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MODLITBA

Dobrý Boe,
zdá se, e listopad je nejsmutnìjí mìsíc v roce.
Den je poøád kratí, kadou chvilku prí, je zima.
Navíc lidé jezdí na høbitovy.
Já mám høbitovy rád.
Je tam taková zvlátní, klidná, trochu tajemná atmosféra.
A líbí se mi, jak jsou hroby hezky upravené,
plné kvìtin a hoøících svíček.
Také jezdíme ke hrobu naí babičky.
Nejsem smutný.
Vzpomínám na babičku a vím,
e teď u je u tebe a má se dobøe.
Dìkuji ti za to.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

5. Saul obìtuje
Izraelci se neustále museli vypoøádávat
s nepøátelskými národy, které na nì útočily ze vech stran. Jedním z nich byli silní
Amónci pod vedením Náchae. Obklíčili izraelské mìsto Jábe. Jábetí mui se Náchaovi chtìli dobrovolnì podrobit, on jim vak
vyhrooval, e vem vyloupne pravé oko, aby
je pokoøil. Jábetí začali urychlenì hledat
pomoc od ostatních Izraelcù.
Jakmile se o výhrùkách Amóncù dozvìdìl Saul, velmi se rozhnìval. Oral právì pole
se spøeením dobytka. Rozsekal svùj dobytek
na kusy a ty rozeslal po poslech do celého izraelského území se vzkazem:
Tohle se stane s dobytkem kadému, kdo se mnou a se Samuelem nevytáhne do boje proti Amóncùm!
Vichni poslechli a pod Saulovým vedením nepøítele na hlavu porazili.
Saul byl velmi statečný a po boji i velkomyslný k nepøíteli. Pod Samuelovým
vedením se pak vichni lidé shromádili v Gilgálu, kde obìtovali Hospodinu
a oslavovali vítìzství. Saul byl znovu potvrzen králem. Samuel jej i lid ovem
varoval, aby byli posluní Hospodina, protoe jedinì tak obstojí.
Uplynul rok Saulovy vlády a znovu se chystal bojovat s Pelitejci. Shromádilo se veliké vojsko a čekali, a pøijde Samuel, aby jako knìz vykonal
obì Hospodinu, pronesl modlitby a boj mohl začít. Samuel vak nepøicházel. Po týdnu se netrpìliví vojáci začali rozcházet. Saul u také ztratil trpìlivost, a tak se nakonec rozhodl, e u dál čekat nebude a obì vykoná sám.
Pøikázal zabít obìtní zvíøe a zapálit oheò, na který jej poloili. Vtom pøiel
Samuel. Kdy vidìl, e na nìj nepočkali, pokáral Saula: Počínal sis patnì.
Hospodin ti dal pøíkaz, abys čekal na mì. Ty jsi jeho pøíkaz neposlechl. Kdybys byl posluný, tvé království by obstálo. Takhle si vak Bùh vyhlédl jiného
krále místo tebe.
Izraelci pak nakonec díky statečnosti Saulova syna Jónatana nad Pelitejci zvítìzili, Saula vak od té doby Bùh zavrhl.
Jana Krajčiøíková

CVIČTE SI PAMÌ
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Pros skupinku hráčù.  Na obrázku je tøináct jmen z prvních pìti knih
Starého zákona. Dívejte se na nì 30 vteøin, pak je zakryjte a napite ta,
která jste si zapamatovali. Vyhrává ten, kdo jich napsal nejvíc.
Z.S.
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PODOBENSTVÍ

