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MODLITBA

Pane Boe,
ty nás učí, e je čas pracovat
a je čas odpočívat.
Dìkujeme ti za to,
e mùeme o prázdninách do pøírody,
uívat si volna a sluníčka,
poznávat nové kamarády
a zaívat spoustu dobrodruství.
Pomáhej nám, prosím,
abychom ani bìhem prázdnin
nezapomínali na tebe.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

12. Saulùv konec
Knìz Samuel zemøel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali jej v jeho mìstì, v Rámì.
Protoe Saul Davida neustále pronásledoval, rozhodl se David, e se
uchýlí do zemì Pelitejcù. Zde získal dùvìru Akíe, krále Gatu. Usadil se
v Siklagu a Akíovým jménem odtud více ne rok provádìl se svou druinou
četné výpady proti okolním národùm. Kdy se Pelitejci chystali opìt vytáhnout do boje proti Izraeli, jejich kníata ovem nesouhlasila, aby David el
s nimi. Bála se jeho zrady. David se tedy musel vrátit do Siklagu. Ten vak
byl mezitím pøepaden Amalékovci, kteøí zde pobrali velkou koøist a odvedli
eny a dìti do zajetí. David, poté, co se poradil s Hospodinem, je vak dostihl, potrestal a zajatce vysvobodil.
Pelitejci se zatím chystali k boji s Izraelci. Také král Saul shromádil své
vojsko. Pøi pohledu na nepøítele dostal veliký strach. Prosil tedy Hospodina
o radu. Bùh vak mlčel. Saul se bál čím dál víc a nakonec se rozhodl vyuít
sluby vyvolávačky duchù zemøelých, pøestoe to Zákon zakazoval a on
sám dal po Samuelovì smrti vechny vyvolávače duchù vyhnat. Poádal tu
enu, aby mu vyvolala Samuelova ducha, kterého prosil o radu. Nejprve se
zdráhala, kdy ji vak ujistil, e nebude potrestána, vyhovìla mu a pøivolala
ducha zemøelého knìze.
Duch vak Saulovi øekl: Proč se ptá mì, kdy Hospodin tì opustil? Protoe jsi jej neposlouchal, vzal tvé království a dal je Davidovi. Tebe i Izraelce
vydá do rukou Pelitejcù. Zítra ty i tvoji synové zemøete.
Saul byl hroznì vydìený, ale do války musel. Jak pøedpovìdìl Samuel,
Izraelci bitvu prohráli. V boji padli tøi Saulovi synové, mezi nimi i Jónatan.
Saul byl tìce ranìn ípem z luku. Poádal svého zbrojnoe, aby jej probodl
mečem, ten se vak bál vztáhnout ruku na krále. Saul tedy sám nalehl na
meč a ukončil svùj ivot. Kdy to jeho zbrojno vidìl, zabil se také. Celé
izraelské vojsko bylo pobito a Pelitejci slavili vítìzství.
Kdy se tato zpráva donesla do Siklagu k Davidovi, vùbec se neradoval.
Hoøce plakal nad osudem svého krále a nejvìtí smutek cítil ze ztráty milovaného pøítele Jónatana.
Jana Krajčiøíková

ZAHRAJTE SI BØECLE
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Pøed lety byla dìtmi oblíbená hra, které se øíkalo bøecle. Proč takový
název, to u nikdo neví. Je určena nanejvý pro pìt hráčù a je k ní tøeba pìti
malých ohlazených kamínkù. Hráči se sesednou do kruhu kolem rovného místa
s kamenným nebo betonovým povrchem.
První hráč vezme vechny kamínky do dlanì a vysype je pøed sebe. Pak
jeden kamínek uchopí, vyhodí do vzduchu, stejnou rukou rychle vezme dalí
kamínek a ten vyhozený musí chytit. Jeden pak dá stranou a pokračuje stejným zpùsobem dál, a má vechny pohromadì. Pak je zase vezme a vysype
pøed sebe, jeden vyhodí do vzduchu a stejnou rukou sebere dva a pak zase
dva. Vyhozený kamínek ovem musí chytit. Potøetí podobnì sbírá jeden a tøi a
nakonec vecky čtyøi kamínky. Kdy se mu to podaøí, vezme vech pìt kamínkù do dlanì, vyhodí je do vzduchu a snaí se je zachytit na høbet ruky. Kolik
mu jich tam zùstane, tolik má bodù. Kdy se mu nìco z uvedených úkonù nepodaøí, nastoupí ihned dalí hráč a pøedcházející hráč pokračuje a ve druhém
kole tím, co se mu nepovedlo.
Po pìti kolech se podle počtu bodù snadno zjistí nejobratnìjí hráč. Kdo
hraje bøecle, má skvìle procvičené ruce.
Z.S.
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CO PRO MÌ ZNAMENÁ CÍRKEV

