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MODLITBA

Pane Boe,
dìkuji ti za krásné léto,
za prázdniny,
kdy jsem mohla být skoro poøád venku a hrát si.
Dìkuji ti za kolu,
za kamarády a za to, e se mohu učit novým
vìcem.
Dìkuji ti za podzim,
za krásné barvy, za ovoce, které mùeme sklízet.
Dìkuji ti za to,
e nás má rád.
Amen.
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SOUDCOVÉ IZRAELE

Kdy Izraelci po 400 letech egyptského otroctví a čtyøiceti letech putování poutí pod vedením Jozua konečnì znovu vstoupili do zaslíbené
zemì, její opìtovné získání nebylo nijak jednoduché. Museli bojovat proti
Kenaancùm a dalím národùm, které zde ily. I jednou získané území bylo
tìké uhájit a Izraelci museli znovu a znovu bojovat. Dalí nebezpečí
spočívalo v tom, e podlehnou vlivu okolních národù, zapomenou na Hospodina a začnou uctívat jejich pohanské bohy, baaly. Tehdy jetì nemìli
Izraelci krále. Místo nich následovali vdy Bohem povolaného vùdce, který
byl obdarován moudrostí a statečností. Tito soudcové vedli lid do boje
proti utlačovatelùm, ale hlavnì k vìrnosti zákonu Hospodinovu. Rozsuzovali také jejich spory. O tom vem vypráví biblická kniha Soudcù. Pojďme
si o soudcích lidu izraelského vyprávìt i my.

Soudcové Otníel, Ehúd a amgar
Dvanáct izraelských kmenù postupnì vytáhlo do boje a protoe byl
Hospodin s nimi, porazili Kenaance. Na dobytých územích vak zùstávaly zbytky pùvodního obyvatelstva, které dále uctívalo své pohanské
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bohy. Dokud il Jozue, byli Izraelci vìrní Hospodinu. Po jeho smrti
vak na nìj začali pomalu zapomínat a klanìli se baalùm. Hospodin se
na nì proto rozhnìval a vydal je napospas okolním nepøátelùm  Pelitejcùm, Kenaancùm, Sidóòanùm a Chivejcùm, Emorejcùm a dalím.
Tak je také vydal králi aramského Dvojøíčí, Kúanovi Riátajimskému, kterému museli osm let otročit. Tehdy si Izraelci konečnì
zase vzpomnìli na svého Boha, na Hospodina, a prosili jej o pomoc.
Hospodin jim povolal vysvoboditele. Jmenoval se Otníel. Vytáhl do
boje a krále Kúana porazil. Zemì pak ila po čtyøicet let v míru  tak
dlouho, dokud il Otníel.
Kdy vak zemøel, Izraelci znovu podlehli pokuení pohanských
model a na Hospodina zapomínali. Proto nad Izraelem nabyl vrchu
moábský král Eglón. Izraelci mu museli otročit osmnáct let. Ve se
opakovalo  Izraelci prosili Hospodina o pomoc a on jim poslal vysvoboditele, Ehúda.
Ehúd el, aby pøinesl Eglónovi obìtní dar. Jetì pøed tím si vak
zhotovil dlouhou oboustrannou dýku, kterou si schoval pod aty. Kdy
Ehúd pøedal dar, propustil lidi, kteøí jej nesli, a øekl králi: Mám pro
tebe tajné sdìlení. Král tedy vechny poslal pryč a zùstal s Ehúdem
sám. Ten mu øekl: Mám pro tebe vzkaz od Boha. Pøistoupil k nìmu
a vrazil mu svou dýku do bøicha. Král byl velmi tlustý, a proto dýka
nebyla vidìt. Ehúd zavøel královu soukromou komnatu zevnitø a vyel
druhým východem. Kdy pak královi sluebníci vidìli, e je král zavøený, neruili ho, protoe si mysleli, e chce být sám. A po delí dobì
dveøe odemkli a nali krále mrtvého. Ehúd mìl mezitím dost času
utéci. Ihned svolal Izraelce do zbranì a Moábce porazili. Potom ila
zemì v míru osmdesát let.
Po soudci Ehúdovi byl amgar, který vysvobodil Izrelce od Pelitejcù. Pøítì si budeme vyprávìt o soudci Bárakovi a prorokyni Debóøe.
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Jan ika z Trocnova a Kalicha (* kolem roku 1360, + 11. 10. 1424 u
Pøibyslavi) - český vojevùdce a politik
Dnení osobnost jistì není tøeba pøíli
pøedstavovat. Jan ika pocházel z jihočeského Trocnova, ze svobodné nebohaté
zemanské rodiny, kterou musel obhajovat
proti rozpínavosti Romberkù. V roce 1400
odeel do Prahy do slueb krále Václava IV.
Jeho ivotní názory ovlivnilo kázání Jana
Husa, jeho se stal horlivým posluchačem.
Po roce 1419 se stal jedním z nejrozhodnìjích zastáncù husitské revoluce. Opustil
Prahu a uchýlil se s částí venkovských a praských husitù nejprve do Plznì,
poté do novì budované husitské pevnosti Tábora. Pøi cestì do Tábora svedli
husité pod ikovým vedením první významnou úspìnou bitvu u Sudomìøe. ika vytvoøil nový typ vojska, vynalezl velmi účinnou vozovou hradbu.
V bøeznu roku 1420 byla vyhláena proti husitským Čechám první køíová
výprava krále Zikmunda. ika vytáhl na pomoc Praze, kde s pomocí Praanù porazil velkou pøesilu nepøátel na hoøe Vítkov. Začala se vytváøet legenda
o neporazitelnosti husitù.
V následujícím období podnikl ika øadu úspìných taení a dosáhl
významných vítìzství, i kdy v únoru 1421 pøi dobývání hradu Rabí pøiel o druhé oko. Ji jako naprosto slepý porazil druhou køíovou výpravu,
vedenou opìt Zikmundem, 7. ledna 1422 u Nìmeckého Brodu. Poté se
vak uvnitø husitského hnutí začaly projevovat ideové rozpory, zejména
mezi praským a táborským køídlem. Tento rozkol se promítl i do situace
v Táboøe. ika ostøe vystoupil proti adamitùm a pikartùm, pøedstavitelùm
krajního køídla. Na jaøe roku 1423 ika pro neshody s knìími z Tábora
odeel do východních Čech. Zde také vznikla v dubnu 1423 listina známá
pod názvem ikùv vojenský øád. ika zemøel u Pøibyslavi 11. øíjna 1424,
pøi taení na Moravu. Jak velká byla ikova autorita v jeho polním vojsku,
ukazují slova Starého letopisu českého: A jeho lid pøijal jméno sirotci, jako
by jim zemøel otec.



