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MODLITBA

Pane Boe,
vím, e nás má rád a dìkuji ti za to.
Kdy se Jeíovi učedníci báli,
poslal jsi jim Ducha svatého.
I nám ho posílá, abychom nemìli strach,
abychom vìdìli, co dìlat,
abychom rozumìli,
co nám chce øíct.
Prosím tì, pomáhej nám,
abychom mu umìli naslouchat.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

11. David a Abígajil
Kdy il David jako psanec, pøihodil se mu také tento pøíbìh. Protoe
jeho druina mìla hlad, sestoupil z hor do Páranské stepi. Tam il mu, který se jmenoval Nábal. Byl velmi bohatý, mìl tøi tisíce ovcí a tisíc koz. Právì
v té dobì støíhal své ovce. David se o tom doslechl a poslal k nìmu deset
svých mládencù. Øekl jim: Jdìte za Nábalem a popøejte mu mým jménem
vechno dobré. Pøipomeòte mu, e jeho pastýøi také byli jednu dobu s námi
a nikdo z nás jim neublíil. Chránili jsme je i jeho stáda a ani jednu ovci jsme
mu nevzali. Teď ho prosíme, aby nám pro nai druinu dal nìco k jídlu.
Nábal vak byl zlý, zatvrzelý a lakomý. Rozkøikl se na Davidovy mue:
Kdo to je, ten vá David? Určitì to je jen dalí z uprchlých otrokù. Mám
snad ivit taková budikničemu, o nich ani nevím, co jsou zač?
Kdy se Davidovi mui vrátili a vyøídili svému veliteli, jak pochodili u
Nábala, rozkázal David, a se pøipraví k boji, e pùjdou Nábala potrestat.
Vyrazilo s ním celkem čtyøi sta muù, dvì stì jich zùstalo v táboøe.
Natìstí se o vem dozvìdìla Nábalova ena, Abígajil. Byla krásná a
moudrá. Slyela o Davidovi a vìdìla, e jeho mládenci mluvili pravdu. Teď se
vydìsila, kdy zjistila, jak se Nábal zachoval. Vdy je David vechny pobije!
Jene s Nábalem se nedá rozumnì promluvit, musí jednat sama.
Abígajil rychle vzala dvì stì chlebù, dva mìchy vína, pìt pøipravených
ovcí, pìt mìr praeného zrní, sto suených hroznù, dvì stì pletencù suených fíkù a naloila to na osly. Svým sluebníkùm øekla: Jdìte napøed, já
pùjdu za vámi. Svému mui o tom neøekla nic.
S Davidovou druinou se potkala na pùli cesty. Jakmile uvidìla Davida,
rychle sesedla z osla, padla pøed Davidem na tváø a poklonila se mu k zemi.
Prosila, aby David nebral Nábala vánì a odpustil jim jeho chování. Vdy
je stejný jako jeho jméno, øíkala (Nábal toti znamená Bloud). Já jsem se
s tvými mládenci nevidìla, proto jsem nemohla zabránit tomu, co se stalo.
Jakmile jsem se vak o jejich návtìvì dozvìdìla, hned spìchám za tebou.
Prosím tì, pøijmi toto jídlo, odpus nám a uetøi nás svého hnìvu! Tak
prosila Abígajil Davida.
Ten jí odpovìdìl: Poehnán buď Hospodin, e mi tì pøivedl do cesty a
zabránil tak zbytečnému krveprolití. Dìkuji ti za tvé dary a tvùj dùm uetøím. Klidnì se vra domù.
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Kdy se Abígajil vrátila, Nábal mìl právì ve svém domì hody jako nìjaký
král. Byl úplnì opilý. Proto mu nic neøekla a počkala do rána, a vystøízliví.
Ráno mu øekla, co učinila. Kdy to Nábal uslyel, ranila ho mrtvice a ztuhl
jako kámen. Asi deset dní nato zemøel.
Kdy se to David dozvìdìl, dìkoval Bohu, e takto rozhodl jejich spor.
Abígajile pak vzkázal, e si ji chce vzít za enu. Abígajil souhlasila.
Jana Krajčiøíková

