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MODLITBA

Pane Boe,
byla jsem v létì na dìtském táboøe.
Dìkuji ti za vechno,
co jsem se tam naučila,
a taky za novou kamarádku.
Často si s ní dopisuji.
Pár týdnù po táboøe jejich dùm postihla povodeò.
Øíkala jsem o tom mamince a posílali jsme jim pomoc.
Prosím tì za vechny, komu povodeò ublíila,
aby vdy nali nìkoho, kdo jim pomùe.
Ochraòuj nás, prosím, Boe.
Amen.
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PRVNÍ IZRAELTÍ KRÁLOVÉ

13. David králem
Bylo to ji mnoho let, co Samuel pomazal Davida jako budoucího krále.
Saul byl vak králem a do své smrti. Teprve kdy zemøel, byl David ve
mìstì Hebronu veøejnì prohláen králem, ne vak pro celou Palestinu  na
severu začal vládnout Saulùv syn Izbozet. Obì království spolu soupeøila a
do doby, kdy byl Izbozet zabit vlastními lidmi a David se na jejich ádost stal
králem celé zemì. Od té doby vládl celých čtyøicet let.
Mìsto Jeruzalém bylo na začátku jeho vlády v rukou pohanù. David jej
dobyl a rozhodl se zde vybudovat své sídlo. Pomohl mu týrský král Chíram,
který mu dodával vzácné cedrové døevo a také ikovné øemeslníky, kteøí na
stavbì pomáhali.
David se také rozhodl pøestìhovat do Jeruzaléma posvátnou truhlu
úmluvy. Nesli ji ve slavnostním prùvodu za zvuku hudby. David mìl velikou
radost, a proto se v prùvodu roztančil. Jeho ena Míkol se na to dívala z okna a pøipadalo jí, e se David svým tancem zesmìnil, e se nechoval dostatečnì dùstojnì, jak se sluí na krále. David jí vak na její výčitky odpovìdìl:
Je mi jedno, co si myslí lidé. Já jsem tančil Hospodinu, protoe jsem mìl
radost, e se truhla úmluvy vrací do Jeruzaléma. Bùh mi určitì rozumí.
David se také rozhodl, e pro truhlu úmluvy postaví dùstojný chrám.
Prorok Nátan mu vak vyøídil Boí vzkaz: Davide, ty jsi vedl mnoho válek a
prolil jsi mnoho krve. Proto Hospodinùv chrám nepostaví ty, ale tvùj syn.
To se také stalo, chrám postavil Davidùv syn, král alomoun.
Jana Krajčiøíková

CO PRO MÌ ZNAMENÁ CÍRKEV
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Církev československá husitská byla a je stále mým druhým domovem. Díky
své matce jsme jako dìti navtìvovaly bohosluby v Chlumci n. Cidlinou, kde
jsem se narodila. Semínko víry bylo tedy zaseto. V Trutnovì jsem pak chodila
do skupinky dìtí a následnì ji vedla. Díky sestøe faráøce Brázdilové jsem navtìvovala kurzy mládee v Nové Vsi a pozdìji kurzy pro budoucí pracovníky
rady starích v Praze na ústøední radì.
Nyní, kdy iji v Kladnì, mohu vechen ten zájem, pomoc a posilu církvi
vrátit. Jako pastorační asistentka slouím církvi a jejímu poslání. Církev a víra
mì celý ivot posilovaly, usmìròovaly moje jednání a chování. Povauji za dùleité zapojit se do vech aktivit sboru. Napøíklad pøed biblickou hodinou máme
sdílení a následnì modlitby. Kadý zde otevøenì øekne své problémy, trápení,
ale i radostné události. Pak se za vìc modlíme a dìkujeme Pánu za nevýslovný
dar víry. Dìkujeme za vyslyené i nevyslyené modlitby, nebo jedinì Pán Bùh
ví, co je pro nás dobré.
Závìrem moje vyznání:
Za ve, co je na mnì dobrého, vdìčím Bohu, církvi a své matce.
Vilemína Pokorná
náboenská obec Kladno
Ruce
Ruce  deset prstù
na nich, nìkolik čar
bývá v dlaních.

