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MODLITBA

Milý Pane Boe,
vím, e nejsi krutý a má slitování
se slabými a bezmocnými.
Prosím tì za vechna zvíøátka a ptáčky,
kteøí musí pøečkat tuhou zimu.
My lidé si mùeme zatopit
a máme teplé oblečení.
Zvíøata se také umìjí pøizpùsobit zimì,
nìkdy je ale delí ne obvykle
nebo je pøíli tuhý mráz.
Proto tì prosím, chraò je,
aby se v poøádku doila jara.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

8. Saulovy nástrahy
Potom, co David porazil Goliáe, il znovu na Saulovì dvoøe. Velmi si jej
oblíbil Saulùv syn Jónatan. Byli jako bratøi. Jónatan na dùkaz svého pøátelství daroval Davidovi svùj plá a zbroj.
Saul posílal Davida do mnoha válečných výprav proti Pelitejcùm a David
se vdy vracel jako vítìz. Saul jej ustanovil velitelem armády, co se líbilo
vem Izraelcùm i Saulovým sluebníkùm. Lidé jej mìli stále radìji a jeho
popularita brzy zastínila i Saulovu oblibu. To krále popudilo. Začal na Davida árlit. Pøemýlel, jak by se ho zbavil. Jednou po nìm ve vzteku mrtil
kopím, David vak uhnul. Potom jej Saul posílal do stále nebezpečnìjích
bitev, David se vak vdy vracel iv a jetì oblíbenìjí. Saul mìl na nìj zlost,
ale zároveò se jej i začínal bát. Cítil, e Davidovi pomáhá Hospodin, zatímco
od nìj se odvrátil.
Vymyslel si na nìj dalí lest  slíbil mu za enu svou starí dceru Mérab,
pokud zvítìzí v dalí bitvì. Potom ji vak oenil s jiným. Do Davida se posléze zamilovala Saulova mladí dcera Míkal. I tu mu Saul slíbil dát za enu,
kdy pobije sto Pelitejcù. Saul tajnì doufal, e bude David v boji zabit.
Ten se vak opìt vrátil vítìznì a konala se svatba. David vak nezpychl,
byl stále skromný. Lidé jej víc a víc milovali a král jej víc a víc nenávidìl.
Jana Krajčiøíková

POZNÁVÁME BIBLI
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Opìt vám pøináíme pìt otázek, na které najdete odpovìdi v Bibli a pro kontrolu také na str. 12.

1. Jak se jmenovaly dìti, které se narodily jako první Evì a Adamovi?
(Gn 4,1-2)
a) Jákob a Ezau, b) Kain a Ábel, c) Mojí a Áron
2. Jaké povolání mìl Kain? (Gn 4,2)
a) rolník, b) pastýø ovcí, c) obojí
3. Jak se jmenovala Abrahamova ena? (Gn 12,4-5)
a) Ráchel, b) Albìta, c) Sára
4. Kdo byl Lot? (Gn 12,4-5)
a) syn Abrahama, b) synovec Abrahama, c) bratr Abrahama
5. Jakou zemi pøislíbil Hospodin dìtem Abrahama? (Gn 12,5-7)
a) Kanaán, b) Malou Asii, c) Sýrii
Marcela ímová

CO PRO MÌ ZNAMENÁ CÍRKEV
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Loni jsem oslavil své 80. narozeniny a patøím k tìm občanùm, kteøí jsou
z vlastní zkuenosti skálopevnì pøesvìdčeni o existenci Boha a Jeíe Krista
i pozemského boje dobra se zlem. Záleí pak na kadém človìku, na čí stranu se ve svém ivotì pøikloní. Navíc mne v této víøe podporuje ta skutečnost, e jsem ve svých pìti letech u umíral, ale úplnì zázrakem neumøel,
i kdy o tom v dìtské nemocnici naprosto pochybovali. Dostal jsem toti
v roce 1934 hnisavou angínu  v té dobì smrtelnou nevyléčitelnou nemoc,
protoe jetì nebyl znám penicilin. Mé matce nezbylo tehdy ne se za mne
modlit, tak vroucnì, e ji Bùh vyslyel. A nyní navíc po dosaení vysokého
vìku jetì u pøeívám øadu svých vrstevníkù a známých, jako pomyslnou
odmìnu za nìkdejí bolest a utrpení.
Co pro mne znamená Církev československá husitská? Má víra v Jeíe
Krista a Boí spravedlnost je jen malou splátkou za proitý zázrak pøekonání
jisté smrti v dìtství a právì nae církev je v osobì Mistra Jana Husa skutečným symbolem takové víry.
Milé dìti, nedejte se zlákat pozlátkem penìz, které nám mají jen slouit,
nikoliv človìka opanovat a zotročit. V tom vám pomùe dodnes ivý odkaz
Mistra Jana Husa i Církev československá husitská.
Znáte, dìti, Desatero Boích pøikázání? Zkuste se zamyslet  samy nebo
společnì s ostatními  nad následujícími otázkami. Kdy budete mít chu
a polete své odpovìdi nebo pøíbìhy do redakce Cesty, dostanete hezkou
knihu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co ví o ivotì Jeíe Krista a smyslu køesanství?
Jak zní Desatero Boích pøikázání?
Jak ctí své rodiče a pomáhá jim vdy rád?
Zastane se slabího, kdy mu nìkdo ubliuje?
Snaí se udìlat kadý den nìjaký dobrý skutek?
Musí dostat hned ve, co vidí, aby ses cítil astným?
Má nìjaké zlozvyky, kterých by ses rád zbavil?
V čem vidí pøínos Církve československé husitské pro tvùj dalí
ivot, co pro tebe znamená?