BIBLICKÁ JMÉNA
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ét (Gn 4,25) - dalí syn Adama a Evy, Eva o nìm øekla: Bùh mi jej vloil
do klína místo Ábela, kterého zabil Kain.
ém (Gn 6,10)  jeden ze tøí Noemových synù.
imeón (Gn 35,23)  syn Jákoba a Leji.
ekem (Gn 34. kapitola)  Chivejec, který poníil Dínu, dceru Jákobovu.
Její bratøi imeón a Lévi se za to krutì pomstili.
ifra (Ex 1,15)  porodní bába, které faraón naøídil, aby usmrcovala
idovské novorozené chlapce, ona jej vak neposlechla, protoe se bála
Hospodina.
amgar (Sd 3,31)  jeden z izraelských soudcù.
imeí (2 S 16,5)  zloøečil králi Davidovi, kdy David utíkal pøed spiknutím svého syna Abalóma.
eba (2 S 20,1)  spiknul se proti Davidovi. Pøiel o hlavu.
alomoun (1 Kr 1.-11. kapitola; 2 Pa 1.-9. kapitola)  Davidùv syn, který
po nìm vládnul. Byl znám svou moudrostí (alomounùv soud) a bohatstvím. Vystavìl Hospodinu chrám.
alúm (2 Kr 15,13)  izraelský král, který vládl jen jeden mìsíc.
imon Petr (Mt 4,18; dalí místa v evangeliích a ve Skutcích)  první
učedník, kterého si Jeí vyvolil, pøes své zapøení pak vìrnì vedl církev a
hlásal vzkøíeného Krista.
imon Kananejský (Mt 10,4)  dalí z dvanácti Jeíových učedníkù.
tìpán (Sk 6.-7. kapitola)  jáhen, první Kristùv mučedník  byl ukamenován.
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MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ 3.