Nìkteré jsou pracovité,
jiné zase v kapsách
skryté.
Ruce mojí matičky
pøipraveny byly,
aby moji hlavičku
vdycky pohladily.
Mirka áková
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HUDBA KOLEM NÁS

Zajímá vás, chlapci a dìvčata, hudba jen jako zábava pro pøíjemné chvíle
poslechu, tance či zpìvu ve volném čase, nebo je pro vás nìčím víc, určitou
ivotní náplní i útìchou? Chtìli byste zjistit, zda máte snad i jisté hudební
nadání?
Na to není vdy jednoznačná odpovìď. Pokud vai rodiče projevili v hudbì určitý talent, pak je pravdìpodobné, e jste ho po nich zdìdili také. Pùsobí tu rovnì silný vliv okolí, kde jste se narodili a kde ijete, i dalí podnìty.
Samozøejmì jiný vztah k hudbì má svou povahou Evropan ze severu či jihu
tøeba oproti Afričanùm a dalím exotickým národùm.
Asi se zeptáte, jak se takové nadání vìtinou projevuje? U od počátku
historie lidstva v prvé øadì smyslem pro RYTMUS. Od pravìku a dodnes
jsou známy nejrùznìjí varianty tvaru bubnù včetnì chrastítek. Pravidelný
rytmus je nejen určitým metrem ubíhajícího času, ale nakonec slouí
k podpoøe vzniku tancù, které si kadý národ postupem času vytváøel.
Typicky český tanec  polku jistì znáte.
Vývojem a kultivací prvotních skøekù k lidskému hlasu se dotváøel zpìv a
pùvodní (autentická) lidová hudba jako osobitý obraz kadého národa.
Proto pokud máte ji odmalička smysl pro rytmus, jen se projevuje tøe-
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ba ukáním prstù na desku stolu, a rádi si nekoleným hlasem zanotujete
nìjakou známou melodii, nebude to s vámi rozhodnì ztráta času, kdy se
budete hudbì nìjakým zpùsobem vìnovat, a u jako laik či budoucí profesionál.
Také studium hry na nìjaký hudební nástroj  housle, klavír, flétnu apod.,
vám rozíøí kulturní obzory a zlepí hudební orientaci. A u se v budoucnu
zamìøíte trvale na hudbu klasickou, tzv. vánou, nebo zùstanete u taneční
hudby  rocku, popu nebo folku, oblíbené právì valnou vìtinou mladých
lidí, a u se hudbì budete vìnovat aktivnì nebo pasivnì jako posluchači,
svým zájmem o ni dokáete, e hudební nadání českého národa nepomíjí a
má své pokračovatele v mládei. Aby nìkdejí rčení Co Čech, to muzikant
nebylo u jen prázdným heslem.
Dr. Karel Lachout

Myka a klavír
Nikdo z lidí v domì není,
proto vude vládne klid a mír.
Myka pro své potìení
začíná hrát krásnì na klavír.
Kdy se ozvou první tóny,
nikdo vlastním očím nevìøí.
Kočky, které myi honí,
vyhlaují náhle pøímìøí.
Dnes jim patøí celá hala,
kočky v gala poøádají ples,
která není tance znalá,
hlídá, aby jim tam nevlez pes.
Zdenìk Svoboda
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NA TOULKÁCH S KULDOU XI.