Milé dìti,
otázku, co pro mì znamená církev, bych jetì upøesnila  co pro mne
znamená Církev československá husitská a proč máme být její součástí. Určitì byste dokázaly vyjmenovat nìkolik dalích církví, které pùsobí ve vaem
mìstì. A také jistì máte kamarády, kteøí navtìvují tyto církve. Kadá církev
má nìco, čím se lií od jiné. Zkuste se teď zamyslet a napite do redakce
časopisu, v čem je nae církev jiná neli ostatní (napø. si vimnìte pøi bohoslubách odìvu faráøe).
Na dìtství proité v církvi človìk nikdy nezapomene  na první seznámení s Biblí, na první bohosluby, na køest, na køesanské tábory, na setkání
mládee, na putovní tábory mládee. Doufám, e se na hodiny náboenství
či nedìlní bohosluby nebo dalí setkání tìíte. Tìíte se na setkání s kamarády, na seznámení s novými pøáteli, na zpìv, na poutavé biblické pøíbìhy
i na modlitební ztiení. Církev tvoøí pro kadého z nás rodinu, která nám
pomáhá, kdy je potøeba, která nám pomùe v naem rozhodování, která
nám poradí (ale nenaøizuje), co je správné a co ne.
A jednou budete dospìlí, poznáte, e nejvìtí oporou pro vás je Bùh.
Hana Rohlíčková

Doma
Tatínku mùj, maminko má,
na svìtì je nejlíp doma.
Domov je ta krásná zemì,
bez které ít nechce se mnì.
Zdenìk Svoboda

POZVÁNKY NA LETNÍ TÁBORY
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Tábor Broučkù
Odbor duchovní péče o dìti a mláde praské diecéze srdečnì zve na
tento tradiční tábor ve dnech 14.  21. srpna v rekreačním zaøízení Hela
ve Velké Úpì v Krkonoích. Mohou se zúčastnit celé rodiny s dìtmi ze vech
míst naí republiky. Letoním tématem jsou Velikonoční pøíbìhy. Zájemci,
hlaste se co nejdøíve na telefon: 321 722 944, mobil: 720 668 098, e-mail:
krasava.machova@centrum.cz sestøe faráøce Krasavì Machové. Kapacita
je omezena. Obratem dostanete podrobné pokyny a informace o uvedené
akci včetnì pøihláky. Tìíme se s vámi na shledání.
Krasava Machová
Putování s Mojíem
Jetì stále se mùete pøihlásit na letní dìtský tábor, který se koná ve
dnech 11.  18. července ve skautském táboøiti v Malontech v krásné
pøírodì na pokraji chránìné krajinné oblasti Novohradských hor. Budeme
bydlet v tee pee a učit se ít bez vymoeností moderní civilizace, jako je
napøíklad elektøina a tekoucí voda z kohoutku, čeká nás objevování okolní
krajiny, poznávání ivočiných druhù a rostlin, orientace v pøírodì, naučíme
se vyrábìt spoustu uitečných vìcí. Tábor je pro dìti ve vìku 7  15 let,
cena bez dopravy je 1 000 Kč. Pøihlásit se lze na adrese: Mgr. Lenka Nováková, ÚÚR CČSH, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6, e-mail: socialni@ccsh.cz,
tel.: 220 398 112, 720404818.
Lenka Nováková
Evangelium aneb Dobrá zpráva o Jeíi Kristu
Tak zní téma letoního tábora v Borovnici u Vlaimi, který se koná ve
dnech 4.  25. července (tøi týdny). Pøihlásit se či získat blií informace
je moné u Jany Krajčiøíkové, Wuchterlova 5, 160 00 Praha 6, e-mail:
jana.krajcirikova@ccsh.cz, tel. 732 252 465. Cena tábora je 4 700 Kč, za
kadé dalí dítì ze stejné rodiny 500 Kč sleva.
Jana Krajčiøíková
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NA TOULKÁCH S KULDOU X.

