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MODLITBA

Pane Boe,
včera jsme byli s maminkou a tátou na høbitovì,
kde má hrob babička s dìdečkem.
Pamatuji si je u jen málo,
ale vím, e byli stranì moc hodní.
Proto jsem si jistý,
e jsou u teď dávno u tebe
a mají se dobøe.
Dìkuji ti,
e se o nì stará,
stejnì jako o nás.
Amen
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EXODUS

Na str. 15 si mùete zkontrolovat tajenku a tedy i to, zda jste správnì seøadili pomíchané odstavce pøíbìhu.

3. Deset egyptských ran
Proto na Egypt seslal Bùh prostøednictvím Mojíe a Árona první ránu
 pomocí hole promìnili vechnu vodu v Nilu v krev. Ryby lekly, voda páchla a nedala se pít. To trvalo sedm dní. Faraónovi kouzelníci dokázali toté.
Faraón odmítl Izraelce propustit. (A)
Bùh poslal Mojíe a Árona za faraónem s pøíkazem, aby ho poádali, a
propustí Izraelce. Faraón chtìl, aby dokázali, e je skutečnì posílá Bùh. Mojí
pouil svou hùl, pomocí které mu Bùh umonil dìlat zázraky. Nejprve hùl promìnil v draka. Faraónovi kouzelníci ale umìli toté. Mojíùv drak vak seral
vechny jejich draky. Faraóna to nepøesvìdčilo a Izraelce nepropustil. (Z)
Znovu pøiel Mojí ádat faraóna, aby propustil hebrejský lid, aby mohl
slouit Hospodinu. Varoval jej, e pokud tak neučiní, zamoøí Hospodin celý
Egypt ábami. Faraón Hebrejce nepropustil, a tak se celá zem začala hemit
ábami. Faraónovi kouzelníci to také svedli, pøesto faraón poádal Mojíe,
a áby zahubí, e pak Izraelce pustí. Stalo se tak, faraón ovem svùj slib
nesplnil. (T)
Dalí pohroma, kterou Bùh postihl Egypany, byly mouchy, jimi zamoøil
celou zem. Aby vak faraónovi ukázal svou moc, místo, kde pøebývali Izraelci, bylo od much uchránìno. Faraón jim znovu slíbil Izraelce propustit, kdy
zbaví Egypt much. Ani tentokrát ovem svùj slib nedodrel. (R)
Tøetí ranou byli komáøi. Áron úderem hole promìnil vekerý prach v Egyptì
v komáry. To u faraónovi kouzelníci napodobit nedokázali. Øekli mu, e je to prst
Boí. Pøesto vak Izraelce nepropustil, protoe jeho srdce bylo zatvrzelé. (V)
Poté vyzval Hospodin Mojíe a Árona, a rozhodí po zemi saze z pece.
Z nich se staly vøedy hnisavých netovic, které postihly vechen egyptský
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lid i jejich dobytek. Pøesto ani tentokrát faraón nepropustil Izraelce, aby
mohli v pouti pøinést Hospodinu obì. (E)
Pátou ranou, kterou potrestal Hospodin zatvrzelého faraóna, byl dobytčí
mor, který postihl vechny krávy, velbloudy, osly, konì i prasata, patøící Egypanùm. Stádùm Izraelcù se nic nestalo. Ani to vak faraóna nepøesvìdčilo. (Z)
Hospodin ohlásil poslední ránu, kterou postihne Egypt. Pak vás faraón
nejen propustí, pøímo vás vyene z Egypta, øekl. Vyádejte si na Egypanech jejich støíbrné a zlaté perky, ty vezmìte s sebou. O pùlnoci projdu
Egyptem a zabiji vechny prvorozené  od prvorozeného syna faraóna a po
prvorozeného syna poslední otrokynì. Jen svùj vyvolený národ uchráním.
Kdy Mojí faraóna varoval, neposlechl ho a Izraelce nepropustil. (T)
Znovu pøedstoupili Mojí s Áronem pøed faraóna a varovali jej, e kdy
nepropustí Hebrejce, uvalí Hospodin na Egypt strané krupobití. U dávno
jsem mohl celý Egypt zahubit, øekl Hospodin, ale já jej zachoval, abych na
nìm mohl ukázat svou velikost. Kdo neposlechl jejich varování, toho druhý den zastihly hrozné kroupy, hromobití, dé a oheò, které zničily celou
úrodu. Jedinì zemì Goen, kde sídlili Izraelci, byla uetøena. Faraón zase
sliboval, e Hebrejce propustí, jen kdy u ta pohroma pøestane. Svùj slib
vak znovu poruil. (L)
Hospodin potom seslal na Egypt temnotu, která trvala tøi dny a tøi noci.
Lidé nevidìli jeden druhého a nikdo se neodváil hnout z místa. Jen Izraelci
mìli ve svých obydlích svìtlo. Faraón nakonec svolil, e Izraelci mohou odejít i se svými dìtmi, nedovolil vak, aby s sebou vzali svá stáda. S tím Mojí
nesouhlasil, proto mu faraón pohrozil, a mu ji nechodí na oči. V den, kdy
mi pøijde na oči, zemøe! pohrozil mu. Mojí mu odpovìdìl: Jak jsi øekl,
u ti na oči nepøijdu. (S)
Dalí pohroma, kterou Mojí a Áron pøedpovìdìli, byly kobylky. Faraónovi sluebníci jej začali pøemlouvat, a ji ty Hebrejce pustí. Faraón nakonec prohlásil, e pustí hebrejské mue. eny a dìti vak pustit odmítl. Proto
pøivolal Mojí východní vítr, který pøinesl obrovská hejna kobylek. Bylo jich
tolik, e se a zatmìlo, a vyplenily vechno, co zbylo po krupobití  vechny
byliny, stromy, v celém Egyptì nezùstal jediný zelený lísteček. Znovu prosil
faraón, znovu sliboval a opìt svùj slib nedodrel. (O)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Jan OTTO
(* 8. 11. 1841 Pøibyslav, + 29. 5. 1916 Praha)
 český nakladatel