Tip na výlet  Pohádkový hrad 2010
Pokud pøemýlíte, kam o víkendu, a máte rádi staré hrady a pohádky, pak tohle bude pro vás pøesnì to pravé. 15.  16. kvìtna na Okoøi a 5.  6. června na
Točníku pro vás bude pøipraveno mnoho zábavy a soutìí. U kadého stanovitì
vás mile pøivítá nìkterá z pohádkových bytostí, napø. princezny, hejkalové, čerti,
princové atd. V dalím programu nebude chybìt vystoupení ermíøù, divadelních
souborù a hudebních skupin, napø. kapely Znouzectnost. Tìit se mùete i na
dobové tritì, jízdu na ponících a dalí zábavu.
Markéta Bílková
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CO VÍTE O UKOLÉBAVCE?

Milí mladí čtenáøi,
zøejmì víte z vlastní zkuenosti, e
maminka byla a je vedle otce tou nejdùleitìjí a nejblií osobou, která vás od
narození vychovává a stará se o vás i
v dobì vaí nemoci. Má ten nejvìtí zájem
na tom, abyste se stali v budoucnu úspìnými a dobrými členy naí společnosti.
Vdy mateøská láska, kterou kadá matka chová ke svému dítìti, je patrnì tím
nejcennìjím lidským citem.
Odnepamìti bývá určitým vyjádøením
vztahu a citu matky k dítìti od jeho
narození tradiční hudební forma zvaná
UKOLÉBAVKA. Povìzme si nyní nìco o její hudební historii.
Nacházíme ji v lidové hudbì vech národù. Píseò bývá obvykle mírného
tempa a meního tónového rozsahu. Ani eskymácká ukolébavka není výjimkou a vzácností, pøes drsnìjí počasí tamní zimy. I zde se matka snaí
zpìvem ukolébat dítì ke spánku a obvykle dìkuje Bohu, e jí nadìlil malou
dcerku či chlapečka. Jindy má ukolébavka za cíl utiit pláč dítìte anebo do
textu vkládá vechny nadìje v jeho astnou budoucnost. U od kolébky
bývalo dítì vedeno ke zbonosti a víøe v Boha. Dokládá to i nìkdejí velmi
populární ukolébavka ze Suilovy sbírky Moravské národní písnì z r. 1835,
kterou mnozí z vás patrnì znáte:
Spi, dìátko, spi, zami vočka svý,
bude s tebó Pámbù spati, andílci tì kolíbati,
spi ty jenom, spi!
Matička Boí kaičku vaøí, bude tebe nakrmovat,
kau medem oslaďovat, spi dìátko, spi!
Podobnì velmi populární je ve Smetanovì opeøe Hubička, vedle umìlé
ukolébavky Letìla bìlounká holubička, citace melodie lidové ukolébavky
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Hajej, mùj andílku. Její melodii také asi znáte.
Nìkdy mívá text ukolébavky nejen nìný, ale
a humorný ráz, kdy matka v pøípadì nutnosti
dokáe dítìti nìčím naoko pohrozit, kdy
maminku neposlechne či nechce pøestat plakat
a brzy usnout. Ukolébavka Rohatej je toho
výmluvným dokladem:
Mlč, dìátko, neplakej, neplakej,
sic by pøiel rohatej:
nabral by tì na rohy
a bylo bys ubohy.
Samozøejmì ponìkud jiný, exotičtìjí ráz má
ukolébavka tøeba v Africe. U kmenù Logo, Pende
se ukolébavky zpívají nejen sólovì, ale i sborovì u ohnì, na poli nebo pøi
práci. Dìcko bývá obvykle upevnìno látkou na zádech matky, aby mohla
za zpìvu ukolébavky současnì pracovat. Ostatní eny k matčinì nápìvu
rytmicky pøizvukují.
Je nesporné, e význam ukolébavky pro historii vývoje mnoha generací
lidstva i citový vztah matky k vlastnímu dítìti je i dnes tìko nahraditelný.
Proto je velká koda, e v dnením uspìchaném zpùsobu ivota se pomalu
a jistì u mnoha mladých maminek tento zvyk zpívat svému dítìti vytrácí. Ke
kodì dalího vývoje hudebního cítìní jejich malých dìtí.
Dr. Karel Lachout

