Cesta

2

2008

KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI

cena 5 Kč

2

OBSAH
Modlitba ..................................................................3
Exodus aneb Pøeházené listy Bible........................4
Osobnost mìsíce.....................................................6
Biblická jména.........................................................7
Bozo .........................................................................8
Hromnice .............................................................. 10
Popletené øíkanky.......................................................11
Výtvarnì-literární soutì..........................................12
Učíte se anglicky? ................................................ 13
Soutì o tøi knihy ................................................ 14
Rostliny v Bibli ..................................................... 15
Písnička................................................................. 16

Vydavatel: Ústřední rada Církve československé husitské
Adresa redakce: Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6, tel.: 220 398 107
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Krajčiříková, e-mail: jana.krajcirikova@ccsh.cz
Tisk: Grafotechna Print s. r. o.
Distribuce: A.L.L. production s. r. o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234 092 851, e-mail: predplatne@predplatne.cz
Objednávky a reklamace vyřizujte, prosím, přímo s distributorem.
Ilustrace: J. Oleš, V. Švejdová, R. Sco�
a archiv časopisu Cesta
Registrováno pod číslem MK ČR E 8426 dne 2. 2. 2000

MODLITBA

Milý Pane Boe,
včera jsem vidìl na silnici bouračku
a minulý týden taky jednu.
Musela tam pøijet sanitka.
Ké by vichni øidiči i chodci
dávali vdycky dobrý pozor,
aby se nikomu nic nestalo!
Prosím tì, ochraòuj nás,
a se vdy ze svých cest bezpečnì vrátíme domù!
Amen.
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EXODUS

Také tentokrát se nám odstavce pøíbìhu ponìkud pøeházely. Seøadíte-li je správnì,
získáte písmenka do tajenky, kterou si mùete zkontrolovat na str. 11.

6. Mana, voda ze skály
Nìjaký čas pak Izraelci odpočívali ve veliké oáze Élim. Potom se vydali
na dalí pou poutí. Dolo jim jídlo a opìt začali reptat: Mìli jsme radìji
zemøít v Egyptì, kde jsme mìli dost masa a chleba, ne se tady v pouti
trápit hladem! (T)

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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Mojí se modlil k Hospodinu a ten mu øekl, e má svou holí udeøit do
skály. Ze skály pak vytryskla voda, aby se mohli Izraelci napít. (L)
To místo pojmenovali Massa a Meriba, to znamená Pokuení a Svár
 podle toho, jak se Izraelci hádali a pokoueli Hospodina svými pochybnostmi. (E)
Mojí vak Hospodinu vìøit nepøestal. Modlil se k nìmu a Hospodin mu
ukázal døevo. Kdy Mojí hodil to døevo do vody, voda zesládla a dala se
pít. Hospodin øekl Izraelcùm: Kdy mì budete poslouchat a dùvìøovat mi,
nic zlého se vám nestane. (Ø)
Mojí vedl Izraelce dál od moøe. Putovali poutí tøi dny, ale nenarazili
na ádnou vodu. Konečnì pøili na místo, kde voda byla, ale nedala se pít,
protoe byla hoøká. Pojmenovali to místo Mara, to znamená hoøká. (V)
Nìkteøí vak Mojíe neposlechli a nasbírali si many více ne snìdli. Do
rána to vak zčervivìlo a páchlo. Mojí se na nì zlobil pro jejich chamtivost
a neposlunost. Stejnì tak byli nìkteøí neposluní, kdy chtìli sbírat manu i
sedmého dne, kdy mìli odpočívat. (T)
Izraelci zase začali reptat: Co máme pít? Proč jsi nás vyvádìl z Egypta?
Abychom umøeli v pouti ízní? To jsme tam radìji mìli zùstat. Jejich víra
v Hospodina opìt zakolísala, pøestoe jim ji tolikrát pøed tím ukázal, jak je
mocný a e je vdy ochrání a pomùe jim. (Ì)
Hospodin øekl Mojíovi: Selu vám chléb jako dé z nebe. A si lidé
kadý den nasbírají tolik, kolik potøebují, jen v sobotu a sbírají na dva dny,
aby mohli dodret den odpočinku. (E)
Putovali dál a opìt mìli ízeò a začali se bouøit proti Mojíovi. Mojí
se jich zeptal: Proč poøád nadáváte a pokouíte Hospodina? Lidé se vak
neuklidnili, spí naopak. (Á)
A skutečnì, i pøes jejich reptání, večer pøiletìly køepelky, aby mìli Izraelci
maso, a ráno se na zem snesla rosa, která se promìnila v manu  chléb
nebeský. Tuto manu jedli Izraelci po celý čas svého putování poutí do zaslíbené zemì. (S)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE
Josef Kajetán TYL (* 4. 2. 1808 Kutná Hora, + 11. 7. 1856 Plzeò)
- český dramatik, herec, prozaik a novináø

