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MODLITBA

Pane Boe,
dìkujeme ti za tvého svatého Ducha,
kterého nám posílá,
abychom dokázali porozumìt tomu,
co nám chce øíci.
Díky nìmu si mùeme být jisti,
e jsi poøád s námi.
Amen.
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EXODUS

Milé dìti, podaøí-li se vám správnì seøadit pøeházené odstavce, dozvíte se nejen pøíbìh o tom, jak Izraelci na pouti budovali Boí svatyni, ale také tajenku, kterou si mùete
zkontrolovat na str. 11.

9. Budování svatynì
Pomazal také Árona a jeho syny, které Hospodin určil, e mu budou slouit jako knìí  oni i jejich potomci po vechna pokolení. (Í)
Kdy byly práce ukončeny a ve bylo pøipraveno, Mojí svatyni pomazal
olejem a posvìtil. ()
Kdy tohle vechno bylo hotovo, vyrobil kadidlový oltáø, oltáø pro zápalnou obì a vechno potøebné náčiní. Nakonec bylo udìláno nádvoøí svatynì
ze sloupù a zástìn. (O)
Svícen, který vyrobil
Besaleel jako dalí, byl
také z čistého zlata.
Svícen byl estiramenný  z kadé strany mìl
tøi ramena. Na kadém
z nich byl kalich podobný mandloòovému
kvìtu. (B)
Dále Besaleel vyrobil obìtní stùl z akáciového døeva, obloený
čistým zlatem. Ke stolu
patøily tyče, na kterých
se nosil, a nádoby,
mísy, pánvičky, obìtní
misky a konvice  ve
z čistého zlata. (A)
Potom
Besaleel
vyrobil schránu z akáciového døeva, kterou
celou obloil zvnìjku

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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i zevnitø zlatem. Pøidìlal k ní čtyøi zlaté kruhy  do kadého rohu jeden,
kterými protáhl dvì tyče, aby bylo moné schránu pøenáet. Schránu pøikryl
zlatým pøíkrovem, na kterém vytepal dva zlaté cheruby s rozepjatými køídly,
otočené čelem k sobì. Do schrány byly uloeny desky s Desaterem. Proto se
jí øíká schrána úmluvy. (B)
Celá svatynì i její vybavení muselo být pøizpùsobeno faktu, e Izraelci
byli na cestách  neustále putovali, take ve bylo tøeba udìlat tak, aby
bylo moné to bez potíí sbalit a pøenést jinam. Nejprve uili Hospodinùv
pøíbytek  stan setkávání. Byl zhotoven z deseti pruhù jemného plátna a
látky purpurovì fialové, nachové a karmínové. Do látky byly vetkány obrazy
cherubù  andìlù. Stan byl opatøen oponou, která mìla zastírat schránu
úmluvy. (V)
Kdy se Mojí vrátil z hory Sínaj a po rozbití zlatého telete byla obnovena smlouva s Hospodinem, pøistoupili Izraelci pod Mojíovým vedením
k provedení smìrnic o svatyni a bohoslubì. Nejprve byla provedena sbírka.
Mojí vyzval vechny, aby mezi sebou vybrali obì pozdvihování  zlato,
støíbro, mìď, drahé døevo, látky, drahé kameny, vzácné oleje. Sbírka byla
dobrovolná, ve bylo odevzdáváno od srdce. A bylo mnoho lidí, kteøí pøináeli dary. Vybralo se víc, ne bylo tøeba. Také mnoho lidí se pøihlásilo do
práce. eny tkaly krásné látky, mui se poutìli do výroby veho, co Bùh
určil. Vechny práce øídili Besaleel a Oholíab, které Hospodin tímto úkolem
povìøil a také je k tomu vybavil potøebnými schopnostmi. (A)
Pøíkazy byly opravdu velmi podrobné  Hospodin určil, co vechno se
má zhotovit, z jakého materiálu, jak to má být velké a jak to má vypadat. Na
zhotovení svatynì i vech pøedmìtù mìla být mezi Izraelci provedena sbírka. Hospodin také sám zvolil øemeslníky, kteøí mìli dílo provést, a naplnil je
svým Duchem, aby ve dokázali. (T)
Kdy byl Mojí na hoøe Sínaj a rozmlouval s Hospodinem, ten mu také
pøedal velice podrobné pøíkazy, týkající se vybudování jeho svatynì. Øekl:
Kdy mi vybudujete svatyni podle mých pokynù, budu v ní bydlet a tak
budu stále s vámi. (S)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE
Vìra ČÁSLAVSKÁ (* 3. 5. 1942 Praha) - česká gymnastka
Nevední pohybové nadání zøejmì provázelo
malou Vìrku doslova od kolébky. U ve tøech
letech se "vloudila" do baletní količky, kam docházely její starí sestry. Pøestoe byla zdaleka
nejmladí, dokázala se tu rychle prosadit. Pokračovala pak v baletní pøípravce Národního divadla,
brzy vak vymìnila pičky za brusle. Propracovala se do Sportovní koly dorostu, vyhrála krajský
pøebor dorostenek, vystupovala jako sólistka
v dìtských ledních revuích. Nevalný zájem trenérù o "neprominentní" dìvčátko a oklivé zranìní
obličeje pøi závodì pøivedly rodiče k rozhodnutí s