Obrázky:
1) Matka z kraje Trento v Itálii zpívá ukolébavku svému dítìti v kolíbce
2) Typické oblečení bolivijské matky a dítìte z mìsta La Paz
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CO PRO MÌ ZNAMENÁ CÍRKEV

Jmenuji se Libue Hotová, je mi 60 let, jsem u v dùchodu, ale stále
pomáhám dìtem, které mají potíe s učením, pracovala jsem v základním
kolství. Pokøtìna jsem byla v naí církvi jako novorozenec a v církvi jsem
vyrùstala, chodila na náboenství, nedìlní kolu a na bohosluby s rodiči,
sestrou, tetami a strýčky, babičkou a dìdou. Chodili jsme tam pravidelnì,
protoe účast na bohoslubách byla pro nás posilou v nelehkých padesátých letech i pozdìji.
V současnosti hraji pøi pobonostech na elektrofonické varhany v náboenské obci Plzeò-východ. Z naí rodiny tam chodím u sama, protoe
vichni moji drazí kromì sestry ji zemøeli a ve své rodinì mám kvùli své
víøe trochu problémy. To mnì vak nevadí, vím, e jdu správnou cestou.
V kostele se vdy uklidním, soustøedím na společenství s Pánem, nikdo mne
nevytrhuje svými poadavky, a tak okøávám a regeneruji svou dui. Svou
hudbou, hrou na varhany se vím jetì více splývám a je mi krásnì. Kdy
jsem chodila do práce, byly mi bohosluby jetì vìtí posilou do tìkých
dní. ila jsem tehdy od nedìle k nedìli. Modlitba byla a je té mou kadodenností, pomáhala a pomáhá mi pøekonávat problémy s úsmìvem a dávat
radost a lásku také svým bliním.
Ké je nae práce poehnána!
Mgr. Libue Hotová

Letnice
Duch svatý Boí moudrost dává
svým nehasnoucím plamenem
a lidem sílu ku svìdectví
o Kristu Pánu vzkøíeném.
Jarmila Konečná
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Svatoduní osmismìrka
Z tajenky se dozvíte, jakou událost si pøipomínáme o letnicích.
Tentokrát máte na posílání øeení čas a do konce července, v čísle
srpen-záøí pak otiskneme jména tøí výhercù knihy.

div
duch
dùm
hukot
jazyky

Jeruzalém
letnice
mluvit
naplnìní
národy

nebe
oheò
pohané
prudký
øeč

svatý
úas
vichr
vytrení
idé

Blahopøejeme výhercùm soutìe z bøeznové Cesty (tajenka: Kvìtná nedìle):
Andrea Trubačová ze Semína,
tìpánka Mühlová z Nové Paky
a Mía Rozsívalová z Kojetína

12

NA TOULKÁCH S KULDOU IX.