V letoním roce uplynulo
pøesnì dvì stì let od narození
nejvýraznìjí osobnosti českého
divadla ale i literatury ve 30. a
40. letech 19. století, J. K. Tyla,
který v té dobì stál v centru národního a vlasteneckého dìní.
Tyl jako novináø vydával od
roku 1833 časopisy Jindy a nyní
(dodnes vychází pod názvem
Kvìty), Vlastimil a Praský posel.
Psal povídky i romány (napø. Poslední Čech).
Jeho pravou doménou vak
bylo divadlo, které miloval a o
nìm byl právem pøesvìdčen, e mùe sehrát nezastupitelnou roli v probouzení národního vìdomí i v íøení kultury a vzdìlání v nejirích vrstvách
národa. Nejprve putoval po Čechách i Nìmecku s kočovnými společnostmi,
potom hrál jako ochotník ve Stavovském divadle, kde pozdìji získal místo
dramaturga. Neustále bojoval za samostatné české divadlo. Brzy se osvìdčil
nejen jako herec, ale také jako organizátor, reisér, opatøoval rekvizity, maloval kulisy i upravoval hry. Patøil mezi nejznámìjí a nejoblíbenìjí vlastence.
Za Bachova absolutismu vak byl rozputìn český soubor Stavovského divadla a Tyl musel konec ivota strávit opìt jako kočovný herec, v chudobì
a strádání.
Český národ má jeho jméno spojeno pøedevím s naí hymnou, písní Kde
domov mùj, která, s nápìvem od Frantika kroupa, zaznìla poprvé v roce
1834 v Tylovì høe Fidlovačka.

M

BIBLICKÁ JMÉNA
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Také v pøípadì písmena M je Bible na jména pomìrnì bohatá, zde je
tedy výbìr jen tìch nejvýznamnìjích:
Mojí  jeden z biblických praotcù, vyvedl Izraelce z egyptského otroctví (viz ná seriál na str. 4-5), je po nìm pojmenováno prvních pìt biblických
knih.
Mérab (1 S 18,17) a Míkal (1 S 18,20)  dcery krále Saula, které postupnì nabízel Davidovi za manelky, pokud porazí Pelitejce (Saul vak doufal,
e David v boji zahyne, co se nestalo a s Míkal se oenil).
Mefíbóet (2 S 9,6)  syn Davidova pøítele Jónatana, vnuk krále Saula,
chromý na obì nohy. David se jej poté, co pod svou vládou sjednotil celý
Izrael, ujal a vrátil mu ve, co patøilo Saulovi.
Menachém (2 K 15,17) a Menae (2 K 21,1)  první vládl v Izraeli, druhý
v Judsku, ani jeden vak nepanoval ve shodì s Hospodinem.
Mordokaj (Ester)  vychoval svou sestøenici Ester, která se stala manelkou perského krále, a společnì zachránili idovský národ pøed vyhlazením.
Micheá, Malachiá  proroci, podle nich byly nazvány i biblické knihy.
Matou a Marek  autoøi dvou evangelií, celník Matou byl jedním z Jeíových učedníkù (Mt 10,3).
Marie  toto jméno se v Novém zákonì vztahuje k mnoha enám: pøednì je to Jeíova matka (napø. Mt 1,18), dále Marie Magdalská, která Jeíe
doprovázela a na Golgotu (Mt 27,55; Mk 15,40)  spolu s Marií, matkou
Jakuba a Josefa a Marií Kleofáovou, sestrou Jeíovy matky (J 19,25)
 Marie Magdalská také pomáhala pøi Jeíovì pohøbu a Jeí se jí zjevil po
svém vzkøíení (J 20,11-18). Dalí Marie je sestra Lazara a Marty (L 10,3842), která Jeíovi pomazala nohy vzácným olejem (J 12,1-3).
Matìj (Sk 1,26) doplnil po Jidáovì zradì apotolský kruh.
Mikulá z Antiochie (Sk 6,5)  pohan, který uvìøil v Krista a stal se jedním ze sedmi diákonù.
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BOZO