7
9. Má snahu dozvìdìt se co nejvíc o ivotì Mistra Jana Husa a významu jeho učení i pro tvou mladou generaci?
10. Kdo je pro tebe vzorem čistoty charakteru a ivotních zásad v duchu køesanství i reformní snahy Mistra Jana Husa (mùe jít o osobnost
historickou i pøejatou z literatury apod., pøípadnì i současnou osobnost)?
Dr. Karel Lachout

Snìhulák
Chumelí se, chumelí,
sníh se sype z nebe,
venku stojí snìhulák,
z mrkve nos ho zebe.
Stojí celý ztuhlý,
knoflíky má z uhlí,
oči jako korále,
zima u má namále.
Snìhuláčku, nesmutni,
ze sluníčka nemìj strach,
za rok si tì postavíme
s fujavicí na horách!
Mirka áková
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PODOBENSTVÍ

O nemilosrdném sluebníku
Toto podobenství najdeme v Matouovì evangeliu 18,23-35. Zde je jeho
znìní: S královstvím nebeským je to tak, jako kdy se jeden král rozhodl
vyádat účty od svých sluebníkù. Kdy začal účtovat, pøivedli mu jednoho,
který mu byl dluen mnoho tisíc høiven. Protoe mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s enou a dìtmi a se vím, co mìl, a nahradit ztrátu. Tu
mu ten sluebník padl k nohám a na kolenou prosil: Mìj se mnou strpení,
a vecko ti vrátím! Pán se ustrnul nad oním sluebníkem, propustil ho a
dluh mu odpustil. Sotva vak ten sluebník vyel, potkal jednoho ze svých
spolusluebníkù, který mu byl dluen sto denárù; chytil ho za krk a køičel:
Zapla mi, co jsi dluen! Jeho spolusluebník mu padl k nohám a prosil
ho: Mìj se mnou strpení, a zaplatím ti to. On vak nechtìl, ale el a dal
ho do vìzení, dokud nezaplatí dluh. Kdy jeho spolusluebníci vidìli, co se
pøihodilo, velice se zarmoutili; li a oznámili svému pánu vecko, co se stalo.
Tu ho pán zavolal a øekl mu: Sluebníku zlý, celý tvùj dluh jsem ti odpustil,
kdy jsi mì prosil; nemìl ses také ty smilovat nad svým spolusluebníkem,
jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhnìval se jeho pán a dal ho do
vìzení, dokud nezaplatí celý dluh.  Tak bude jednat s vámi i mùj nebeský
Otec, jestlie ze srdce neodpustíte kadý svému bratru.
K tomuto textu ji není potøeba mnoho dodávat. Nìkteøí lidé by byli rádi,
kdyby jim prolo úplnì vechno  ijí na dluh nebo dokonce okrádají své
pány (dluí tøeba státu miliony na daních) a spoléhají na to, e uniknou
trestu. Vùči svým podøízeným jsou vak nesmiøitelní a neodpustí jim ani
mnohem mení dluh či prohøeek, ne je ten jejich vlastní. Nejde vak jen o
peníze. V Bibli k tomu najdeme i pìkné pøísloví (Mt 7,3-4; L 6,41-42): Tøísku
v oku svých bliních vidíme, trám ve vlastním oku vak nikoliv. Nesuďme lidi
kolem sebe, protoe sami také nejsme bez chyby. Kdo to dìlá, ten u Boha
neobstojí.
Jana Krajčiøíková