7. O pokladu a perle
Dnes si stručnì pøiblííme dalí dvì podobenství nebeského království. Obì jsou z Matouova evangelia. Podobenství o pokladu
v poli (Mt 13,44) zní: Království nebeské je
jako poklad ukrytý v poli, který nìkdo najde
a skryje; z radosti nad tím jde, prodá vecko,
co má, a koupí to pole. Podobenství o perle
najdeme také pouze u Matoue a to hned
v následujících verích (Mt 13,45-46): Anebo
je království nebeské, jako kdy obchodník, který kupuje krásné perly, objeví
jednu drahocennou perlu; jde, prodá vecko, co má, a koupí ji.
Obì situace si jsou dost podobné. Nìkdo nìco náhodou objevil. Nìco,
co je velmi krásné, velmi cenné. Má z toho obrovskou radost a je ochoten
se vzdát veho, co má, aby to mohl získat. Dìlá to, protoe ví, e se mu to
vyplatí. Obchodník by tìko kupoval perlu, kdy by nebyl pøesvìdčen, e
mu pøinese zisk.
Setkat se s královstvím nebeským  setkat se s Pánem Jeíem  mùe
kdokoliv a kdykoliv, ve chvíli, na místì a zpùsobem zcela nečekaným. Pokud
človìk pochopí, co vechno mùe tímto setkáním získat, nemrzí ho, e se
na oplátku musí nìčeho vzdát. Nejde pouze o majetek, o peníze  mohou
to být nìkteré zvyky, plány do budoucna, touhy. Ten nalezený poklad za to
ovem stojí.
Jde jen o to, abychom chodili svìtem s očima otevøenýma  aby se nám
nestalo, e projdeme kolem pokladu a vùbec si ho nevimneme.
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME BIBLI
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Nae listopadové biblické otázky se týkají sourozencù v Bibli. Víte, jak
se jmenovali sourozenci uvedených biblických postav? Pomùe vám nápovìda a biblický text v závorce. Své odpovìdi si mùete ovìøit na str. 12.
1. Jak se jmenoval Ábelùv bratr? (Gn 4,1-2)
a) Noe, b) Kain, c) Samuel
2. Jak se jmenoval bratr Izákova syna Ezaua? (Gn 25,25-26)
a) Jákob, b) Josef, c) Jan
3. Jak se jmenovala Lábanova starí dcera, sestra Ráchel? (Gn 29,16)
a) Anna, b) Rebeka, c) Lea
4. Jak se jmenovala sestra Marie (jetì mìly bratra Lazara)? (J 11,1)
a) Albìta, b) Marta, c) Lýdie
5. Jaké jméno mìl bratr Jakuba Zebedeova  jeden z Jeíových učedníkù? (Mt 10,2)
a) Jan, b) Jiøí, c) Pavel
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NA TOULKÁCH S KULDOU III.