Kdo se vlastnì zbláznil?
- dokončení
Nad ví tou vøavou poletoval Kulda, nerozumìl
ničemu, nejspí se domníval, e je to legrace, a občas
hvízdl, to umìl skvìle.
A co je tohleto? ukázala na nìj vyčerpaná starostka Panpeliková. Co jste
si to na nás poøídil, pane
porybný Juráku?
Mezitím, protoe to vzal zkratkou po hrázích rybníkù, se sem na svém
staøičkém a do daleka skøípajícím kole dokodrcal Smejčil. Obhlédl situaci
a pronesl památnou vìtu: Porybný pan Juráek si na vás poøídil dálkovì
øízený pozorovací balón!
Strhl se veobecný køik, pìsti vylétly nad hlavy a hrozily. Pan Juráek
vùbec nedostal pøíleitost cokoli nìkomu vysvìtlovat. Spolu s vylekanými
dìtmi sundával z nosiče na støee auta náøadí.
Vichni jste se zbláznili! To jediné se mu podaøilo vyslovit, zatímco si
obouval vysoké brodicí boty.
Hostinský Pivoòka první pochopil, k čemu se chystá, a zvolal hlasem témìø divadelním: Správnì, pane porybný Juráku! Takhle se musí na rozlitou
povodeò. Hrrr na ni, dej jí do tìla, protrhni tu hroznou zátopu, a to hrčí, a
to houfnì odtéká. A na louce porostou ampiony neboli pečárky!
Ty ses taky zbláznil, pomyslil si pan Juráek. Spustit vechnu vodu naráz,
pøetečou mi rybníky a pomíchají se ryby chovné s trními. Jen se koukej,
jak to provedu.
Jeho vlastní i bratrovy dìti ho chtìly následovat, moná troku z obavy
z rozlícených lueckých hospodáøù v čele se starostkou Panpelikovou a
hostinským Pivoòkou, ale pøevánì proto, e chtìly pomáhat pøi té velké
práci, vypoutìní zaplavených luk. Pomáhat chtìl i Kulda, který nad nimi poletoval v rychlých pobízivých kruzích a byl nahavený dobìla. Kdy pøelétal
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nad Smejčilem, ten známý kvítkovský občan drobného vzrùstu se jetì krčil.
Otec Juráek čtveøici dìtí pozdrel s tím, a si zatím nachystají podbìráky a
z kufru auta vezmou i hrouzkovnici a koík.
Na tebe taky dojde, zavolal na nedočkavého Kuldu.
Jé, podívejte, bobr! vykøikla praská Mirka a ukázala doprostøed vodní
hladiny, kde se vynoøila ivá hnìdorezavá koeinka a plula ke bøehu jakoby
pohánìná pádlem. A jetì jeden! Jsou to pøece bobøi, kdy se po nich
jmenuje ná potok, e?
Bobøi tu jistì bývali, s úsmìvem jí vysvìtlil Martin. Tohle jsou jejich
pøíbuzní ondatry, vak se jim taky øíká bobøík pimový. Asi je voda vyplavila z jejich nor ve bøehu. Pøedstav si, e jich pøed sto lety pøivezli do Čech
z Ameriky čtyøi páry a ony se rozíøily po celé Evropì.
Málem to nedopovìdìl, vichni se dívali na Smejčila, co ho to popadlo.
Nemìl holínky, zul se, vykasal nohavice a bos sklouzl ze silnice v úplném
zaujetí loveckých nebo spí pytláckých smyslù, dokonce u nìkde sebral
klacek, navíc nesl síku. Starostka Panpeliková pochopila, co má v úmyslu,
a rychle se vzpamatovala z vyčerpání.
Tak to ne, pane Smejčil! zakøikla ho pøísným úøedním hlasem. Ondatrám ubliovat nebudete! Jsou to nae luecké ondatry. V zimì pøiplouvají
potokem do naich zahrad, krásnì pøi tom veslují svými zplotìlými ocásky,
a vezmou si od nás mrkvičku.
Ode mì si berou petrel, pøidal se jeden z hospodáøù.
Ode mì celer, pochlubil se dalí.
Já jim dávám nakrájenou øepu, vyzdvihl tøetí. Ony si ty kousky drí
v pøedních pacičkách a chroustají.
A ty, Smejčile, vztyčil varovný prst hostinský Pivoòka, který tykal
kadému, ty bys chtìl tak roztomilým zvíøátkùm ubliovat a prodat jejich
koeinku nìjaké chalupáøce na límec? Styď se, Smejčile!
Já jsem se asi zbláznil, poaloval Smejčil nebi, jene právì nad ním
pøelétával Kulda a ten na nìho posmìnì hvízdl.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
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PODOBENSTVÍ

