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MODLITBA

Pane Boe,
prosím tì dnes za svou maminku.
Pøála bych jí i nám vem doma,
aby si dokázala Vánoce víc uívat.
Aby se s námi dìtmi radovala ze snìhu,
z kádí plných kaprù,
z koled a loutkového divadla,
z vùnì jehličí.
Ona má vdycky pøed Vánocemi stranì moc práce,
tak jí na tohle nezbývá čas.
Dìkuji ti a pøeji ti také
krásné Vánoce!
Amen
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EXODUS

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

4. Hod beránka
A se vás vai synové budou ptát, proč to dìláte, odpovíte, e je to pøipomínka velké milosti Hospodinovy, který nás uetøil, kdy udeøil na Egypt.
(U)
K beránkovi budete jíst nekvaené chleby a hoøké byliny. (D)
Tu noc projdu egyptskou zemí a vecko prvorozené v ní pobiji, od lidí a
po dobytek. Vechna egyptská bostva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, ve kterých budete, bude znamení krve. Kde ho uvidím,
ta obydlí uetøím. (E)

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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Beránek musí být bez vady, roční samec  jehnì nebo kùzle. Večer čtrnáctého dne tohoto mìsíce jej zabijete. Trochou jeho krve potøete dveøe
domù, kde jej budete jíst. (Ø)
Budete jíst takto  oblečení a obutí na cestu, hùl v ruce. Sníte ho ve
spìchu. To bude Hospodinùv hod beránka. (C)
Maso pak upečte na ohni. Nic z beránka nesmíte jíst vaøené ani syrové,
nic nesmí zbýt do druhého dne. Co by zbylo do rána, musíte spálit. ádnou
jeho kost nezlámete. Musíte jej jíst v domì, ve kterém jej zabijete. Nic z nìj
nesmíte vynáet ven. (E)
Mojí svolal vechny starí izraelského kmene a pøedal jim Hospodinovy
pokyny. Jdìte, vyberte si beránka a potøete jeho krví své dveøe. To budete
dodrovat vdycky v budoucnosti. (O)
Tento den si budete pøipomínat vdycky v budoucnosti. To je provdy
platné naøízení. Kadý rok ve stejnou dobu budete slavit hod beránka. Bude
to pro vás začátek roku. (S)
Hospodin dal potom Mojíovi a Áronovi podrobné pokyny, co má izraelský národ dìlat. Kadá rodina si vezme jednoho beránka, tak, abyste ho
celého snìdli  pokud je rodina malá, pøiberte si nejbliího souseda. Nesmí
jej s vámi jíst ádný cizinec, nikdo neobøezaný. (P)
Sedm dní budete jíst nekvaené chleby. První a sedmý den budete mít
bohosluebné shromádìní. V tìch dnech nesmíte vykonávat ádnou práci.
Musíte ze svých domù odstranit ve kvaené. Kdo by v tuto dobu jedl nìco
kvaeného, bude vyhnán z Izraele. (T)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Josef LADA (* 17. 12. 1887 Hrusice u
Senohrab, + 14. 12. 1957 Praha) - český
malíø, kreslíø, ilustrátor a spisovatel
Pøedstavovat obrázky Josefa Lady vám
jistì nemusíme. Pøitom jeho cesta k tomu,
aby se stal malíøem, nebyla snadná. Josef Lada se nejprve učil malíøem pokojù,
pøeel vak na knihtiskaøství a současnì
navtìvoval večerní kursy kreslení na
praské Umìleckoprùmyslové kole, kam
byl roku 1906 - po dvou neúspìných pokusech - pøijat do ateliéru Emanuela Dítìte
a Arnota Hofbauera. kolu vak po dvou
semestrech opustil, neschopen pøizpùsobit se výukovému programu. Pozdìji patøil do umìleckého okruhu kavárny
Union, byl členem Spolku výtvarných umìlcù Mánes a Sdruení českých
umìlcù grafikù Hollar. V roce 1947 byl jmenován národním umìlcem.
Lada byl kresbou pøímo posedlý, zaplòoval obrázky kadý kus papíru,
a to jak levou, tak i pravou rukou. Do značné míry jej ovlivnili mistøi české
kresby, pøedevím Mikolá Ale.
Ji v učòovských letech pøispíval do humoristických časopisù a novinových pøíloh, sám byl redaktorem Karikatury (1909). Ji pøed 1. svìtovou válkou se Lada zapojil do kniní ilustrace (Moje abeceda, 1910), v ní pozdìji
zùstalo tìitì jeho práce. Vydával vlastní knihy (Veselý pøírodopis, 1917; O
Mikeovi, 1934-36; Bubáci a hastrmani, 1946), ale kresbami doprovázel i
jiné autory; proslavil se zejména ilustracemi Hakových Osudù dobrého vojáka vejka (s Hakem jej také pojilo osobní pøátelství, jak o tom sám vypráví v autobiografii Kronika mého ivota), ale i dìl Karla Havlíčka Borovského:
Køtu sv. Vladimíra, Tyrolských elegií či Krále Lávry.
Lada má v českém umìní zvlátní postavení, jeho zobrazení - dodnes
reprodukovaná na pohledech či v kalendáøích - se stala symbolem českého
venkova, pøírody, Vánoc.