NA TOULKÁCH S KULDOU VI.
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Kulda nele  první část
Pramička se čtyømi dìtmi mezitím uhnula z pøímého smìru støedem
rybníka, který nabrala, kdy odrazila od ostrùvku s Černou tvrzí. Nejsnadnìjí to bylo pro Kuldu, ten si pøi svém letu nad loďkou navíc uličnicky hvízdl.
Pro zkueného veslaøe není zmìna dráhy nic obtíného, jene Ría svíral
v dlaních dradla tìch na konci lopatkovitì vykrouených tyčí poprvé v ivotì a kdovíjak by to dopadlo, nebýt tu jeho místní bratranec. Martin jako
skutečný kapitán plavidla velel: Zaber víc pravým! Jetì! Teď obìma... A
loďka se poslunì stočila pøídí k pásu rákosí, kterým byl rybník lemován
jako zelenou krajkou.
Ría byl cele zaujat veslováním a naden tím, e pramička ho poslouchá.
U ani tolik necákal vesly na zadní sedátko, kde se vezly obì dívky a Mirka
mu za to vdycky vyhubovala. Pro Lucinku nebyla plavba ádná vzácnost, a
tak si povídala s kamarádem kulovým bleskem.
Dnes nebude pret, viď, Kuldo? volala na nìj a tlumočila, co Kulda
radostným krouením odpovídal shùry: Bude hezky. A hlavnì nepøijde
bouøka.
S Mirkou to bylo sloitìjí. Praská sestøenice byla velká a hezká a u
se trochu cítila být slečnou. Nevìdìla, jestli se jí plavba po rybníce má
líbit nebo ne a co od ní vùbec mùe čekat. Martin nabádal Ríu, a vede
pramičku podél stìny rákosí, ale ne pøíli blízko, aby neruili kapry, kteøí se
v nìm rádi popásají. Mirce kapøi nic neøíkali. Nezaujalo ji ani, kdy jim cestu
pøekøíila hlavička zvednutá nad hladinu a za ní se vlnilo dlouhé tìlo.
Uovka, hadí královna, upozoròovala ji Lucinka. Podívej, má zlatou
korunku.
Chm, královna krásy to zrovna není, pokrčila nos.
Nelíbily se jí uspìchané lysky, černé kachničky s bílou skvrnou nad
zobákem, jak tak byla ochotna vzít na milost dùstojnì plujícího kačera,
protoe byl krásnì vybarvený. Lucinka jásala pøi pohledu na skromnì hnìdou kachničku, která vedla kolem rákosinové stìny celý prùvod maličkých
kačátek.
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Má jich jedenáct, ta se nastará, øekla.
No co, kachna, mrzutì se odvrátila Mirka. V Praze na Vltavì jich je, jsou
tam i labutì...
Vtom se z okraje rákosové dungle ozval zvuk, jako kdy vre stará pumpa, a končil hlubokým zabubláním. Zpozornìl i Martin.
Co to bylo? poprvé se doopravdy zajímala Mirka. U to vidím, vypadá
to jako zapičatìlý kùl. Ono je to ivé, natáčí se to vzhùru po Kuldovi!
Martin si poloil prst na rty, aby mluvila tie, a pokynul Ríovi, a pøestane veslovat a nechá loďku volnì plynout.
Má tìstí, eptal. To byl bukač, nejvzácnìjí volavkovitý pták. ije tak
skrytì, e ho uvidí málokdo.
Mirka oivla. Tajemný tvor jako by v ní pootevøel vrátka, kterými do ní
vcházel svìt rybníkù se svými pøekvapeními.
Asi poprvé vidìl zblízka kulový blesk, uvaoval Ría na veslaøské sedačce.
Já jsem ho vidìl taky, vyøizovala Lucinka, co jim sdìloval Kulda veselým poskakováním nad jejich hlavami. Udìlal na mì bububu, tak jsem na
nìho taky udìlal bububu.
Hlavnì e nedìlá bububu na nás, smály se na nìho dìti.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)