O dvou synech (Mt 21,28-32) a o farizeu a celníkovi (L 18,9-14)
Proč tato dvì podobenství spojovat? Protoe mají podobné poselství.
V pøíbìhu o dvou synech jde o to, e otec pole nejprve prvního pracovat
na vinici. Syn mu odpovìdìl, e se mu nechce. Potom toho vak litoval a
na vinici el. Kdy otec poslal pracovat druhého syna, odpovìdìl: Ano,
pane, potom vak do práce vùbec neel. Kdo z tìch dvou byl lepí? ptá
se Jeí.
Podobenství o farizeu a celníkovi popisuje situaci v chrámu. Váený
farizeus se tu modlí: Dìkuji ti, Boe, e nejsem jako ostatní lidé, vydìrači,
nepoctivci, zlodìji, i jako tenhle celník. Celník, který stál skromnì vzadu, se
upøímnì kál a prosil Boha, aby se nad ním, høíníkem, slitoval. Opìt: který
z tìch dvou byl lepí?
V obou pøípadech jde o to, e nìkteøí lidé si o sobì myslí, e jsou bezvadní, øádní, bez chyby. Jejich okolí je také vìtinou uznává za své vzory. Patøí
k elitì. Takovou elitou byli právì farizeové.
Na druhé stranì jsou lidé, kteøí o sobì velmi dobøe vìdí, e dokonalí nejsou, a touí po odputìní a po nápravì. Zatímco ti první jsou pøesvìdčeni,
e nikdy nic patného neudìlali a tudí ádné odputìní nepotøebují.
Po tom, co u vechno víte o Pánu Jeíi a jeho podobenstvích, jistì pro
vás nebude tìké uhodnout, které skupinì dává pøednost. Øíká: Pravím
vám, e ten celník se vrátil ospravedlnìn do svého domu, a ne farizeus. A
na závìr prvního podobenství, které je určeno právì farizeùm: Amen, pravím vám, e celníci a nevìstky vás pøedcházejí do Boího království.
Nikdo z nás není dokonalý. Právì ten, kdo si myslí, e dokonalý je, e je
lepí ne druzí, dopoutí se pýchy.
Jana Krajčiøíková

SOUTÌ O TØI KNIHY
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V následujících vìtách se skrývají jména tøí izraelských králù. Dokáete
je najít? Správnost øeení si mùete ovìøit v Bibli, a to v 1. knize Samuelovì,
v kapitole 11., ve veri 15; v 2. knize Samuelovì, 2. kapitole, 4. veri a v 1. knize
Královské, 16. kapitole, ve veri 29.
Své øeení nám polete do poloviny øíjna, v listopadové Cestì pak otiskneme
jména tøí výhercù knihy.

Viml sis, e leí kosa u lesa?
V kùlnì je hromada vidlí.
Má strach, aby se pøi sportu nezranil.
Z. S.

Blahopøejeme výhercùm soutìe z kvìtnové Cesty (tajenka: Vznikla církev), kterým
posíláme knihu:
Elika Hoøínková z Ratají nad Sázavou
Monika Myková z Kolína
Radka Vondráčková z Týnitì nad O.
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ROHLÍK A RAJČE

V obchodì se probudil rohlík. Kdo se to na mì ze vech
stran tlačí? Jsem celý pomačkaný! Viml si, e je pohozený
mezi jiným pečivem. Sotva dýchal. Musím honem pryč,
naklonil se z regálu, uf, to byla výka  a skočil dolù.
Au, au, moje záda a ten prùvan tady, to v pekárnì, tam
bylo teplíčko... Oklepal ze sebe mák a u si to trádoval rovnou za nosem.
Zastavil se a u velké nohy jedné paní.
Ty jsi pìkný rohlík, propečený, køupavý a u se pro nìj ohýbala. Sotva
stačil uhnout, z plna hrdla vykøiknul: Fuj, paní, ze zemì?
No, ty lidi snìdí vechno. Tady se mu to nelíbilo. Rozbìhl se ke zdi, kde
se válelo oputìné rajče. Taky utíká pryč? Ví co, tady je vude pøecpáno,
koulej se za mnou. A tak oba zamíøili k východu. Nemuseli dlouho čekat,
dveøe se netrhly.
Ale venku to nebylo o nic lepí. Z kadé strany tìkal pøivázaný pes.
Jeden začal očuchávat rohlík a druhý si tlapkou hrál s rajčetem, a mu pomačkal kabátek. Rohlíku, musíme jinam, tady není klid!
Za chvíli si pro pejsky pøily paničky a kamarádi mìli zase volnou cestu.
Ne pøeli chodník, jen tak tak uhnuli velkému kolu a dìtskému kočárku.
Celí udýchaní sebou plácli do trávy a odpočívali.
e já nezùstal v obchodì, øekl rohlík. Co mi tam scházelo? Nìkdo by si
mì koupil, dal do taky a doma by mì nadrobil tøeba do teplého kafíčka.
Rajče u tak nadené nebylo, poøád ho nìkdo v regále prohlíel a to
nebylo nic pro nìj. Nejlíp se mìlo venku na zahrádce. Co udìláme teď? Mì
u to, rohlíku, nebaví... Budeme čekat, tøeba si nás nìkdo odnese. Zná
lidi, seberou vechno...
Nakonec se tak stalo. Kolem la stará babička, sebrala je a dala opatrnì do taky. Rohlík doma rozdrobila, namočila v mlíčku a podala hladové
kočičce. Rajče omyla a vystavila na okno, kde se pìknì slunilo, červenalo a
bylo mu dobøe. A kdy se hezky opálilo ze vech stran, babička ho oloupala
a snìdla.
Tak to byl pøíbìh rohlíku a rajčátka.
Helena Osmíková