J

an Otto, v hovorovém jazyce jako Oák, se
stal synonymem pro el dosud nepøekonanou českou univerzální encyklopedii. Jejích
28 dílù (včetnì 1 dílu doplòkù) vycházelo
v Ottovì nakladatelství v letech 18881909.
Ottovu nakladatelskou činnost vak nelze
omezit na toto jediné, by pozoruhodné dílo.
Vdy Ottova svìtová knihovna do svého
ukončení v roce 1931 dosáhla témìø 2 000
titulù. Seznamovala české čtenáøe ve vesmìs
kvalitních pøekladech s významnými díly
svìtové literatury. Jan Otta vydával i naučnou literaturu a na svou dobu vynikající jazykové slovníky. Mezi jeho dalí počiny náleela i Laciná knihovna
národní, jedna z vùbec prvních Ottových edic, která čtenáøe seznamovala
s díly českých autorù za cenu dostupnou vskutku vem. V nakladatelství
vycházely i sebrané spisy: Vrchlického, Arbesa, Svìtlé, ale i Shakespeara a
dalích autorù. Pro náročnìjí byly pøipraveny výpravné knihy o Národním
divadle, proslulý Brehmùv ivot zvíøat a desítky dalích. Otto stál také za
vydáváním časopisù, jako byl Lumír, Zlatá Praha či Svìtozor. Kdy se v roce
1911 slavilo 40 let trvání nakladatelského domu, byl to opravdu celonárodní
svátek. Jan Otto jistì vzpomínal na své začátky, kdy byl po 10 let účetním
a disponentem v tiskárnì E. Grégra, ne se osamostatnil. Nyní pùsobil mj.
jako pøedseda grafické společnosti Unie, pøedseda správní rady ivnostenské
banky a roku 1912 byl dokonce jmenován členem panské snìmovny.
Po Ottovì smrti se podnik zmìnil ve společnost s ručením omezeným a
vzdor snaze jeho majitelù, mezi nì patøil i Ottùv ze, se od 20. let dostával
do chronických potíí. Nakonec v letech 193536 svou činnost musel ukončit a nejvìtí projekt  dodatky k Ottovu slovníku naučnému (Ottùv slovník
naučný nové doby, Praha 19301943)  pøevzalo nakladatelství Novina.