K

BIBLICKÁ JMÉNA
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Kain (Gn 4. kap.)  syn Adama a Evy, zemìdìlec, který ze árlivosti zabil
svého bratra Ábela, pastýøe, protoe Bùh pøijal Ábelovu obì, ovem Kainovu ne. Bùh pak Kaina poznamenal znamením, aby jej nikdo nezabil a on
musel ít se svou vinou, bez Boha.
Kí (1 S 9,1)  otec prvního idovského krále Saula.
Kristus  nejde o jméno, ale spíe o titul  slovo pochází z latiny a znamená pomazaný, mesiá, spasitel, Bohem vyvolený král. My køesané tak
označujeme Jeíe Nazaretského, naeho Pána a Spasitele.
Jan Køtitel (Mt 3,1-12; Mk 1,1-8; L 3,1-20; J 1,19-34 a dalí)  prorok,
který pøipravoval lid na pøíchod Jeíe Krista. Také on se narodil za podivuhodných okolností. Jeho otci Zachariáovi se zjevil andìl, aby mu to øekl.
Zachariá vak nevìøil,
protoe on i jeho ena
Albìta ji byli hodnì
staøí. Proto nemohl a
do narození syna promluvit (L 1,5-25).
imon Kananejský
(Mt 10,4)  jeden z Jeíových dvanácti učedníkù.
Kornélius (Sk 10.
kap.)  dùstojník z Cesareje, kterému se zjevil
andìl a øekl mu, a povolá k sobì imona Petra.
Ten jej pak spolu s pøáteli a pøíbuznými pokøtil.
V Bibli pak najdeme
jetì dva Pavlovy listy
Korintským a jeden Koloským.
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KDO VLASTNÌ NOSÍ VÁNOČNÍ DÁRKY?

Taky v tom máte ponìkud zmatek? Je to Jeíek, dìdeček Mrazíček nebo
Santa Claus? Zkusme se troku podívat na rùzné tradice, spojené s vánočními dárky. V naich zemích døíve obdarovával dìti jen Mikulá. Jeíek
začal nadìlovat dárky pod stromeček a od 17. století. Vánoční strom se
objevil poprvé v Nìmecku a odtud se pak rozíøil do celého svìta. Nìmci
zase naopak importovali svého Vánočního mue  Weihnachtsmanna
 z USA. Také u nás, díky reklamì, se Santa Claus prosazuje stále víc. Jak
tato postava vznikla?
Na začátku stál zøejmì védský skøítek Tomte, z nìj se vyvinula prastará podoba vánočního muíčka  Jultomte. Ten, doprovázený soby, pak
postupnì splynul s biskupem Mikuláem v červeném pláti a v Anglii mu
začali øíkat Santa Claus. Anglickým dìtem nadìluje dárky do punčochy
zavìené v komínì.
V Americe pak pøestal být Santa Claus biskupem, jeho sobi se naučili
létat a on začal nosit krátký pohodlný kabátek. Dìti tu také vìí na tìdrý
večer punčochy do komína nebo do hlavy postele. Santa Claus má pak
pernou noc, aby stihl rozvozit vechny dárky, které si dìti rozbalují a 25.
prosince. Ve panìlsku je skoro dùleitìjí ne Vánoce svátek Tøí králù (6.
ledna). Dárky si rozdávají a v tento den. Koneckoncù to byli právì tøi mudrcové, kdo obdaroval Jeíe.
Také v Itálii je 6. leden dnem dárkù. Na tìdrý den 24. prosince se drí
celý den pùst. A po bohoslubì následuje sváteční hostina. Zato v Holandsku nadìlí dìtem jejich dárky často u 6. prosince Sinter Klaas, svatý
Mikulá. Ten je také velmi oblíben v Øecku, Srbsku a Rusku. Byl biskupem
v Myøe (dnení Turecko) a mìl rád dìti. Dcerám jednoho chudého obchodníka hodil do komína kousky zlata. Ty pak uvízly v punčochách, které se
tam suily.
My máme Mikuláe taky rádi, e? koda, e s ním často chodí i čerti. Natìstí andìl je vìtinou trochu zkrotí. Tak vidíte, vude je to troku jinak. To
vak vùbec nevadí, spí naopak, docela mì mrzí, e se tyto tradice pomalu
ale jistì vytrácejí, protoe americký Santa Claus se prostì umí prosadit ze
vech nejvíc.
Ale upøímnì, tohle vechno nakonec pøece vùbec není dùleité. Vdy
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stejnì víme (doufám, e teď neprozrazuji tajemství a nepøipravuji vás o iluze), e dárky si dáváme my navzájem. To podstatné je v tom, proč se právì
na Vánoce chceme navzájem obdarovat.
Je to proto, e my sami jsme dostali od Pána Boha ten nejvìtí dárek.
Poslal na svìt svého Syna, aby nás učil, jak správnì ít, aby nám ukázal nezmìrnou Boí lásku a aby nás nakonec zachránil pøed vím patným. Tento
dar je velikým dùvodem k radosti. A kdy mám radost, pøeji si, aby mìli
radost i ostatní  chci je potìit nìjakým dárkem.
Tak si pamatujme, není dùleité, zda dostaneme jeden, pìt nebo dvacet dárkù a kolik který stál a zda jsme nali pod stromečkem vechno, co
jsme si pøáli (a napsali to pøípadnì Jeíkovi do dopisu). Podstatné je, e
se máme rádi, mùeme být spolu a společnì se radovat z toho nejvìtího
vánočního dárku  narození betlémského miminka.
Jana Krajčiøíková
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