Objevuje se Smejčil  první část
Ale nejdøív se neobjevil Kulda. Toti neobjevily ho dìti, kdy se ráno podívaly z okna. Hledìly pøes rybník Nohavici na ostrùvek s Černou tvrzí, odkud
jetì včera za tmy svítil jejich nový kamarád jako malá veselá jiskøička. Teď
čnìla z jitøního oparu nad vodou jen holá vì s rozeklaným okrajem. Kam
se ztratil Kulda?
Vichni čtyøi pøíbuzní si tu otázku sdìlovali jen očima, protoe si včera
slíbili, e o Kuldovi nikomu nepovìdí. Ale i kdyby si počínali sebetajnìji, otec
Juráek by si jejich chování jistì viml a zajímal by se, oč jde. Jene pan porybný se podíval z okna døív ne oni a nemìl starost kulovobleskovou, nýbr
rybochovnou.
Takový dé včera, pøemýlel nahlas u snídanì; je to nezpùsob, ale
v tomto pøípadì se dá omluvit. Tolik vody spadlo, pøitom na rybníce jí
nepøibylo a zdá se mi, e spí ubylo. Kam se ta voda podìla? Do pøítokù se
budou tlačit ryby za kyslíkem. Nic bych za to nedal, e tam bude mejdit
ten zatracenej Smejčil, aby si upytlačil kapra. A já abych ho odtamtud honil,
místoco bych se staral o vodu...
Dìti to slyely, ale jak u to bývá, jejich starost jim byla pøednìjí. Sotva
si pan Juráek odeel do pøedsínì nazout holínky, praská Mirka to nevydrela.
Jestli nás Kulda zradil a utek nám... ozvala se.
To by neudìlal, hájila ho Lucinka.
Co kdy se mu nìco stalo? napadlo Ríu.
Pùjdeme mu na pomoc, rozhodl Martin.
Ale jak? nevìdìla si rady Mirka.
Jednodue. Martin vybìhl ven za otcem, který se chystal odjet svým
terénním vozidlem zvaným koza a hovoøil jetì s maminkou, která na dvorku
krmila králíky. Tati, mùem si vzít pramičku?
Jen si ji vemte, mávl rukou porybný. Svolil vdycky, ale poádat ho o to
byl zvyk a slunost. Počítám, e v ní bude napreno...
Nezapomeòte se vrátit k obìdu, pøipomnìla maminka.
Dìti sebìhly po schoditi v kamenných základech domu k úvaziti nad
hladinou rybníka, kde byly pøipoutány dvì pramičky. Dlouhá tíhlá loď, která
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se pouívá pro vodìní sítì pøi výlovu, z druhé, kratí a irí se pøikrmovaly
ryby. Otec Juráek mìl pravdu, v obou bylo na dlaò vody.
Co teď? starala se Mirka.
Její místní bratranec Martin se jen pousmál, protoe Lucinka, která vìdìla, kde co potøebného je, u mu podávala irokou lopatku, do jaké doma
nametáme smetí. Ale nemyslete si, vyhazovat vodu z loďky, to se musí
umìt. Ríovi se zdálo, e to Martin dìlá pomalu a lopatku si od nìho vyádal, jene jen s ní naprenou vodu ze dna loďky nabral a chtìl ji odcáknout,
lopatka mu ztìkla v ruce a bluòkla do rybníka.
Kdo ji upustí, ten pro ni vleze! øekla Lucinka pøísnì.
Jetì e u úvazitì bylo mìlko a na dnì tìrk, dlouhému Ríovi se stačilo natáhnout a lopatku vylovil. Bylo na nìm vidìt, e by chtìl pádlovat, a
zkuený veslaø Martin mu slíbil, e ho to naučí. Dìti se rozmístily po sedačkách, Martin zabral vesly a pramička zamíøila pøídí k ostrùvku pøi opačném
bøehu rybníka. Byl to vlastnì skalní útes, který vybìhl nejen nad zemský,
ale i nad vodní povrch tak pøíhodnì, e na nìm mohla být postavena tvrz.
Stalo se to vak tak dávno, e o tom nebyly ádné záznamy.
Uvnitø vìe je tma, líčil Martin praským pøíbuzným, a i ve dne odtamtud bývají vidìt hvìzdy. Pod vìí je pramen tak studený, e kdybyste si
v nìm chtìli umýt ruce, museli byste si vzít rukavice - to øíká táta.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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O PSÍ POPELCE