3. Voda
Abyste vìdìla, paní redaktorko a slečno človìčice, pán, kterému øíkáte
spisovatel, nebyl do té doby ani trrrochu mùj človìk, jetì jsem ho za svého
človìka nepøijal, nebylo taky prrroč. Ale snail se, abych ho pøijal, to je prrravda. Mimochodem, vimla jste si, jak krrrásnì vyslovuji rrr?
Ale abychom to nezamluvili, poøád se pana spisovatele na nìco ptáte a
zamlouváte to nejdùleitìjí. A to se o ábách øíká, e jsou upovídané. Take
poté, co zedníci objevili, e u vrby musí být voda, bìel spisovatel pro rýč,
a mu v namočených botách čvachtalo. Do papíru ryje tukou poøád, zato
s rýčem do zemì? Vyryl u vrby jen mìlkou jamku.
Musíte zarýt hloub, pane spisovateli, mistøe, radili zedníci. Nebo nám
radi ten nástroj pùjčte, a si jetì neublííte, my to co? My to zprubnem
sami.
Zedníci lápli na rýč kadý jednou nohou, chruplo to a pak se to stalo.
Zpod nohou se jim vyvalil takový proud vody, e pøed ním museli couvnout.
Víte, co se stalo, pane spisovateli, mistøe? povídali. Strefili jsme se do
drenáe neboli do odvodòovacího potrubí. Kdyby na to pøilo, øekneme, e
jste se strefil vy.
Nojo, ale co já s tím teďka? chytal se za hlavu spisovatel.
Počkejte, jetì jsme co? Jetì jsme neskončili, øekli zedníci. Je to tak.
Potrubí, které má odvádìt mokrotu z louky dolù do rokle, se nìkde ucpalo a
jenom tu u vrby mokvalo, máčelo a neodvádìlo, proto byla louka tak mokrá,
e se tam mohly líhnout áby. Take je v poøádku co? Je v poøádku, e jsme
se strefili do místa, kde jetì potrubí ucpané není. A vy té vodì teďka vyhloubíte do cesty co? Vyhloubíte rybníček a z rybníčku odvedete pøebytečnou vodu do stre jinou rourou, kterou vám co? Kterou vám pøineseme.
Jenome místo, kde pøekopli tu ucpanou odvodòovací rouru, bylo poloeno o kousek vý ne dvùr. A mezitím, co takhle krásnì plánovali, co
pan spisovatel udìlá, voda z roury si tekla a tekla a rozlévala se po dvoøe
pøed chalupou. Byla z ní nejdøív jen kalu, ale ta se roziøovala, a z ní byla
hotová záplava. Nelíbila se černému kocourovi Čertovi, kterému se voda
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líbí, jen kdy chce, a tahle se mu nechtìla
líbit vùbec. Odkráčel z ní jak na chùdách a
se znechuceným výrazem pøi kadém kroku
zatøepal tlapkou s bílou punčokou.
Voda u podtékala bránu a sklouzla na
cestu, kudy se jezdí, kupøíkladu jste po ní
pøijela vy, paní redaktorko a slečno človìčice.
Teprv teď si toho ti tøi vimli. Spisovatel se
znovu chytal za hlavu, zatímco zedníci vánì hlavami pokyvovali.
Teď jste tomu dal, pane spisovateli, mistøe, povídali. Co kdy teďka
voda cestu vymele a nepùjde po ní jezdit, aha?! My jsme vám hnedka øíkali,
nekopejte pod vrbou, zpùsobíte potopu. Jetì e máte nás. Protoe my vám
co? My vám od toho mokrého nadìlení pomùeme, a to tak, e odvedeme
vodu do kanálku pod cestou a tamtudy u sama poteče do stre. A vy nám
radi co? Vy nám radi nepøekáejte.
Vypozoroval jsem, e zedníci jsou jako kocouøi. Kdy nìco chtìjí udìlat,
nikdo jim v tom nezabrání, zato kdy nechtìjí, nic s nimi nehne. A zedníci
chtìli. Vyhloubili lábek, který vodu zpod roury odlaboval. Mìli k tomu
vysoce odborný výklad.
Tuten kámen pod rourou, pane spisovateli, mistøe, není obyčejný placák, nýbr zábøeník neboli odhon, aby odklonil vodu stranou a bokem a
vy abyste mohl co? Abyste se mohl pustit do hloubení rybníčku. My máme
jinou práci, musíme vám opravit tu zhroucenou zeď u chalupy. Vy sám na
tomto nezmokøeném místì neboli suchém plácku vytvoøíte co? Vytvoøíte
rybníček, jeden kus.
No a mùj človìk, teď u byl spisovatel trochu mùj človìk, byl pøesnì jako
kocour, kdy nìco chce. Hned popadl rýč pohozený od zedníkù, aby se do
toho pustil, zatímco zedníci li zpátky ke svému kalfasu s maltou a ke svým
cihlám, aby opravovali zhroucenou zeď u chalupy. A tváøili se jako kocouøi,
kdy se jim do nìčeho nechce.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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KOLA