Kdo se vlastnì zbláznil?  1. část
Øekli byste, e ta ze tøí čtvrtin zatopená rovina pod Lucem - záplava
odhalila, e je to vlastnì mìlká mísa - se asi zbláznila, protoe si mezitím
začala ít vlastním ivotem. Pravda, hejnko divokých kachen ji zatím jen pøelétávalo, jakoby pøekvapeno novou vodní plochou. Nemohlo se rozhodnout,
kam na ni usednout, dotklo se hladiny a zase se zvedlo.
Zato mìlčinu sem tam rozčísl høbet ryby, která vyplula z potopeného
potočního koryta nebo sem byla pøihnána povodní. Pøi vzdáleném obvodu
stálo pìt volavek popelavých, kadá občas sekla pičatým zobákem a polykala rybu, nìkdy i dost velkou. O mnoho hodin pozdìji, a si dìti budou
navzájem sdìlovat záitky, pøizná praská Mirka, e u volavek se jí líbila
nìná barva a pírka na hlavì, jakoby sčesaná dozadu. Martin ji poučí, e
volavky nejsou zrovna vítaní hosté.
Vimla sis, øekne jí, jaké mají zlé oči? Hnízdí na stromech a straní se
lidí, zachovávají odstup i samy mezi sebou. Na rybníkách s kapøí násadou
napáchají hrùzu kod...
Po okrajích zaplavené louky se brodili i dva čápi, tìm lidi nevadili. ikovnì
a vesele lovili myi, které vyplavila voda z dìr, házeli do sebe rybí plevel,
hrouzky a okounky. O čápech pozdìji Martin Mirce poví, e to je párek, který
kadý rok oivuje hnízdo na komínì bývalé pekárny za hospodou.
Mají tam mladé, vyvrhnou jim úlovky a čápata se cpou jak divá. A pod
jejich hnízdem z rotí zas bytují vrabci.
Ale na to vecko bude čas, a se voda stáhne, kam patøí, teď jí zpoza
lueckých stavení poøád pøitékalo dost. Dosud mìla snahu rozlévat se do
íøky, pøestoe na jedné stranì u sahala a k vyvýené silnici.
Ale to, jak se chovala pøíroda, nebylo nic proti tomu, jak se chovali lidé.
Stál jich na silnici houf, pøedevím starostka Luce paní Panpeliková - nebylo jí moc na výku ani naíø, zato na její vyøídilku nikdo nestačil, proto ji prý
taky zvolili starostkou. Jí jste se nestačili vyptat, proč se jmenuje Panpeliková a nikoli správnì Pampeliková, a u jste byli ze starostenské kanceláøe
venku. Sotva otec Juráek vyklouzl z auta, u se do nìho pustila.
Pane porybný Juráku! oslovila ho zvýeným úøedním hlasem. Jakpak to pøijde, e na obecních lukách, které pronajímáme hospodáøùm, tj.
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chovatelùm králíkù a ovcí, jste zbudoval dalí rybník, jako byste jich nemìl
dost?!
Nedej se, pane porybný Juráku! povzbuzoval ho hostinský Pivoòka.
Postav vysokou hráz a Luec bude stát jako na ostrovì v Tichém oceánu.
A co my, kdo tu kosíme trávu naim králíkùm? ozývali se hospodáøi.
Nebo paseme vovce, aha?!
Nojo, co oni, co tu pasou králíky a kosej vovce? obrátil hostinský, protoe hospodáøi k nìmu chodili do hospody na pivo a buøty s cibulí. Obrátil
tak rychle, e vecko popletl.
Vy, pane porybný Juráku, pokračovala starostka obce Panpeliková
nejvyím úøedním hlasem, jaký od ní kdo slyel, dokonce jeho smìrem
vztáhla ruku, jste vyuil toho, e pod Bukovou horou byla stralivá prùtr
a zpùsobila povodeò na potoce. Víte, co vechno ta povodeò odnesla ze
zahrad v obci?
Pan Juráek nestačil øíct, e neví, a u se pøekøikovali hospodáøi a chovatelé. Mnì odnesla plot, stìoval si jeden. Mnì zásobu sena! vykøikoval
druhý. Mnì dvì brázdy brambor! pitìl dalí hospodáø. A korunu tomu
nasadil ten, co zabìdoval: Mnì odnesla povodeò psí boudu, jetì e v ní
nebyl taky hafan Puna.
Slyí to, pane porybný Juráku?! také vykøikoval hostinský Pivoòka.
Jetì e pes Puna utek do bezpečí!
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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PODOBENSTVÍ