NEZAPOMENUTELNÁ KNIHA
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Kdysi dávno, pradávno, kdy mi bylo
tøináct let, jsem o Vánocích dostal jako
dárek knihu Jaroslava Foglara s názvem
Hoi od Bobøí øeky. Nael jsem v ní to,
po čem jsem tolik touil: pøíbìh o pøátelství skupiny chlapcù, kteøí proívají ve
mìstì i v pøírodì nádherná dobrodruství. Znova a znova jsem se k této knize
vracel, abych se obdivoval vynalézavému
Rikitanovi, zasnil se pøi Písni úplòku, zopakoval si pøíbìh o Royovi, zkusil
lov bobøíkù a zúčastnil se tábora ve Sluneční zátoce. O tom, jak mì kniha
zaujala, svìdčí záznamy na jedné z prvních stran. Podle nich jsem Hochy od
Bobøí øeky začal číst 24. prosince a dočetl je hned 25. prosince.  Nedalo
mi to a napsal jsem autorovi Jaroslavu Foglarovi do redakce časopisu Mladý
hlasatel, kde tehdy pùsobil, a vyznal jsem se mu z toho, jak moc se mi kniha
líbí. A on, ačkoliv jistì nemìl pøíli volného času, mi odpovìdìl a poslal mi
dokonce svou fotografii s vìnováním.
Podaøilo se mi pak získat postupnì vechny knihy, které Jaroslav Foglar
napsal, včetnì seriálu Rychlé ípy. Kdy jsem pak jako dospìlý studoval na
Husovì čs. bohoslovecké fakultì v Praze, náhodou jsem se s Jaroslavem
Foglarem setkal v jedné kanceláøi, kde nìco vyøizoval a zrovna se pøedstavoval. Oslovil jsem ho a on se na mì pamatoval. Pozval mì k sobì do bytu,
kde jsme si v klidu pohovoøili. Pak jsme si jen dopisovali, protoe jsem bydlel
daleko od Prahy. Naposled jsme se vidìli v Kyjovì v roce 1987 na besedì,
kam byl pozván svými čtenáøi.
Jsem vdìčný autorovi Hochù od Bobøí øeky, e mi v mládí zøetelnì ukázal, co je opravdová rytíøskost.
Zdenìk Svoboda
xxx
Pøečetli jste také nìjakou knihu, která se vám obzvlá zalíbila? Napite
nám o ní!
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INDIÁNSKÁ UKOLÉBAVKA

Uti se, usínej, duinko má,
ty ví, jak ráda tì mám,
z hor vítr se níí
a mìsíček shlíí
k vem vzdáleným krajùm i k nám.

Uti se, usínej, duinko má,
ké sladce, tichounce sní,
Bùh lesù a strání
tì hýčká a chrání,
a dokud se neprobudí.
Charles Myall,
Marjorie M. Wyckoff
pøeloil Miroslav Matou