Máma chystá svačinu
na desátou hodinu
banán jabko nebo kiwi
maminka nás dobøe iví
Ve kole vak jak se sluí
ivíme té svoji dui
S vìdou dret øízný krok
učíme se celý rok
Pøedmìtù je celá øada
doba si to ovem ádá
neptej se u proč a nač
ve ti øekne počítač
Jarmila Konečná

O LÍNÉM SLÙÒÁTKU
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V Africe, tam, kde je
poøádné teplo a krásnì
modré moøe, ije hodnì slonù. Na jednom
takovém proslunìném
místì je louka, kam
chodí cvičit jedna sloní
rodinka. Slùòata jsou
malá, vìtí, silnìjí, hubenìjí a vechna uatá
a rozpustilá.
Máma slonice jim
kadé ráno pøedcvičuje a táta slon k tomu hraje na piáno. A slùòata tancují,
hopsají, jak se jim zachce a nejradìji ze veho mají sloní boogie.
Jenom nejmladí slùnì, Elefantík po tatínkovi, nechce ráno vyskočit ze
své vyhøáté postýlky. A protoe nemá ádný pohyb, často stùnì. Mívá rýmu
a to je poøádná otrava. Pøedstavte si, kdy takové slùnì kýchne! Co se musí
natrápit s dlouhým chobotem. A tak je Elefantík mrzutý a závidí brákùm a
sestøičkám, e nemusejí smrkat.
Nejlepím lékem proti vem neduhùm je vesele si zazpívat a zaskotačit.
A tak ostatní slùòata Elefantíkovi zpívají. A ten? Po chvilce u nepotøebuje
kapesníky, u nekýchá, ale válí sudy a cvičí. A vichni si k tomu zpívají:
Elefantík tancuje
kadý slon se raduje.
Má veselou náladu
tancuje i lambádu.
A to u potom tancuje opravdu celá sloní louka, a se tøese velikánský
hustý prales.
Jana výcarová
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POZNÁVÁME JEÍE 2. - 3.

Milé dìti, mìsíc utekl jako voda a ji pøicházím s novými biblickými
otázkami.
Část druhá
1. Kdo se jako první pøiel podívat na narozeného Jeíe?
2. Kam museli rodiče Jeíe utéct?
3. Proč el malý Jeí s rodiči do Jeruzaléma?
4. Co Jeí bìhem této cesty dokázal?
5. Proč knìí asli, kdy se setkali s Jeíem?
Nápovìda: odpovìdi na jejich otázky, pastýøi, slavnost Velikonoc,
Egypt, rozhovor s moudrými dospìlými lidmi
Část tøetí
1. Kdo navtívil Jeíe po jeho narození?
2. V jakém mìstì se rodiče s Jeíem po návratu z Egypta usadili?
3. V kolika letech se Jeí vydal s rodiči na cestu do Jeruzaléma?
4. Co øekla maminka Jeíi, kdy ho nala v chrámu?
5. Kde kázal Jan Køtitel?
Nápovìda: 12 let, mudrci, Nazaret, pou, obavy
Pøeji vám, dìti, hodnì zábavy pøi øeení otázek. Správné odpovìdi si mùete zkontrolovat na str. 14.
Marcela ímová

PUTUJEME S BIBLÍ
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Milé
dìti,
v tomto
novém seriálku se postupnì
vydáme na rùzná místa na
mapì, která jsou spojena
s biblickými
událostmi.
Nìkdy navtívíme celou zemi
nebo oblast, jindy nìjaké
mìsto. Doufám, e pro vás
toto povídání bude zajímavé
a pøiblíí vám Bibli zase
z jiného úhlu.