O dìlnících na vinici
Jeí v Matouovì evangeliu 20,1-16 pøirovnává Boí království k následující situaci: hospodáø el ráno na trh, aby najal dìlníky na svou vinici. Domluvil s nimi mzdu na celý den ve výi jednoho denáru a poslal je pracovat.
Pozdìji el znovu kolem trhu a vidìl tam lidi, kteøí nemìli práci. Poslal je
také na svou vinici. Stejnì tak v poledne, odpoledne a vpodvečer. Na konci
dne pak uloil svému správci, aby vem vyplatil mzdu a začal tìmi, kteøí pøili poslední. Dostali denár. Ti, co pracovali od rána, si mysleli, e tím pádem
musí dostat víc, jejich mzda vak byla také denár. Kdy si dìlníci stìovali,
hospodáø jim øekl: Co jsem vám nedal mzdu, na které jsme se domluvili?
Nebo jim snad závidíte? Se svým majetkem si mohu dìlat, co chci.
Zdá se vám to nespravedlivé? Díváme-li se na to lidskýma očima, určitì
to tak je. Ten, kdo se døel v horku celý den, by mìl dostat víc ne človìk,
jen pracoval jen hodinu. Bùh nás vak vidí jinak. Ve své lásce chce co
nejvìtímu počtu lidí umonit pøístup do Boího království. Ti dìlníci, kteøí
marnì čekali na trhu, a si je nìkdo najme, chtìli pracovat, nemohli za to,
e je celý den nikdo nepotøeboval. Pokud jste nìkdy potkali človìka, jen
pøiel o práci a nemùe najít novou, asi víte, jak hrozné je cítit, e vás nikdo
nepotøebuje. Hospodáøi jich bylo líto a pøipadalo mu spravedlivé, aby dostali
stejnou mzdu jako ostatní.
V tomto podobenství je pro vechny lidi veliká nadìje. I kdy se zdá, e
se ji stmívá, jetì poøád není pozdì.
Jana Krajčiøíková

SOUTÌ O TØI KNIHY

13

Hory a pohoøí v Bibli
V následující tabulce je ukryto pìt jmen hor a pohoøí ze Starého zákona. Hledejte je zleva doprava a shora dolù.
1. Zde pøistál Noe se svým korábem (Gn 8,1-14)
2. Zde mìl Abraham obìtovat svého syna Izáka (Gn 22,1-19)
3. Zde dostal Mojí Desatero pøikázání (Ex 19,10-25)
4. Zde se odehrál zápas proroka Elijáe s pohanskými proroky (1 Kr 18,2040)
5. Zde se shromádilo izraelské vojsko pøed útokem na nepøítele (Sd 4,4-6)
Své øeení nám mùete posílat a do poloviny záøí, výherce tøí knih se dozvíte
v øíjnové Cestì.