Tentokrát vám chceme pøedstavit obrázek od Veroniky Pochové, který
byl ocenìn v soutìi na téma Kdo je mùj bliní v kategorii 8-9 let.

VÁNOČNÍ PÁTRÁNÍ
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Péa byl u od øíjna jako na trní.
Jakmile se aspoò na chvíli ocitl sám
doma, hned se pustil do prohledávání vech míst, kde by se moná mohl
ukrývat nìjaký vánoční dárek. Proč
to dìlal? Sám ani poøádnì nevìdìl.
Byla to zvìdavost? Nedočkavost?
Asi od kadého trochu. Prostì chtìl
vìdìt, co dostane. Protoe ostatní
kluci ve tøídì dìlali toté, společnì
si své dárky porovnávali jetì pøed
Vánocemi. Jetì se pak dalo leccos
napravit  kdy tøeba Péa zjistil,
e ostatní dostanou brusle, začal rodiče moøit, aby mu je taky koupili.
Letos byl ovem velmi mile pøekvapen. Dárkù nael víc ne v pøedchozích letech a podle jeho odhadu
byly pìknì drahé. Počítačová hra, stavebnice, cédéčka... Začínal se opravdu
na Vánoce tìit  a to vechno bude moct vyzkouet.
Ovem na tìdrý večer ho čekalo nečekané pøekvapení. Dárky pod stromečkem sice byly, ale úplnì jiné, ne které se skrývaly ve skøíních a peøiòácích. Nebyly to patné dárky, on se vak u tìil na tu hru... Péa nedokázal
své pøekvapení skrýt. Co se dìje, Péo? zeptala se nevinným hlasem maminka. Nehledá snad tu stavebnici a cédéčka a počítačovou hru?
Jak to ví, mami? začervenal se Péa. To nebylo tak tìké zjistit, e
pátrá po dárcích, usmála se maminka. Tak jsme se letos domluvily s paní
Černou, e vám s Liborem, který mimochodem dìlá toté, dárky prohodíme.
U nás byly schované ty jeho a u Černých zase tvoje. Ví, nechtìli jsme vás o
to vánoční pøekvapení pøipravit.
To byla tedy lekce! Nakonec to dopadlo docela dobøe, protoe kluci
bydleli ve stejném domì a hračky si pùjčovali. Jisté ovem je, e od té doby
čekali na dárky a pod stromeček.
Jana Krajčiøíková
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ZDÁLO SE NÁM

Zdálo se nám, zdálo,
e bílá hvìzda na zem slétla.
O pùlnoci se to stalo
a vude bylo plno svìtla.

Snad se tomu podivíte:
hvìzda byla v kapkách rosy,
ve studánkách, co jsou skryté,
v očích dìtí, které prosí.

Dali jsme se do hledání,
moná, e jsme byli hloupí.
Hvìzdy toti nejsou k mání,
ty se tìko nìkde koupí.