Tak co je s tou vodou?  dokončení
Kuldo, Kuldíčku! zavolaly dìti zpoza rybárny smìrem k Černé tvrzi
v rybníce. Nezlob se na nás, mìl jsi pravdu a my se ti omlouváme. Chce tì,
Kuldo, poznat táta!
Na vìi tvrze blikla jiskra a rozsvítila se do sluníčkova. Kulda se vznesl,
pøitančil ve vzduchu v radostných kruzích a odvánou vývrtkou pozdravil
pana porybného. Podle Lucinky tím sdìloval, jak je rád, e mu uvìøili a jsou
opìt kamarádi. Zároveò se tím ptal: A mùu s vámi?
Samozøejmì, Kuldo, porozumìl pan Juráek. A to trápení, tu nesnáz
s vodou zvládneme, budu nad tebou asnout a krásnì ti dìkovat, jene teď
na to není čas. Vyzval dìti: A teď vichni honem obout do holínek. Počítám, e si do nich stejnì naberem.
Sám si zchystal vysoké brodící gumáky, které sahají a k pasu. Spolu
s Martinem a Ríou upevnili na nosič na støee vozu elezné hrábì, lopatu
a bidlo s hákem na konci, do kufru naloili hrouzkovnici, koík a podbìráky
hned dva.
Zničehonic se tu objevil Smejčil, ta znamenitá místní figurka. Mìl zvlátní
čich na to, e se má dít nìco, pøi čem by se pøiivil. Dychtivì pomrkával
očima zprostøed vlasù a vousù, u si i vedl kolo, vlastnì se o nì opíral.
Smejčilovo staré kolo bylo pøíčinou jeho úrazu. Kdysi na nìm v noci odváel
z luecké elezniční zastávky pár ukradených pracù. Liboval si, jaké bude
mít vydatné topení, i kdy praci se v kamnech topit nemá, protoe kouø
z nich je jedovatý. Kolo se s ním pøevrhlo, prace na nìho spadly a polámaly
mu nohu. Mìl na to dùchod, ale pajdal, jen kdy se mu to hodilo.
Smejčile, oslovil ho otec Juráek s podezíravým pohledem na batoh na
jeho zádech, kdybys nám pomoh, dostane kapra a nemusel bys pytlačit.
Pane porybný, zanaøíkal ten víc muíček ne chlap, navíc zapajdal, ,,já
mám takových nemocí, e jinej by na to umøel.
A ty poøád nic, viď? naoko vánì ho politoval pan Juráek.
No, já poøád nic...
Auto s porybným a dìtmi, sledováno Smejčilovým pozorným zrakem,
vyjelo ze vsi na silnici, která ji obloukem míjela, protoe kromì cest po
hrázích mezi rybníky z Kvítkova ádná vozovka nevede. Kulda netrpìlivì
poletoval nad nimi, chviličku napøed, pak se zas vracel. Smejčilovi dìlala ta
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záøící koule tìkou hlavu. Øíkal si: Copak ono je to, tohleto? Mùe tohleto
vùbec být...?
Silnice si ohnula záda pod tíhou smolné vùnì, kterou z borových lesù
odpaøovalo odpolední letní slunce. Pak si záda narovnala, rychle vybìhla
z lesù a zamíøila rovnou k Luci, k té velké obci s malými zemìdìlci. A u to
pan porybný s dìtmi vidìli. Louky pod Lucem se promìnily v jednu jedinou
støíbrolesklou vodní plochu.
Nojo, ale co teďka s takovou záplavou? táhlým krouením nad nimi
dával Kulda najevo starost, aspoò tak to rozlutila Lucinka.
Neboj se, kamaráde, porozumìl mu porybný Juráek, kdy odstavoval
auto stranou silnice. Náhle byl plný síly a chuti do práce. Teď u si s ní
poradíme. Ty bude moci taky pomáhat.
Rád, rád, vykrouil na obloze odpovìď Kulda. A prý dodal: Jen mi øeknìte, co mám dìlat, v tomhle já jsem dočista nezkuenej...
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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PUTUJEME S BIBLÍ