bruslením skončit.
Začátkem roku 1957 se neobyčejnì ivé dívky ujímá nae tehdy nejlepí
sportovní gymnastka Eva Bosáková. Mimoøádný talent (a také píle a houevnatost) se začíná projevovat. Jetì v téme roce je patnáctiletá Čáslavská
nominována na mezinárodní závod ČSR - Belgie.
Začíná hvìzdná kariéra jedné z nejvìtích gymnastek svìta vech dob.
Bìhem své aktivní sportovní činnosti od 15 do 26 let získala na rùzných
soutìích 140 medailí, z toho 97 zlatých. Na OH v Tokiu 1964 vybojovala
3 zlaté (osmiboj, pøeskok, kladina) a 1 støíbrnou (drustva). Navíc si získala
srdce japonských divákù a takovou popularitu, jaké nikdy ádný jiný sportovec v Japonsku nedosáhl. Absolutní vrchol vak na ni teprve čekal. Na OH
v Mexiku 1968 vyhrála "zlatá Vìrka" vechno, co se dalo (osmiboj, pøeskok,
bradla, prostná), jen na kladinì a v drustvech získala "pouhé" støíbro.
Ovìnčená vavøíny se v México City provdala za československého olympionika Josefa Odloila (støíbrná medaile v bìhu na 1 500 m v Tokiu 1964).
Po skončení dvouleté ekonomické koly vystudovala ji pøi zamìstnání
jedenáctiletou støední kolu a fakultu tìlesné výchovy a sportu. Po Mexiku
ukončila závodní činnost a začala se vìnovat trenérské práci. Po listopadu
1989 krátký čas pracovala v Kanceláøi prezidenta republiky a nyní se plnì
vìnuje činnosti v olympijském hnutí.

P

BIBLICKÁ JMÉNA
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Tentokrát jsou nejvýznamnìjí nositelé jmen, začínajících písmenem P,
v Novém zákonì. Začneme ovem jako
vdy Starým zákonem.
Potífar (Gn 39,1)  velitel faraónovy tìlesné stráe, u kterého slouil Josef poté,
co jej bratøi prodali do otroctví. Potífarova
ena se snaila Josefa svést, kdy ji vak
odmítl, køivì jej obvinila a Josef byl zavøen
do vìzení.
Penina (1 S 1,2)  jedna ze dvou manelek Elkány, posmívala se té druhé  Chanì, e nemùe mít dìti. Bùh vak vyslyel
Chaniny prosby a narodil se jí Samuel.
Pinchas (1 S 1,3)  syn knìze Élího,
spolu se svým bratrem Chofním pracoval
v chrámu, počínali si vak patnì, za co
byli potrestáni  padli v boji s Pelitejci.
Pekachjá, Pekach (2 Kr 15,23-31)  dalí dva patní izraeltí králové.
imon Petr (Mt 4,18-20)  první učedník, kterého si Jeí vyvolil (spolu
s jeho bratrem Ondøejem), z evangelií známe o nìm øadu pøíbìhù, stejnì jako o jeho pùsobení mezi prvními køesany (ze Skutkù apotolských). Napsal
také dvì epitoly.
Pilát Pontský (Mk 15,1-15)  øímský místodritel, který na ádost idovské velerady odsoudil Jeíe k smrti.
Prochor, Parmén (Sk 6,5)  dva ze sedmi prvních diákonù.
Pavel z Tarsu (Skutky, epitoly)  døíve Saul, nejprve horlivý pronásledovatel køesanù, po svém obrácení v Damaku se vak stal neménì horlivým
iøitelem køesanské víry. Na svých misijních cestách zaloil mnoho køesanských obcí i mezi pohany, kam také napsal celou øadu listù  epitol, které
tvoøí součást Nového zákona.
Priscilla (Sk 18,2-3)  køesanka, manelka Akvily, Pavel se s nimi spøátelil v Korintì, il u nich a pomáhal jim ít stany.
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SVÁTKY DUCHA SVATÉHO

V kvìtnu slavíme Svatoduní svátky, kdy si pøipomínáme seslání Ducha
svatého na učedníky a vznik køesanské církve. Symbolem Ducha svatého
je holubice. Najdete na naich dvou obrázcích pìt rozdílù? Své øeení si
zkontrolujte na str. 11.