J

BIBLICKÁ JMÉNA
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Pokud na I začínala jména mnoha významných biblických postav, pak písmeno J je jetì dùleitìjí. Vdy tímto
písmenem začíná i jméno Kristovo! Zkusme si vak alespoò stručným výčtem pøipomenout i ta ostatní (vechna, napø.
izraeltí a judtí králové, se sem vak nevejdou):
Jákob (Gn 25,26)  Izákùv syn, pozdìji Izrael (viz minulé číslo Cesty).
Jákobovi synové Juda (Gn 35,23) a Josef (od 39. kap. Gn)  obdaøen
schopností vykládat sny, prodán svými bratry do otroctví a ve slubách
egyptského faraóna zajistil pro svùj lid ivobytí.
Jitro (Ex 18. kap.)  Mojíùv tchán, poradil mu, aby část svých pravomocí pøedal určeným správcùm lidu.
Jozue (bibl. kniha)  pøivedl Izraelce do zaslíbené zemì.
Jónatan (1 S 18,1)  syn Saulùv a pøítel Davidùv.
Jezábel (1 Kr 21. kap)  krutá manelka izraelského krále Achaba, neváhala dát zabít Nábota, aby mu mohla vzít jeho vinici.
Jób (bibl. kniha)  symbol lidského utrpení.
Jeremjá (bibl. kniha)  prorok, který pùsobil za krále Jóijae v dobì,
kdy se zemì dostala pod nadvládu Babyloòanù.
Jóel (biblická kniha)  prorok.
Joná (bibl. kniha)  prorok, který odmítl
poslechnout Hospodina a musel proto
strávit tøi dny a tøi noci v útrobách
veliké ryby.
Josef (Mt 1,1825)  otec Jeíe Nazaretského.
Jan Køtitel (Mt 3,1)  prorok, který pøipravoval cestu Pánì.
Jeíovi učedníci Jakub Zebedeùv a jeho bratr Jan (Mt 4,21), Bible øíká,
e Pán Jeí Jana miloval nejvíc ze vech učedníkù, Jan je také autorem
Janova evangelia a tøí Janových dopisù. Mezi epitolami pak najdeme
také list Judùv a list Jakubùv.
Dalími Jeíovými učedníky byli Jakub Alfeùv (Mt 10,3) a Jidá Ikariotský (Mt 10,4), který jej pak zradil.
Josef z Arimatie (Mt 27,57) Jeíe pohøbil.
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MÌJTE SE PØED ČASEM NA POZORU

(dokončení z minulého čísla)
Zpočátku jsem byl tím vydìen, protoe jsem cizincovým slovùm nerozumìl a zdála se mi tajemná. Ale pak jsem se jim smál, kdy jsem poznal,
jak nesmyslné bylo cizincovo varování a e ten mu si tak jistì chtìl jenom
zaertovat. Nebo, pomyslel jsem si, jak by bylo moné, aby nìco neviditelného, jako je čas, mìlo trestat? Mìl by se snad jako nìjaká ruka napøáhnout
a popadnout mì? A protoe jsem hodináø, mìl bych se mít pøed časem
zvlá na pozoru?
Avak asi o rok pozdìji jsem se u nesmál. Jednoho odpoledne v parném
létì se událo toto:
Kostelník z katedrály svaté Kateøiny pøiel za mnou, e s odbíjením vìních hodin je nìco v nepoøádku. Zavøel jsem krám a el jsem hned za ním.
Je to obtíné vystoupit po malých stupních točitého schoditì a stát pak
nahoøe ve vìi daleko od vech mìstských støech. Po celou hodinu jsem pak
pracoval na hodinách, protoe v pøítmí, které tam nahoøe panuje, jde práce
jen pomalu kupøedu. K tomu se jetì pøidalo veliké denní horko, které se nahromadilo pod trámovím a hnulo jako nìjaká pec. Kdy jsem práci skončil,
sotva jsem stál na nohou, tak jsem byl slabý, a to první, co jsem pak udìlal,
bylo nabrání vzduchu, čerstvého vzduchu.
Kdy nìkdo vzhlédne z ulice k ciferníku vìních hodin, mùe tam, kde se
ručičky otáčejí, tedy uprostøed ciferníku spatøit malý otvor. Tento otvor je
ve skutečnosti mnohem vìtí, ne zdola vypadá, dá se jím snadno prostrčit
hlava. A tímto otvorem jsem protáhl hlavu a zhluboka nabral dech.
A kdy jsem se tak nìjakou dobu díval dolù na ulici, pocítil jsem najednou, e mì nìco tlačí do krku. Chtìl jsem hlavu rychle vtáhnout zpìt, ale
nelo to, bylo u pøíli pozdì. Omámen horkem jsem nepomyslil na to, e
hodinový stroj, který byl bìhem práce zastaven, jsem uvedl zase do chodu.
Malá ručička vìních hodin se mi poloila shora na krk a tlak se kadou
minutu zvìtoval.
Začal jsem køičet, abych pøivolal pomoc, ale nikdo z lidí na ulici mì nemohl slyet. Od vteøiny k vteøinì rostl mùj strach, vìdìl jsem, e chybí jen
pár minut, e čas posune ručičku jetì o pár centimetrù dál a pak budu tady
nahoøe bìdnì uduen, zardouen hodinovou ručičkou. A v tu chvíli jsem