17. Malta
Milé dìti, tentokrát se s apotolem Pavlem vypravíme na ostrov Malta.
Bude to nae pøedposlední výprava v tomto seriálku, který ukončíme v pøítím čísle v Øímì.
Pavel se na Maltu dostal za velmi dramatických okolností. Pøes dva roky
byl vìznìn v Cesareji, protoe nepøáteltí idé si pøáli jeho smrt. Øímský
místodritel Félix ani jeho nástupce Festus, dokonce ani idovský král Agrippa vak na nìm ádnou vinu neshledali. Pavel se odvolal k øímskému císaøi
a právì pøi plavbì do Øíma jeho loď ztroskotala u ostrova Malta.
Jak se mùeme dočíst na začátku 28. kapitoly Skutkù apotolských, trosečníci byli na ostrovì laskavì pøijati. Pavel místní obyvatele udivil tím, e
mu neublíila jedovatá zmije, a pozdìji vyléčil otce správce ostrova Publia a
mnoho dalích nemocných.
Malta je ostrovní stát ve Støedozemním moøi. Souostroví leí ve strategické poloze 95 km jinì od Sicílie a 290 km východnì od Tuniska. Ostrovy
(Malta, Gozo a Comino) jsou zbytkem døívìjího pozemského spojení mezi
Afrikou a Evropou, které bylo pøed asi 11 000 lety pøerueno vzestupem
moøské hladiny. Na 316 km2 zde ije zhruba 400 000 lidí.
Malta má silnì omezené zásoby sladké vody - podle údajù OSN je na
vodu nejchudí zemí na svìtì. Zásobování obyvatelstva vodou je dnes
uskutečòováno celkem čtyømi stanicemi na úpravu moøské vody, parky a
zemìdìlství uívají deovou vodu a částečnì vodu ze studní; jetì v osmdesátých letech se velká část vody dováela z Itálie.
Klimatické prostøedí je typické pro tuto oblast Støedozemního moøe: mírné, vlhké zimní období a horké léto s prakticky ádnými vodními srákami.
Bývalá britská kolonie Malta získala nezávislost 21. záøí 1964 a 13. prosince 1974 se prohlásila nezávislou republikou. Od 1. kvìtna 2004 je Malta
členem Evropské unie.
Hospodáøství Malty je ovlivnìno skutečností, e souostroví nemá ádné
pøírodní zdroje, mimo to pak v dùsledku mizivé vegetace trpí i nedostatkem
spodní vody (lesní porost byl vymýcen ji za dob Féničanù). Hlavním zdrojem pøíjmù zemì je turistický ruch. V současné dobì navtìvuje Maltu pøes
milion turistù ročnì  tedy daleko více, ne činí vlastní obyvatelstvo. Malta
je velice bohatá na historické památky.
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Malta se mùe chlubit dìjinami v trvání témìø 7200 let. Po stále jetì
záhadné periodì megalitických chrámù se na ostrovì vystøídali Féničané,
pak Kartágo, Øím, Byzanc, Arabové, Normani, vládci Aragonie a Kastilie.
V roce 1530 jej získal køesanský vojenský (Maltézský) øád johanitù, kteøí
mìli pùvodnì chránit Evropu pøed vpádem Osmáncù.
V roce 1798 Maltu obsadil Napoleon, ale ji o dva roky pozdìji padla do
područí Britù, kteøí ji postupnì industrializovali a nechali jí určitou samostatnost. Pro nì se Malta pozdìji, v 1. a pøedevím ve 2. svìtové válce, stala
neocenitelnou vojenskou základnou ve Støedozemním moøi.
Úøední øečí na Maltì je malttina, pøeváná vìtina obyvatel vak hovoøí
i anglicky, co je druhá úøední øeč, a italsky. Malttina je semitský jazyk,
který se vyvinul z arabtiny, pouívá vak latinskou abecedu obohacenou o
nìkolik vlastních písmen.
Pøiblinì 98 procent obyvatelstva je øímskokatolické víry. Na Maltì existuje 364 kostelù, vzhledem k počtu obyvatel má Malta víc knìí, mnichù a
jeptiek ne jakýkoliv jiný stát na svìtì. Katolicismus je zakotven v ústavì a
hraje v ivotì i politice Malty značnou úlohu.
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JE STÁLE PØÍTOMNÁ TVOJE SLÁVA

