmì i v Bibli nalezneme
øadu zmínek o setí (napø. Iz 28,25), sklízení
(Gn 30,14; Sd 15,1), výmlatu (Sd 6,11; 1 Pa
21,20)  tedy bìných polních pracích. V knize
Rút (2,23) je popsáno, jak vdovy na poli sbíraly
klásky za enci.
Vzpomeòme na pøíbìh Josefa, který zachránil
Egypt a posléze i svùj národ tím, e poradil
faraónovi zøídit bìhem sedmi let hojnosti sýpky,
ze kterých pak bìhem let hladu mohli brát
zásoby.
Kdy vak pozdìji jiný faraón nechtìl Izraelce propustit, stihlo Egypt deset
ran  jednou z nich bylo i krupobití, které pobilo úrodu. V Ex 9,31-32
čteme, e zničen byl vechen len a ječmen, penice a palda vak ne,
protoe jsou pozdní.
Penice, často uvádìna spolu s dalími plodinami, pøedevím ječmenem,
byla také obìtním darem (viz ji zmínìný pøíbìh o Kainovi a Ábelovi nebo
napø. Ez 45,13; 1 Pa 21,23).
V 1 Kr 5,25 nebo 1 Pa 21,23 čteme, jak byli penicí zásobováni drvotìpové
krále Chírama, kteøí káceli stromy pro stavbu jeruzalémského chrámu.
Mluvíme-li o penici, nesmíme ovem zapomenout na podobenství Pána
Jeíe  i on často mluvil o činnostech lidem dobøe známých, aby jeho
učení snáze pochopili. Proto podobenství o rozsévači (L 8,4-8; Mt 13,1-9;
Mk 4,1-12), o pleveli mezi penicí (Mt 13,24-30), o zasetém semenu (Mk
4,20-29) nebo o boháči a stodolách (L 12,15-21).
Jana Krajčiøíková
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BÙH JE NAE RADOST

2. A jej bouøe chválí,
kroupy, vítr, sníh,
zemì s svými králi,
zástup v nebesích.
Ref.
3. Dospìlí i malí,
pøipojte se k nim,
kadá chvíle chvály
je dnem svátečním.
Ref.
4. Ne vdy ve se
daøí, pøichází i
strach,
Boí svìtlo záøí ve
vech temnotách. Ref.