Bozo byl dobøe vychovaný slon a miláček dìtí. V arénì velkého cirkusového stanu tančil valčík a dìlal piruety, lehal si a pøedstíral, e je mrtvý, a na
závìr dirigoval kapelu vlajkou, kterou drel chobotem. Ale teď byl s tím vím
konec. Bìhem jednoho týdne se tøikrát pokusil zabít svého oetøovatele.
Kdy za ním pøili malí chlapci a dìvčata s oøechy, hnìvivì troubil, jako kdyby je chtìl vechny rozdupat. Nic jej neuklidnilo. Úøady naøídily, e majitel
cirkusu musí zvíøe dát zabít, nebo ohrouje veøejnou bezpečnost.
Tehdy jetì neexistovaly spolky pro ochranu zvíøat. Nic nemohlo majitele
pohnout k tomu, aby upustil od nelítostného plánu vyrovnat ztrátu slona
prodejem vstupenek na Bozovo utracení.
V sobotu dopoledne se v cirkusu tlačil dav lidí. Støelci s pukami v rukou
obklíčili klec, kterou Bozo neklidnì obcházel. Čas od času zvedl chobot a
zatroubil, jako kdyby tuil, co jej čeká. Venku pøed klecí stál podkoní ve fraku a s lesklým cylindrem na hlavì a chystal se právì dát znamení støelcùm,
kdy tu nìkdo poloil øediteli na rameno ruku. Øeditel se obrátil. Pøed ním
stál malý zavalitý mu s hnìdým knírem a silnými brýlemi.
Nechcete radìji nechat toho slona naivu? ptal se neznámý mu.
To nejde, øekl øeditel. Je zlomyslný. Tomu u nic nepomùe.
Dovolte mi jít k nìmu do klece a já vám bìhem dvou minut dokái, e
nemáte pravdu.
Øeditel se na neznámého zamylenì podíval: Za tøi minuty vás rozdupe
na kai, øekl.
To jsem si myslel, e nìco takového øeknete. Malý mu se usmál.
Pøinesl jsem si proto notáøsky ovìøené prohláení, které vás zbavuje ví
odpovìdnosti. Vechno riziko nesu já.
Øeditel se pøesvìdčil, e dokument je právoplatný, a sdìlil divákùm senzační novinku o pokusu uklidnit slona.
Neznámý mu odloil bez rozmýlení klobouk a kabát. Tak, øekl klidnì,
teď mùete otevøít dveøe.
Bozo pøeruil svùj neustálý pochod a obrátil krví podlité oči k malým
ocelovým dveøím s møíí a zachvìl se, kdy se závora pohnula. Malý mu
neozbrojen vstoupil dovnitø a dveøe za sebou zavøel. Bozo ze sebe vydal
varovný hnìvivý øev. Ale vetøelec začal tie hovoøit. Kdy slon uslyel první
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slova, ztiil se a zpozornìl. Napjaté publikum
nemohlo rozumìt ani
slovo, jen Bozo, jak
se zdálo, chápal. Jeho
mohutné tìlo se u nechvìlo jako ochromené,
zatímco
jednotvárný
hlas se dál laskavì a
mile ozýval. Pojednou
slon vydal krátký zvuk,
který znìl úplnì dìtsky a dojemnì, a kýval
mohutnou hlavou sem
a tam.
Neznámý mu se odváil pøistoupit k nìmu
blí a pøátelsky mu pohladil chobot. A pak se s koncem chobotu otočeným
kolem zápìstí začal spolu se slonem procházet v kleci, a nakonec pøekvapení diváci u nemohli zùstat zticha a projevili hlasitì svou pochvalu.
Malý mu konečnì opustil klec. Bozo není vùbec zlomyslný, øekl øediteli. Mìl jen touhu po domovì. Mluvil jsem k nìmu hindtinou. Je to toti
indický slon a to je øeč, se kterou vyrùstal. To jej zase upokojilo. Teď se bude
jistì dlouhou dobu chovat klidnì.
Cizí mu si ani neviml ruky, kterou mu øeditel podával. Snad se mu
zdálo, e to nemá cenu, podávat ruku mui, který byl schopen prodávat
vstupenky na smrt slona. Jednodue zmizel. Øeditel cirkusu upøenì zíral
na notáøsky ovìøený doklad a prohlédl si lépe podpis. Pak pochopil. Jméno
znìlo  Rudyard Kipling. Ten neznámý byl slavný anglický spisovatel, který
se narodil v Indii a jeho povídky o zvíøatech jsou známé po celém svìtì.
Fulton Ousler
Pøel. Zdenìk Svoboda
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NA HROMNICE ZIMY POLOVICE