Blahopøejeme výhercùm dubnové soutìe
(pìt rozdílù mezi beránky: ucho; ocásek; pøední noha; vlna; køí):
Natálka Pivoòková z Prahy 4,
Samuel Dotter z Kolína
a Vojtìch Kuøek z Pøelouče
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PUTUJEME S BIBLÍ

18. Øím
Dnes nae putování společnì s Pavlem ukončíme. Jak se dočteme na
konci knihy Skutkù, apotol se po dobrodruné plavbì konečnì dostal
do Øíma, kam se odvolal k císaøi ve vìci obvinìní z íøení bludù. Bylo mu
dovoleno bydlet v soukromém bytì hlídaném vojákem  byl tedy vlastnì
v domácím vìzení. Mohl pøijímat návtìvy, co pilnì vyuíval k tomu, e
se snail místní idy pøesvìdčit o Jeíovì vzkøíení. Nìkteøí uvìøili, jiní ne.
Pavel strávil v Øímì dva roky. Psal odtud i své dopisy  epitoly  do køesanských obcí, které zakládal na svých misijních cestách.
Øím, hlavní mìsto Itálie, se rozkládá v hornaté oblasti po obou bøezích
øeky Tibery, asi 27 km od Tyrhénského moøe. Je to jedno z nejstarích mìst
na svìtì, øíká se mu také Vìčné mìsto. Jeho historie sahá 2700 let zpìt.
Podle povìsti jej zaloili bratøi Romulus a Remus, které odkojila vlčice. Po
staletí byl Øím hlavním mìstem Øímské øíe, nejmocnìjího evropského
státu starovìku. Latina dala základ mnoha evropským jazykùm, øímské
právo se stalo vzorem mnoha právních a politických systémù. Na území
mìsta leí nejmení samostatný stát na svìtì Vatikán, sídlo papee, hlavy
Øímskokatolické církve.
Nejznámìjí starovìkou památkou v Øímì je nejvìtí antické divadlo Koloseum z roku 80, dále témìø úplnì zachovaný Pantheon (v současné podobì z let 118 - 128), zbytky antického fóra na Forum Romanum, mohutné
Caracallovy láznì (kolem 217), triumfální oblouky a Andìlský hrad.
Øím se pyní, a to u od starovìku, svìtovì proslulým systémem svých
veøejných vodovodù s na nìj navazující soustavou fontán a kaen. Nejznámìjí øímskou fontánou je bezesporu Fontána di Trevi. Turisté do ní házejí
mince, protoe podle povìry kdo tak učiní, do roka se do Øíma vrátí.
V Øímì jako centru køesanství najdeme samozøejmì velkolepé baziliky,
je zdùrazòovaly význam støedovìké a renesanční katolické církve (napø.
bazilika sv. Petra), ale i mnoho meních a skromnìjích kostelù a také podzemní katakomby, kde se tajnì scházeli první køesané.
V Øímì dnes ije zhruba 3,5 milionu lidí. Je to dùleitý uzel letecké,
elezniční i silniční dopravy, významné burzovní a obchodní støedisko, dále
mezinárodní centrum módy a filmové tvorby. Øím je sídlem prvotøídních
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a svìtovì uznávaných kulturních institucí. Dùleitá je Papeská univerzita,
Národní a Vatikánská knihovna, Goethùv institut a mnohé dalí.
O místních øidičích se øíká, e jsou velmi temperamentní, netolerantní
a nerespektují pravidla ani semafory. Proto je napøíklad pøecházení ulice
v Øímì velkým dobrodrustvím. Musíte prý prostì vejít do vozovky a doufat,
e øidiči zastaví. Díky jejich rychlým reflexùm se to opravdu vìtinou stane.
Pøekvapivì tu dochází k ménì dopravním nehodám ne jinde v Evropì.

Malování na chodníku
Jubilejní, 15. ročník Malování na chodníku s tématem Stavba chrámu se letos
bude konat a 2. øíjna. Ji teď se mùete tìit na tradiční setkání s biblickými
pøíbìhy, malováním køídami na chodník, krásnými dárky a zajímavým odpoledním
programem na praském Petøínì.
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PØÁNÍ

2. Prosím i za zpìv slavíka, aby znìl lidem pro radost,
a za øeku, je utíká, a odplaví pryč vechnu zlost.
Ref.
3. I za vojáky na strái, a nemusí tam více stát,
a tìm, je dobro uráí, dej, Pane, svoji pravdu znát.
Ref.
4. Paprskem slunce jasného obastni nai krásnou zem.
Ve jménu veho dobrého do bojù ivota ké jdem.
Ref.
5. Cestou víry a nadìje z bludného kruhu veď nás ven,
a láska tvá nám cílem je ten radostný a astný den.
Ref.