9

náhle uslyel znova ta zvlátní slova cizincova: ,Mìjte se pøed časem na pozoru!‘ Nyní jsem vìdìl, e čas nemùe jen trestat, nýbr dokonce i zabít.
Kostelník, který náhodou pøiel nahoru, aby se na mì podíval, mnì
v poslední chvíli zachránil ivot. Ale trest, ten trest za svùj čin jsem skrze
protrpìný strach ze smrti opravdu dostal.
Sasseti sòal lupu z oka a zavøel plá hodinek: Prosím, monsignore,
øekl, vae hodinky jsou hotové.
Hans Breiteneichner
Pøel. Zdenìk Svoboda
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

Dnes vám pøináíme báseò dvanáctiletého Davida Vlčka,
kterou pøispìl do soutìe na téma
Kdo je mùj bliní.
O veliké øepì
Byl jednou u cesty domeček,
v tom domečku babička a dìdeček.
Mìli tam zajíčky, slepičky a kuøátka,
v rohu kohoutka a taky prasátka.
V boudì spinkal pejsek Alík,
na oknì se vyhøívá kočka Micka,
v domì uklízí vnučka
a kolem se mihne i malá myka.
U domku je také pole,
dìdeček tam veze kapku hnoje.
Najednou zastaví, pøemýlí,
co na to pole vlastnì zasadí?
Tu uvidí na kole poáka Pepu
a napadne ho: Zasadím øepu.
I zasadí dìda øepné semínko
a odpočine malinko.
Dìda nosí na pole vody konev
a øíká si, to bude mùj konec.
Øepa roste, roste, roste, a je veliká.
Dìda se radostí tetelí,
ale babička se kaboní.
To je veliká øepa,
to bude po nás veta.
Dìda øíká, babko, babko,
já ji shodím jako jablko.
Táhne øepu dìdek, táhne,
ale ale nevytáhne.

Volá dìdek na babku,
babko, babko, mìlas pravdu,
já tu øepu nevytáhnu.
Prosí dìdek babku, a jde na pole
a tu øepu s ním vytáhne.
Táhnou, táhnou,
ale øepu nevytáhnou.
Babka volá na vnučku,
pojď nám pomoct troičku.
Vnučka na pole pøispìchá
a táhne a táhne, ale ani ona s nimi
øepu nevytáhne.
Tu uvidí vnučka pejska a volá naò,
pojď nám pomoct maličko,
dostane čerstvé masíčko.
Pejsek honem pøispìchá,
táhnou, táhnou, ale øepu
nevytáhnou.
Kolem bìí kočička,
má pusu celou od mlíčka.
Pejsek ji pìknì poprosí,
ale ani ona s nimi øepu nevyprostí.
Z díry vystrčí hlavu zvìdavá myka,
i poprosí ji kočička.
Pojď nám pomoct øepu vytáhnout,
nemùem s ní ani hnout.
Myka honem pøiskočí,

a svìte, div se, øepa povolí.
Je to legrace veliká,
øepa padá na dìdka,
dìdek padá na babku,
babka na vnučku,
vnučka na pejska,

pejsek na kočku
a kočka na myku.
Pokud jim dìti nepùjdem pomoci,
budou se tam s øepou vytrhlou
válet do noci.
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CO JSEM VIDÌL
Vidìl jsem rybník v jednom áru
Vidìl jsem domek tancovat
Vidìl jsem konì na stoáru
Vidìl jsem vrabce karty hrát
Vidìl jsem evce sedìt v hrnku
Vidìl jsem mouchu ze zlata
Vidìl jsem prstýnek rát srnku
Vidìl jsem lva pást kozlata
Vidìl jsem bábu pod øeetem
Vidìl jsem kuøe stoleté
Vidìl jsem housle bloudit svìtem
Vidìl jsem psa rùst z kotìte
Vidìl jsem kočku a ta kočka
Za pravdu ve vem dala mi 
Kdo nechce vìøit a si počká
A pøečte si to s čárkami:
Vidìl jsem rybník, v jednom áru
vidìl jsem domek, tancovat
vidìl jsem konì, na stoáru
vidìl jsem vrabce, karty hrát
vidìl jsem evce, sedìt v hrnku
vidìl jsem mouchu, ze zlata
vidìl jsem prstýnek, rát srnku
vidìl jsem lva, pást kozlata
vidìl jsem bábu, pod øeetem
vidìl jsem kuøe, stoleté
vidìl jsem housle, bloudit svìtem
vidìl jsem psa, rùst z kotìte
vidìl jsem kočku, a ta kočka
se nikdy v čárkách nesplete.
Anglické lidové øíkadlo
pøeloil Emanuel Frynta

UČÍTE SE ANGLICKY?