Dìti, vy určitì znáte pohádku o Popelce.
No jasnì, je to pøece pøíbìh dìvčátka z malé chaloupky, dìvčátka, které
se pomocí dobrých kouzel promìnilo v krásnou princeznu. Kouzlo se podaøilo hlavnì proto, e dívenka, které zlá macecha ukládala ty nejhorí práce,
ta dívenka zùstala milou a laskavou pøítelkyní holoubkù i zvíøátek. A její krásu objevil mladý princ, kdy se Popelka umyla a oblékla do krásných atù.
Já vám teď povím jiný pøíbìh. Pøíbìh, který se pohádce o Popelce hodnì
podobá. Tady máte hrneček kakaa, sednìte si a poslouchejte.
Byl jednou jeden hodný pán. Vùbec to nebyl král, ale mohl se tøeba jmenovat Honza Král. Pracoval na jednom velkém statku a staral se o zvíøata.
Mìl je rád a vdycky se snail, aby jim nic nechybìlo. A tak jej vechna
zvíøata na statku i v okolí mìla také ráda.
Jednou se stalo, e na statek odnìkud pøibìhl cizí pes. Pan Král se jej
s neobyčejnou laskavostí ujal i kdy vichni okolo mu øíkali, a cizího psa
vyene. Pejsek byl zuboený a pinavý. Vlastnì to nebyl pes, ale psí dáma
 fenka, kterou nìkdo vyhnal, protoe mìla pøivést na svìt tìòátka.
tìòátka se hlásila na svìt právì o Vánocích. Pan Král udìlal vechno
tak, aby se tìòátka narodila a rostla zdravì. Zøídil pro nì koutek, opatøil
jim krmení a staral se o jejich mámu. Za pár týdnù bìhala tìòátka vesele
po celém velikém dvoøe. Samozøejmì, e pejskové strkali vude své zvìdavé
čumáčky a podaøilo se jim øádnì se upinit. Jejich máma u si s nimi nevìdìla rady. Byli čím dál nezbednìjí a upinìnìjí. Vùbec se nechtìli kadý
večer vykoupat  o čitìní zoubkù ani nemluvì.
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Pan Král se rozhodl, e tìòata u jsou dost velká, aby mohla najít svou
novou smečku, novou rodinu. A tak se brzy nali dalí hodní lidé, kteøí si
pejsky odvezli do svých domovù.
Mezi tìòátky byla také jedna malá psí slečna. Kdy si pro ni její nová
paní pøijela, byla malá fenka celá edivá. Vypadala, jako by se popelila se
slepičkami. Byla také hodnì vystraená. Nevìdìla, co ji v cizím svìtì čeká.
Nová paní nebyla zlá macecha, ale hodná maminka. Kadá hodná maminka svoje dìátko večer vykoupe. A tak nová maminka malou edivou psí
holčičku vykoupala. Jaké bylo její pøekvapení, kdy se z edivé Popeluky
vyklubala hezoučká bílá princeznička. e jde o princeznu, to poznala paní
Nová podle zlatých ouek a zlatého pruhu na zádech malé fenky. A taky
podle toho, e pøece vyrostla u samého pana Krále.
Dál ten pøíbìh pokračoval jako ta nejkrásnìjí pohádka: A ili spolu
astnì a do smrti a dobøe se jim spolu vedlo.
Svatava Máová
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TAK MÁLO CHCI

Já nechci novou mikinu,
nechci ani vestu,
já nechci ádný počítač,
jen tebe, mami, kdy jdu spát.
Pøíjemné teplo mají tvé ruce,
kdy hladí moje vlásky,
i slova, co umí uklidnit,
kdy tíseò mám a chci se pøitulit.
Já nechci sliby, já chci tebe,
tvou ruku na mém poltáøi,
vidìt oči, které se rozzáøí,
kdy má mne vedle sebe.
Anna Kojanová

Správné odpovìdi na otázky ze str. 7: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti, v naí listopadové osmismìrce se ukryla spousta listnatých
stromù. Kdy je vechny najdete a vykrtáte, dozvíte se, co u jistì víte.
Polete nám tajenku nejpozdìji do poloviny prosince a v lednu tøi z vás
vylosujeme a poleme jim knihu.