1. část  Mezopotámie
Pùvodní význam slova Mezopotámie je zemì mezi øekami, myslí se tím
øeky Eufrat a Tigris. Je to území na Blízkém východì, nacházející se mezi
støedním tokem tìchto dvou mohutných øek.
Odehrávají se zde první kapitoly biblické knihy Genesis, tedy první knihy
Mojíovy. Tato oblast byla podle Bible místem zahrady Eden, kde ili Adam
s Evou, dokud je Pán Bùh pro jejich høích nevyhnal. Zde se také lidé pokoueli stavìt babylonskou vì, pravdìpodobnì lo o vìovitý chrám, kterému
se øíká zikkurat. Z Mezopotámie, z mìsta Ur, se vydal Abraham na dalekou
cestu do zaslíbené zemì. Spolu se svým otcem Terachem odeel do Cháranu. Protoe mu Bùh slíbil, e jemu a jeho potomkùm dá zemi Kanaan, vydal
se Abraham po otcovì smrti dál, a se usadil v Mamre poblí Chebronu. Zde
jeho ena Sára porodila syna Izáka a začalo se tak naplòovat Boí zaslíbení
dané Abrahamovi, e se stane otcem velkého národa.
Období hladu donutilo jeho vnuka Jákoba k odchodu do Egypta, kde
Izraelci, pozdìji zotročení faraonem, ili 400 let. Z Egypta je vyvedl Mojí,
40 let putovali poutí a potom znovu dobyli Kenaan.
Vrame se vak do Mezopotámie. Díky obìma øekám je to krajina velmi
úrodná, právì zde se poprvé rozvíjela zemìdìlská kultura a zrodily se zde
první písemné památky v dìjinách lidstva. Severovýchodní Mezopotámie
byla osídlena ji pøed 100 000 lety. V polovinì 4. tisíciletí pø. n. l. pronikli
do jiní Mezopotámie Sumerové. V pol. 3. tisíciletí pø. n. l. ovládli Mezopotá-
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mii Akkadové, v severní Mezopotámii se postupnì usídlili Asyøané. Zatímco
sever Mezopotámie v okolí mìst Aur a Ninive byl pozdìji zván Asýrie,
jihu kolem mìsta Babylón se dostalo označení Babylónie. Asyrská øíe a
babylonská øíe byly také dva nejmocnìjí státní útvary vzniklé ve starovìké
Mezopotámii.
Rozmach Asýrie byl pro Izrael velkým nebezpečím. Mnoho prorokù, zejména Izajá, pøed touto hrozbou varovalo. Severní království (Izrael) bylo
skutečnì zničeno a jeho obyvatelé odvedeni do vyhnanství. Jiní království
(Judsko) a mìsto Jeruzalém padly do rukou babylonského krále. Po pádu
babylonské øíe následovalo období perské nadvlády, které trvalo více ne
dvì stì let. V té dobì se Izraelci znovu vrátili do své zemì a obnovili Jeruzalém i chrám.
Mezopotámii za dalích nìkolik stovek let ovládl Alexandr Veliký, poté
Seleukovci, po nich Parthové a ve 2. století po Kristu Øímané. V 7. století
ji pak dobyli Arabové. Dnes je Mezopotámie součástí Iráku a východní
Sýrie.

Øeení ze strany 12:
Druhá část: 1. pastýøi, 2. do Egypta, 3. na slavnost Velikonoc, 4. povídal si s moudrými
dospìlými lidmi, 5. protoe správnì odpovídal na jejich otázky
Tøetí část: 1. mudrci, 2. v Nazaretu, 3. ve 12ti letech, 4. e ho s obavami hledali, 5. na
pouti.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti, u je tu zase podzim se svým rohem hojnosti. Najdete na
naich obrázcích pìt rozdílù? Pokud nám své øeení polete do poloviny
listopadu, mùete vyhrát jednu ze tøí knih.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z čísla červen-červenec 2008
(tajenka: Hry v lese):
Frantiek Kopøiva z Mladé Boleslavi
Nikola Malá z Kojetína
Ondøej Mojí z Nové Paky
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POVÍDEJ MI, TATÍNKU

2. Povídej mi, mamičko,
kdo má dobré srdíčko,
i kdy nìkdy zlobívám,
pøece mì má rád.
3. Povídej mi, vdy já vím,
e mým otcem laskavým
je Pán Jeí v nebesích
a má mì moc rád.