Taková a øada dalích pranostik (nìkolik pøíkladù: Na Hromnice musí skøivánek vrznout, i kdyby
mìl zmrznout. Je-li o Hromnicích studeno, pøijde
brzy jaro. Pak-li na Hromnice jasno bývá, bude jetì zima dlouhá. O Hromnicích dé  na jaøe sníh,
o Hromnicích sníh  na jaøe dé. Svítí-li Slunce na
Hromnice, bude zimy o est nedìl více.) se vztahují
ke svátku Hromnice (2. února).
V pohanských dobách byly Hromnice spojeny s bujnými oslavami pøedzvìsti jara. V dobì køesanské jde o tradiční lidové označení katolického svátku
Uvedení Pánì do chrámu, døíve té Očiování Panny Marie. Svátek pøipomíná
událost z evangelií (L 2,22-38), kdy Jeíova matka pøinesla podle idovského
obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej
zasvìtila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Jeíe nazval svìtlem k osvícení národù.
Od tohoto Simeonova proroctví o Jeíi-svìtle pochází zvyk, který se začal
íøit zøejmì od 11. století: v tento den se svìtily svíčky hromničky, které se
bìhem bouøek zapálené dávaly do oken a mìly spolu s modlitbou chránit pøed
bouøkami. Báby koøenáøky jimi také léčily  dávaly je do rukou nebo køíem
pod krk nemocnému. Rozatými svícemi, které symbolizují očistu, se také
obcházely včelí úly. O tomto svátku se nemá pomlouvat, klít, tancovat, ani
ertovat. Podle lidové víry by hospodynì nemìla brát do ruky jehlu  pøitáhla
by na stavení blesk a mohlo by vyhoøet.
Protoe je tradičnì svátek spojován také s ochotou zasvìtit svùj ivot
poslání, které človìk dostává, je dnes v katolické církvi slaven také jako Den
zasvìceného ivota (tj. øeholníkù a øeholnic).
Hromnicemi končí vánoční období  pokud jste do této doby jetì neodstrojili stromeček, učiòte tak v tento den.

POPLETENÉ ØÍKANKY
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Byl jeden domeček,
v tom domečku stoleček,
na stolečku mistička.
V mističce plavaly nudličky,
Pavlíček je lovil do ličky.
Pekaø peče housky,
utipuje kousky
a Honzík za rohem
jí buchtu s tvarohem.
Eva afáøová

(Správné øeení ze str. 4: Vìøte stále.)
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VÝTVARNÌ-LITERÁRNÍ SOUTÌ

Milé dìti, v tomto čísle se s výherci soutìe na téma Kdo je mùj bliní
rozloučíme. Pøedstavujeme vám poslední dva ocenìné obrázky  od Jany
Nývltové (kategorie 6-7 let) a Nikoly Fundové (kategorie 8-9 let).

UČÍTE SE ANGLICKY?
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15. Tøi králové (mágové)
Kdy se narodil Jeí, tøi mudrci od východu pøili do Jeruzaléma a ptali
se: Kde je ten právì narozený král idù? Vidìli jsme na východì jeho hvìzdu
a pøili jsme se mu poklonit. Kdy to uslyel král Herodes, znepokojil se.
Tajnì povolal mudrce a øekl jim: Jdìte a pátrejte po tom dítìti a jakmile jej
naleznete, oznamte mi, abych se mu i já el poklonit. Oni potom pokračovali
v cestì a hvìzda la pøed nimi, a se zastavila nad místem, kde bylo to dítì.
Zaradovali se velikou radostí. Veli do domu a uvidìli dítì s Marií, jeho matkou. Padli na zem a klanìli se mu a obìtovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
A protoe byli varováni ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, odcestovali do
své zemì jinou cestou.
16. Lords Prayer
Our Father in heaven, hallowed be Your name,
Your kingdom come, Your will be done, on
earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins as we forgive those who
sin against us.
Lead us not into temptation but deliver us
from evil.
For the kingdom, the power and the glory are
Yours now and for ever. Amen.
Slovíčka:
heaven
hallowed
kingdom
will
forgive
sin
temptation
deliver
evil

nebesa
posvátný, posvìcený
království
vùle
odpustit, odpoutìt
høích
pokuení
zachránit, vysvobodit, zbavit
zlo, zlý
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Simeon a Anna
40 dní po Jeíovì narození pøinesli
rodiče Jeíe do Jeruzaléma, aby jej podle
zákona zasvìtili Hospodinu. V L 2,22-38
se dočtete, jak se setkali se Simeonem a
Annou. Pak pro vás jistì nebude tìké určit, které z následujících vìt jsou pravdivé
a které ne  a získat tak správná písmenka do tajenky. Tu nám polete do poloviny
bøezna  mùete se stát jedním ze tøí
výhercù knihy, jejich jména otiskneme
v dubnové Cestì.