O PLYOVÉM MEDVÍDKOVI
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Dìti, vzpomínáte si, e jsem
vám jednou vyprávìla o Vojtíkovi? (Cesta listopad 2006  pozn.
redakce) Tehdy byl jetì malinký
a učil se chodit. Pomohl mu skøítek a čtyølístek.
Dnes u je Vojtíek velký kluk.
Tak velký, e vám na prstících
ukáe, kolik je mu let. Celé dva a
jetì pùl.
Vojtíek má oči a vlásky hnìdé jako čokoláda. A čokoládu má
moc rád. Kdo by také nemìl, kdy je čokoláda tak slaďoučká?
S ostatním jídlem je to horí. Nìkdy sní celý obìd docela sám a s chutí,
jindy musí maminka Vojtíka pobízet. A tak je to se vím. Jednou je chlapec
veselý a milý, hraje si a zpívá  a jindy brečí a vzteká se. Jednou je hodný a
posluný  jindy zlobivý a protivný. Kdy je hodný, mají ho vichni moc rádi.
Kdy zlobí, mají ho rodiče také rádi, ale jinak. Pøemýlejí, jak pøivolat nazpìt
tu pøíjemnìjí Vojtíkovu podobu.
Jednou si Vojtíek hrál na podlaze s autíčky a pøiel za ním pejsek Alík.
Bìhal kolem dokola a vechny hračky rozházel. Vojtíek se na pejska zlobil,
kopal do nìj a mlátil ho pìstičkami a rovnou do čumáčku. To bylo zlé. Alíka
to moc bolelo, utíkal se schovat pod stùl a jen se smutnì díval. Jindy chlapec zkouel, jestli je Alíkùv ocásek dobøe pøirostlý  a poøádnì jej za nìj
zatahal.
Nechej toho, radila klučíkovi maminka, jinak tì Alík kousne.
Ale nekousne, mudroval Vojtíek, na tomhle konci pøece nemá zuby.
A zase nedal Alíkovi pokoj, jakoby chtìl vyzkouet, jestli je pejsek jen hračka, kterou nic nebolí a která nic necítí, kterou lze dokonce rozebrat jako
stavebnici.
Jednou el Vojtíek spát se svým plyovým medvídkem, kterému u maminka nìkolikrát pøiívala ocásek i knoflíkové oči. A co se nestalo? Medvídek
v noci náhle vyrostl a byl z nìj poøádný medvìd. A z nìj la hrùza. Místo
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knoflíkù mìl skutečné oči a v nich hoøely uhlíky zlosti. Díval se na Vojtíka
z veliké výky a bručel: Ty kluku jeden, dávej si pozor na nás, na zvíøátka.
Bude-li nám ubliovat, pozná sám, jak to bolí.
Na druhý den Vojtíek na vechno zapomnìl a znovu tahal Alíka za ocásek
i za ui. Najednou ucítil takovou bolest, jakoby nìkdo veliký tahal za jeho ouka. A taky za vlasy, za ruce i za nohy. Aú, aú , volal a utíkal do bezpečí své
postýlky. Tam leel jeho medvídek jakoby nic. Jen knoflíkové oči se mu leskly
ibalstvím.
Od té doby u chlapec vìdìl, co znamená slovo bolest a zvíøátkùm, ani
tìm plyovým, u nikdy neublioval.
Svatava Máová

NÁPIS NA KAMENI
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Tomá a Lenka se domluvili, e
pùjdou do lesa na jahody. Cestou
si vimli, e za vesnicí pod lípami je
nìjaký kámen zarostlý køovím. Kdy
si ho blí prohlédli, usoudili, e na
nìm byl zøejmì kdysi zabudován køí,
který vyvrátila nìjaká vichøice nebo
zlomyslný človìk. Na kamenu objevili
pár vytesaných písmen. Nìkterá byla
čitelná, jiná ne. Tomá nael v kapse
kus papíru a tuku  a to, co dokázali
pøečíst, pečlivì zaznamenal. Místo
zničených písmen udìlal dvojtečky.
Vypadalo to takto:
J: :S:M
:I:O:

:A

:E:T:,

:R:V:A

I

Pak oba zamíøili do lesa, nasbírali jahody, sedli si na paøez a pøemýleli,
co na tom kamenu mohlo být napsáno. Nakonec na to pøili.
Zkuste to vylutit také vy. Usnadníme vám to tím, e vám chybìjící písmena napíeme v abecedním poøádku:
AAÁCDEJPSTTV
Kdy nápis rozlutíte, podívejte se pro kontrolu do Bible, do Janova
evangelia 14,6; tam tu vìtu najdete.
ZS

Øeení ze str. 4: Stavba Boí.
Øeení ze str. 8: nohy; ocas; zobák; konec køídla; mrak nad køídly.
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KONVALINKY