Zdálo se nám, zdálo,
e noc se pøiodìla svìtlem.
Víte, co se tenkrát stalo?
To otevøel nám vrátka Betlém.
Zdenìk Svoboda

UČÍTE SE ANGLICKY?
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13. Duičky (Památka zesnulých)
Začátek listopadu nám pøipomíná vechny lidi, kteøí nám byli blízcí a drazí, ale ji zemøeli. Pøíroda a počasí jsou obvykle studené, temné a smutné,
take my máme sklon k tomu být také smutní. Musíme vak mít na pamìti,
e jejich smrt neznamená konec. Jen odeli k Bohu, naemu nebeskému
Otci, a jednou se u nìj vichni znovu sejdeme. Pokud tomu vìøíme, nemùeme být opravdu smutní. A tak si v pokoji pøipomeòme vechny lidi, kteøí
ji nejsou mezi námi, s nadìjí a vírou, e jsou nyní astní a døíve či pozdìji
budeme opìt s nimi.
14. Christmas  Birthday of
Jesus
Once an angel came to a young
Jewish woman Mary and told her:
You will become a mother of
Gods Son. She was not married
yet. When Joseph, who wanted to
marry her, learnt she is pregnant,
he thought she loved another man and so decided to throw over her.
But the angel visited him too and explained him everything. So they got
married. Because of population census they had to go to Bethlehem where
Joseph was born. They came lately; therefore there was no place to sleep
for them except a cowshed. A little baby, called Jesus as the angel said, was
born there. Mary put him into a crib. Angels announced to shepherds, that
Gods Son and our Savior was born in Bethlehem, and they came to look at
him, to bow and to bring their presents.
Slovíčka:
throw over
population census
cowshed
crib
shepherds
bow

vzdát se koho
sčítání lidu
chlév
jesličky
pastýøi
poklonit se
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Milé dìti, tentokrát je vaím úkolem najít mezi dvìma obrázky Marie s Jeíkem pìt rozdílù. Pokud nám je polete do poloviny ledna, mùete vyhrát
knihu.

Blahopøejeme výherkyním øíjnové soutìe (správnì poznaly, e stejné jsou
listy číslo 3 a 7). Zde jsou jejich jména (vechny tøi ijí v Kolínì):
Petra Pochová
Veronika Vencovská
Karolína Zatloukalová

ROSTLINY V BIBLI
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Morue

Tento strom nebo keø
roste pøedevím v teplých oblastech, mùeme
jej nalézt i u nás, nìkde
rostou stromy i 200 let
staré. Podle toho, co jsem
o lahodnosti jejich plodù
četla, je jen koda, e na
morue u nás nenarazíme
častìji.
Podle barvy plodù se rozliuje morue bílá, červená a černá, které pak
mají dalí odrùdy, liící se pøedevím tvarem listù. Plody, které vypadají
trochu jako maliny, jsou velmi sladké. Vyrábí se z nich kompot nebo sirup,
pouívaly se také k barvení vína. Plody i listy mají také léčivé účinky. Morue, pøedevím ty bílé, se také pìstují kvùli hedvábí. Jejich listy se toti iví
housenky bource moruového, z jejich kukel se vyrábí pøírodní hedvábí.
V Bibli se morue vyskytuje na dvou místech v Lukáovì evangeliu.
Poprvé je to ver L 17,6: Pán jim øekl: Kdybyste mìli víru jako zrnko
hoøčice, øekli byste této morui: ,Vyrvi se i s koøeny a pøesaď se do moøe,
a ona by vás poslechla. Podle toho, jak mohou být morue staré, musí mít
koøeny asi pìknì hluboko a vyrvat je ze zemì jistì není snadná vìc. Ovem
víra mùe být jetì mnohem silnìjí.
Druhá zmínka o morui se nalézá o dvì kapitoly dál v L 19,4. Je to známý
pøíbìh o Zacheovi, který touil spatøit Jeíe. Byl ovem malého vzrùstu,
proto si vylezl na strom. Jistì ji tuíte, e tím stromem je právì morue.
Jana Krajčiøíková

(Správné øeení ze str. 45: Pøed cestou.)
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ČAS RADOSTI, VESELOSTI

2. To jsme vichni lidé høíní
nadìjnì čekali,
co andìlé dnes vesele
nám tu zvìstovali.
A proto plesejme,
vichni se radujme,
Králi svému nebeskému
zpívejme!

3. Ty ná milý Spasiteli,
lásko nejmocnìjí,
z vùle Boí narozený.
Spáso nejjistìjí,
Králi ná, skloò se k nám,
Pane ná, pomoz nám,
dej radosti tvé milosti
dojít nám.