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

PUTUJEME S BIBLÍ
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Svìtový den modliteb z Kamerunu
Milé dìti, tentokrát bude nae putování trochu netradiční. Kamerun
byste v Bibli marnì hledaly. Budeme si o nìm vyprávìt proto, e eny z této
africké zemì pøipravily program pro letoní Svìtový den modliteb (SDM). U
jste nìkdy o SDM slyely? Vdy první pátek v bøeznu se lidé ve více ne 170
zemích po celém svìtì sejdou, aby se modlili za lid jedné vybrané zemì. Pøi
této pøíleitosti se dozví nìco o jejich ivotì, radostech i problémech. Součástí bohosluby je také sbírka, která podpoøí vybraný projekt v této zemi.
A letos je SDM zamìøen právì na Kamerun. U jsem vám prozradila, e je
to africká zemì. Naly byste vak na mapì, ve které části Afriky leí? Ano, je
to tak, leí ve støední Africe nad rovníkem. Øíká se o nìm, e je miniaturou
Afriky, protoe tu najdete detné pralesy, kde sídlí vzácné druhy ptákù a
gorily, jsou tu vak i savany a stepi nebo nejvyí hory v západní a støední
Africe, sopky, vodopády, kráterová jezera a pøírodní pláe s barevným pískem. Støídají se tu suchá a vlhká období. Sever má pøevánì suché horké
podnebí, pro jih je typické vlhké rovníkové klima. Prùmìrná teplota tu je 24
a 30 stupòù.
Víte, jak zemì pøila ke svému jménu? V roce 1472 portugalský moøeplavec Fernando Po pøiplul do Guinejského zálivu a zakotvil pøi ústí øeky Wouri.
Nael v ní takové mnoství krabù, e ji pøejmenoval na Krabí øeku, portugalsky Rio dos Cameros. A právì podle krabù se Kamerun jmenuje.
Kamerun má asi 17,5 milionu obyvatel. Rodí se tu mnoho dìtí, více ne
60 % obyvatel je mladích ne 25 let. Bohuel tu vak také mnoho lidí a hlavnì dìtí brzy umírá, protoe nemají dostatečnou lékaøskou péči a dost pitné
vody. kolní docházka je povinná do 11 let, ale dál vìtina dìtí nestuduje,
protoe musí platit velmi vysoké kolné. Do 3-4 let mají dìti bezstarostné
dìtství. Jejich prací je dìlat blbiny, radovat se. Dívky vak u v 6 letech
pilnì pracují a hodnì zmohou  nosí vodu a hlídají mladí sourozence. V 10
letech ji pracují stejnì jako dospìlé eny. Chlapci mají ménì povinností a
mohou si déle hrát (oblíbený je fotbal). Od 10 let se často učí u nìkterého
øemeslníka nebo pomáhají otci na plantái. Pøi cestách na trh pomáhají
nést tìí náklady.
Hlavní obivu lidé získávají zemìdìlstvím. Na prodej pìstují kávu, kakao,
tabák, kaučuk, banány, vzácné døeviny, hlavními potravinami jsou kukuøice,
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zvlátní druh banánù k vaøení, rùzné hlízy  maniok, jamy, taro, macabos
a sladké brambory, a zelenina a ovoce  rajčata, avokádo, papaja, guavé,
ananas, mango, pomeranče...
60 % obyvatel se hlásí ke køesanství, 20 % jsou muslimové a zbytek
vyznává tradiční domorodá náboenství. Lidé tu mluví anglicky nebo francouzsky, vedle toho tu vak existuje jetì na 200 rùzných domorodých
jazykù. Pro Kameruòany je dùleité, z jakého národa kdo pochází, tam jsou
jeho koøeny a tradice. Platí to i pro lidi, co u dlouho bydlí ve mìstì, øídí se
svými rodovými pravidly.
eny z této pro nás exotické zemì tedy pøipravily letos liturgii pro Svìtový den modliteb. Z Kamerunu je také písnička, kterou máte v tomto čísle.
Zvlátní program bohosluby je pøipraven i pro dìti. Pokud máte o tyto
materiály zájem, mùete si o nì napsat sestøe faráøce Alenì Naimanové,
Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Knìnou (e-mail: naina@seznam.cz).
Podle materiálù SDM J. Krajčiøíková

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Tentokrát se soutì vztahuje k zemi, o které jsme si vyprávìli na pøedchozích stránkách. Vylutíte-li správnì ná rébus, dozvíte se, co se o této
zemi øíká. Jak na to? Čtìte písmenka z druhé tabulky v poøadí daném polohou čísel od 1 do 25 v první tabulce. Své øeení nám polete nejpozdìji do
poloviny bøezna, v dubnové Cestì otiskneme jména tøí výhercù knihy.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z vánočního čísla Cesty (tajenka: Boí Syn):
Filip Holenbaj z Kolína,
Valerie Mirgová z Kojetína,
Pavlína Sikorová z Ostravy-Mariánské Hory
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MUNGO DEH