Cinky linky, cinky linky,
v máji kvetou konvalinky,
celý les u jimi voní,
je jich víc ne bylo loni.
Je jich na sta, na tisíce,
trháme je do kytice,
cinky linky, cinky linky,
konvalinky pro maminky.
Eva afáøová

UČÍTE SE ANGLICKY?
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18. Modlitba
Sv. Augustin øekl: Modlitba znamená rozmlouvat s Bohem. Tímto prohláením ukázal na základní rys naich modliteb: jejich spojení s Bohem, společenství s Bohem, otevøenost vùči Bohu takového druhu, e Vemohoucímu
otevíráme své rty, srdce i mysl. Jen tímto zpùsobem je moné vyznat Bohu, co
jsme udìlali patnì, poádat jej o pomoc, prosit za potøebné lidi a také Bohu
dìkovat a chválit jej.
19. Mothers Day
We
celebrate
the
second Sunday in May as
a Mothers Day. One of The
Ten Commandments teaches
us: Honour your father and
your mother, that your days
may be long in the land,
which the Lord your God
gives you. On that day we
can thank to our mothers
for their care and love, which
they continue to give us. We pray to God to endow us later with the same
strength and patience, as our mothers have now with us, to be able to pay
them back everything and not to forget about them, when we are adult and
independent.
Slovíčka:
Mothers Day
The Ten Commandments
honour
endow us (with)
strength
patience
independent

Den matek
Desatero pøikázání
ctít
obdaøit nás (čím)
síla
trpìlivost
nezávislý
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Svatoduní doplòovačka
Doplòte slova podle počtu jejich písmen (zleva doprava a shora dolù) a
chcete-li být zaøazeni do losování o tøi knihy, polete nám tajenku do poloviny června!

7 písmen: letnice, plameny, seslání, svìdčit
6 písmen: jazyky, mluvit, slyet, vanutí
5 písmen: mnoho, opilí, strach, svatý
4 písmena: lidé, obec, oheò, víra
Blahopøejeme výhercùm soutìe z bøeznového čísla (tajenka: Kraslice):
Jan Vìchet a Ondøej Tomčík z Nové Paky
Albìta Dvoøáková z Mladé Boleslavi

ROSTLINY V BIBLI
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Zelenina
Ji døíve jsme se seznámili
s nìkterými druhy ovoce, které znali bibličtí lidé, dnes se
podíváme na zeleninu.
Kdy Izraelci putovali
poutí, Bùh jim sesílal manu, aby netrpìli hladem. Po nìjaké dobì se jim
vak pøejedla a reptali: Vzpomínáme na ryby, které jsme mìli v Egyptì zadarmo, na okurky a melouny, na pór, cibuli a česnek. Jsme u celí seschlí,
nevidíme nic ne tu manu. (Nu 11,5-6).
Zmínku o okurkách, pøesnìji o okurkovém poli, najdeme jetì u Izajáe, kdy lidem pøipomíná jejich høích, za který je Hospodin trestá: Dcera
sijónská zùstala jako chatrč na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako
obleené mìsto (Iz 1,8).
V 2 Kr 4,38-41 čteme tento zajímavý pøíbìh: v dobì hladu naøídil prorok
Elía jednomu svému áku, aby uvaøil polévku. Ten nael polní popínavou
rostlinu a sesbíral z ní plný at polních tykví. I pøiel a rozkrájel to do hrnce
na polévku, ani to kdo znal. Kdy začali jíst, vykøikli, e je to jídlo jedovaté.
Elía vak do polévky nasypal mouku a tím pokrm učinil nekodným.
A nesmíme zapomenout na čočku! Jistì vichni znáte pøíbìh o tom, jak
lstivý Jákob vyloudil prvorozenství na svém bratru Ezauovi za mísu čočky
(Gn 25,34).
Prorok Ezechiel mìl leet po 390 dní spoután na boku, aby názornì
Izraelcùm ukázal jejich nepravosti. Po tu dobu si mìl pøipravovat pokrm
z nádoby, do které nasypal penici, ječmen, boby, čočku, proso a paldu
(Ez 4,9). O čočce, spolu s dalími potravinami, kterými uctili Davida a jeho
mue v Machanajimu, je zmínka také v 2 S 17,28: pøinesli lùko, misky a
hlinìné nádobí i penici, ječmen a mouku, praené zrní, boby, čočku a
pramu, i med a máslo, ovce a kravský sýr.
Poslední zmínku o čočce jsem nalezla také ve Druhé Samuelovì (23,11):
Pelitejci se shromádili do houfu; byl tam díl pole plný čočky. Bohatýr
ama se postavil do toho pole a zachránil pøed Pelitejci prchající lid.
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JSI BLÍZKO NÁS