Akát
Babyka
Bez
Bøíza
Buk
Cesmína

Dub
Habr
Hloh
Hrueò
Jabloò
Jasan

Javor
Jeøáb
Jilm
Jírovec
Lípa
Líska

Meruòka
Ole
Oøeák
Osika
Platan
Sakura

Slivoò
Topol
Vieò
Vrba

Blahopøejeme výhercùm soutìe z čísla srpen-záøí 2009
(správné øeení: číslo na tìtci; upiny na zavíracím noíku; knoflíkové dírky; obrys
hvìzdy; chybìjící míček)
Jan Vìchet z Nové Paky, Zuzana Vojtová z Kolína a Pavel Smolka z Pøelouče
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PUTUJEME S BIBLÍ

11. Filipy (Filipis)
O cestì apotola Pavla do Filip se dočteme ve Skutcích 16,11-40. Také
tady ho potkala mnohá dobrodruství. Seznámil se zde s místní obchodnicí
s purpurem, která se jmenovala Lydie. Uvìøila, e Jeí je Spasitel, a nechala
se s celou svou rodinou i sluebnictvem pokøtít. Na její pozvání bydlel od té
doby Pavel se Silasem v jejím domì.
O nìco pozdìji zbavil Pavel jednu mladou otrokyni zlého ducha, který jí
umoòoval vìtit. Tím si Pavel znepøátelil její majitele, kteøí na jejím vìtìní
vydìlávali. Dosáhli toho, e Pavel i Silas skončili ve vìzení.
Zde je potkala dalí pozoruhodná pøíhoda. Kdy se v noci modlili a
zpìvem oslavovali Boha, nastalo zemìtøesení, které vem vìzòùm otevøelo
cestu ven. Nikdo vak neutekl. Kdy to aláøník vidìl, uvìøil také v Krista a
nechal se s celou rodinou pokøtít.
Ve Filipech vznikla ivá køesanská obec. Filipským také Pavel adresoval
jeden ze svých pastýøských listù z vìzení. Nám se v Bibli dochoval dodnes.
Mìsto Filipy zaloil král Filip II., otec Alexandra Velikého, roku 356 pøed
Kristem. Podle nìj také dostalo své jméno. Filipy najdeme v oblasti Øecké
Makedonie, ta leí na východì Øecka, kousek od Egejského moøe. V dobì
apotola Pavla to bylo nejvýznamnìjí mìsto severní Makedonie. Tehdy
bylo øímskou kolonií. Nyní se jmenuje Filippoi. Mìsto se rozkládá na vrcholu
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kopce. V současnosti má necelých 11 tisíc obyvatel. Bylo zničeno ve 14.
století Turky. Nynìjí Filipy jsou kousek od trosek starých Filip. Kdysi dávno
mìsto chránilo dùleitou obchodní stezku a zlaté doly ve svém okolí. V roce
42 pøed Kristem se blízko Filip odehrála dùleitá bitva o øímskou císaøskou
korunu mezi Markem Antoniem a Octavianem na jedné stranì a vrahy Caesara Brutem a Kasiem na druhé stranì. Brutus a Kasius byli na hlavu poraeni, čím bylo definitivnì rozhodnuto o konci republiky v Øímì. Mìsto bylo
potom vìnováno vojákùm z vítìzného vojska a bylo nazýváno Malý Øím.
Køesanství bylo ve Filipech ivé a bìhem staletí zde bylo postaveno 7 kostelù, které se údajnì krásou mohly rovnat kostelùm Konstantinopole nebo
Solunì. V 6. století mìsto zničili Slované, a jeho zkáza byla zavrena zemìtøesením v 7. století. Nyní z pùvodních Filip zbyly u jen trosky.
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POD VEČER TVÁ ČELÁDKA

(tuto písničku moná znáte z Karafiátových Broučkù)
2. e jsi ráčil z milosti
zdraví dáti stálosti
tento celý dnení den,
budi za to veleben.

4. Pokojné nám noci pøej,
zlému kodný pøekaz rej,
doufající hlouček svùj
mocnou stráí opatruj!

3. Ponìvad pak mnohý høích
nacházíme v tìlech svých,
odpus høíchy poznovu
v zaslouení Kristovu.

5. Snùm nás nedej mámiti,
pokojnì noc stráviti,
abychom, teď zemdleni,
povstali osvìeni.