Rodiče mìli obìtovat dvì holoubata
nebo dvì hrdličky.
ANO (H) NE (L)
Simeon byl mladík ijící v Jeruzalémì.
ANO (A) NE (R)
Simeon byl mu spravedlivý a zboný.
ANO (O) NE (S)
Kdy uvidìl Jeíe, vzal jej do náručí a chválil Boha.
ANO (M) NE (O)
Marii s Josefem to vùbec nepøekvapilo.
ANO (P) NE (N)
Prorokynì Anna byla vdova.
ANO (I) NE (E)
ila u Jeruzalémských hradeb, ale pravidelnì pøicházela do chrámu.
ANO (R) NE (C)
Také ona chválila Boha, kdy spatøila Jeíe.
ANO (E) NE (K)
Blahopøejeme výhercùm soutìe z prosince 2007 (Správné øeení: na obrázcích
bylo tìchto pìt rozdílù: chybìjící záhyb na Mariinì pláti; nahoøe tmavý rukáv; Jeíek nemá pusu; jesličkám chybí část nohou; seno je na jednom místì vybarvené):

Ivana Miková, Tomá Ochocký a Nikola Malá z Kojetína

ROSTLINY V BIBLI
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Koøení, balzámy
Kdy se øekne koøení, asi
si vìtina z nás pøedstaví
kuchyni, kde to z hrncù a
pánví pøíjemnì voní. Koøení
pouívají lidé ji tisíce let,
zdaleka vak ne pouze k vaøení. Mnohé z nich má léčivé
účinky, jiné se pro svou
krásnou vùni pouívá v kosmetice. Proto je samozøejmé, e také v Bibli se
s mnoha druhy koøení setkáme.
Vzpomínáte určitì na dary tøí králù  mágù z východu. Jedním z nich
byla myrha (Mt 2,11). Je to vonná pryskyøice načervenalé barvy, která se
získává z nìkterých stromù v Arábii a v Africe. V biblickém svìtì se pouívala mnoha zpùsoby, ale pøedevím k potírání a spolu s mastmi k navonìní.
Napø. v knize Ester (2,12) je zmínka o tom, e eny krále Achaveróe se
natíraly myrhovým olejem a dalími balzámy. Také v Písni písní se s myrhou
nìkolikrát setkáme (3,6; 4,6; 4,14; 5,1; 5,5), stejnì jako se afránem, pukvorcem, skoøicí, aloe (4,14). V Ex 30,23 je obsaen návod k výrobì oleje
svatého pomazání. Kromì myrhy byly dalími surovinami napø. skoøice,
pukvorec a olivový olej. Myrha se pøimíchávala také do vína - takto byla
nabídnuta Jeíi jako utiující prostøedek pøed smrtí na køíi, on to vak
nepøijal (Mk 15,23). eny myrhou oetøily Kristovo tìlo pøed uloením do
hrobu (Jan 19,39). Pøi tom pouily také dalí vonný balzám  aloe. Tato
rostlina se dodnes v pøírodní medicínì a kosmetice uívá velmi hojnì. Znali
ji ji staøí Egypané, kteøí ji nazývali krev bohù.
Z dalího koøení mùeme zmínit jetì tøeba kmín a kopr, o kterých mluví
Izajá (28,25-27), kdy nabádá, e Hospodin určil kadé práci a kadému
dìní vhodný čas a postup: Kdy oráč pøipraví pùdu, zaseje kopr, kmín,
penici, proso, ječmen a paldu. Také sklizeò neprobíhá nahodile - kopr se
nemlátí smykem a po kmínu se nejezdí koly vozù, nýbr kopr se vyklepává
prutem a kmín holí.
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ODPUS

2. Odpus, e jsem nevyslech
bratra,
který se mne na radu ptal,
/: odpus, e jsem se díval
spatra,
na toho, který klopýtal. :/
3. Odpus, e nad svou
hnìvivostí
nechal jsem slunce zapadnout,
/: odpus, e jsem dnes bez
milosti
slepého nechal upadnout. :/
4. Odpus mi, Pane, zase znova,
odpus mi kadý lásky dluh,
/: odpus vechna zbytečná
slova,
odpus, jen slitovný jsi Bùh. :/