13

12. Díkùvzdání za vechny dary Zemì
Máme v naí církvi v øíjnu jednu hezkou slavnost. Øíkáme jí Díkùvzdání
za úrodu nebo za vechny dary Zemì. Kadý pøinese nìco na malou výstavku tìchto darù  ovoce, zeleninu, oøechy, katany, obilné a kukuøičné klasy,
chléb atd. Krásnì je naaranujeme pøed stolem Pánì a nae faráøka nás pak
vede pøi bohoslubì díkùvzdání. Potom slavnost pokračuje programem pro
dìti, kde mùeme nìkteré z tìchto darù a listy pouít na výrobu obrázkù,
zvíøátek a mnoha dalích vìcí podle své fantazie. A samozøejmì, co by to
bylo za oslavu bez velkolepé hostiny!
13. All Souls´ Day
The
beginning
of
November reminds us of
all people who were near
and dear to us but already
passed away. The nature
and weather is usually cold
and dark and sad, so we
tend to be sad so. But we
have to keep in mind that
their death is not the end.
They just went to God, our
heavenly Father and once we all will meet there again. If we believe this,
we cannot be really sad. So let us in peace commemorate all people who
are not anymore among us, with a hope and faith they are happy now and
sooner or later we will be again with them.
Slovíčka:
All Souls’ Day ................................... Duičky
near and dear ................................... blízcí a drazí
pass away ......................................... zemøít
heavenly Father ................................ nebeský Otec
commemorate .................................. pøipomínat si
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SOUTÌ O TØI KNIHY

N

ai podzimní doplòovačku vyøeíte, kdy se
vám podaøí správnì do ní
vepsat slova podle počtu
jejich písmen (vdy shora
dolù a zleva doprava). Výherce tøí knih otiskneme
v lednové Cestì, take nám
svá øeení polete nejpozdìji do poloviny prosince!
8 písmen:
listopad, pøíprava
7 písmen:
mrazíky, palčáky,
sychravo
6 písmen:
čepice, spánek,
zásoby
5 písmen:
barvy, chmury,
svetr

Tentokrát máme jen jednoho výherce knihy  øeení soutìe ze záøí 2007
(BABÍ LÉTO NÁS POMALU UNÁÍ K PODZIMU) nám poslala pouze
Lucie KAPAROVÁ z UNIČOVA
Blahopøejeme!

ROSTLINY V BIBLI
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Ovoce
V tomto naem malém seriálku o rostlinách
v Bibli jsme si u povídali
o fíkovníku, vinné révì,
olivách. Jaké dalí ovoce
mùeme v Bibli najít?
Jsou to napøíklad granátová jablka, o kterých
se zmiòuje napø. Ageus
2,19 nebo Píseò písní (4,3; 4,13; 6,7). Zde najdeme také zmínku o oøechové
zahradì (6,11). Granátová jablka byla také zdobícím ornamentem (napø. 1
Kr 7,1820; Ex 39,24). Zvìdové pøinesli granátová jablka, spolu s vinným
hroznem a fíky, ze zaslíbené zemì jako dùkaz její úrodnosti (Nu 13,23).
Dalí ovocný strom, který jsem v Bibli nala, je datlovník (Joel 1,12, kde
je uvedena také jabloò). Z datlí a hrozinek se pekly koláče (2 S 6,19; 1 Pa
16,3).
V Bibli vak velmi často najdeme obecný výraz ovoce  a ji v jeho
pùvodním smyslu, jako plody ovocných stromù (napø. 2 S 16,1), nebo ve
smyslu pøeneseném, napø. často se mluví o ovoci skutkù (Iz 3,10), ovoci
spravedlnosti (Jk 3,18).
Pán Jeí øekl známý výrok o stromu a ovoci (Mt 7,1520): Tak kadý
dobrý strom dává dobré ovoce, ale patný strom dává patné ovoce... A tak
je poznáte po jejich ovoci.
V Pavlovì listu Galatským pak čteme o ovoci Boího Ducha: Ovoce
Boího Ducha vak je láska, radost, pokoj, trpìlivost, laskavost, dobrota,
vìrnost (5,22).
Jana Krajčiøíková
(Správné øeení ze str. 45: Zatvrzelost.)
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