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MODLITBA

Pane Boe,
z velikonočních událostí vidíme,
jak jsme my lidé nespolehliví.
Chvíli tvého Syna oslavovali a provolávali králem,
pár dní nato ho vak nechali ukøiovat.
Prosíme, odpus nám,
e i dnes jsme ti často nevìrní.
Dìkujeme ti, Otče,
e nás má pøesto rád.
Amen.
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EXODUS

Tajenku, kterou získáte z písmen za odstavci, které je tøeba správnì seøadit, najdete
na str. 11.

7. Desatero
Lid stál opodál a slyel, jak Bùh hovoøí s Mojíem. Báli se, a proto ádali
Mojíe, a jim radìji sám tlumočí Boí vùli. Mojí jim odpovìdìl: Nebojte
se, to dìlá Bùh schválnì, aby vám ukázal svou moc a pøesvìdčil vás, e ho
máte poslouchat. (D)
První čtyøi pøikázání se týkají vztahu človìka k Bohu. Jejich znìní je:
I. Nebude mít jiného Boha neli mne.
II. Nezobrazí si Boha zpodobením ničeho a nebude se ničemu takové-

ANEB PØEHÁZENÉ LISTY BIBLE
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mu klanìt ani tomu slouit.
III. Nezneuije jména Hospodina, svého Boha.
IV. Pamatuj na den odpočinku, e ti má být svatý. ()
Tìchto deset pøikázání pøedal Bùh Mojíovi vytesaných na dvou kamenných deskách, aby se je vichni Izraelci naučili a dodrovali je.
Potom Bùh pøedal Mojíovi jetì dalí podrobnìjí zákony a ustanovení,
která mají Izraelci dodrovat. (J)
Mojí to Izraelcùm vyøídil a oni vichni slíbili, e budou Hospodina vdy
a ve vem poslouchat. Potom Hospodin vyzval Mojíe, aby za ním vystoupil
na horu Sínaj. Sám na horu sestoupil v ohnivém oblaku a rozmlouval s Mojíem. Nikdo dalí tam vak za nimi nesmìl vystoupit a spatøit Hospodina
 pokud by to udìlali, zemøeli by. (O)
Tøetího mìsíce po svém odchodu z Egypta dorazili Izraelci k hoøe Sínaj.
Hospodin øekl Mojíovi: Toto oznámí izraelskému lidu: Sami jste vidìli,
co jsem udìlal Egypanùm a jak jsem vás ochraòoval bìhem cesty poutí.
Pokud mì budete vdy poslouchat, budu vás já vdy ochraòovat a budete
mým vyvoleným lidem. (D)
Bùh na hoøe Sínaj Mojíovi pøedal deset základních naøízení, kterými
se Izraelci mají øídit. Toto Desatero pøikázání určuje, jak se mají lidé chovat
k Bohu i k sobì navzájem. (R)
Dalí pøikázání určují pravidla pro chování lidí mezi sebou. Znìjí:
V. Cti svého otce i matku.
VI. Nezabije.
VII. Nesesmilní.
VIII. Nepokrade.
IX. Nevydá proti svému blinímu køivé svìdectví.
X. Nebude dychtit po ničem, co patøí tvému blinímu. (U)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

sv. ANEKA (* mezi 1205/11, + 6. 3. 1282 Praha) - česká svìtice, princezna a abatye z rodu Pøemyslovcù
Nejmladí dcera Pøemysla I. Otakara a
jeho druhé eny Konstancie Uherské byla u
ve vìku tøí let poslána se svou starí sestrou
Annou na výchovu do klátera. Aneka nabyla v kláteøe na svou dobu rozsáhlé vzdìlání
a ivot øeholnice se jí zalíbil. Dokonce natolik,
e odmítla monosti výhodných sòatkù a rozhodla se vstoupit do klátera. Díky podpoøe
své matky, a zejména bratra - krále Václava
I. - pak mohla zaloit pitál sv. Frantika a
velkoryse vystavìt v novém gotickém slohu
enský i muský kláter v Praze, dnes známý pod jménem Na Frantiku.
Roku 1234 se stala jeho abatyí (byla vùbec první královskou dcerou, která
vstoupila do chudého øádu sv. Kláry).
Aneka, která udrovala písemné styky i s ačkou sv. Frantika z Assisi sv.
Klárou, záhy poádala papee o schválení nových øeholních pravidel, je
by více odpovídala ideálùm chudoby hlásaným sv. Frantikem. Sama se
také vzdala hodnosti abatye a vlastnictví pitálu i se vemi statky, aby
la pøíkladem dobrovolné chudoby. Nakonec po dlouhých jednáních a za
pøispìní sv. Kláry pape roku 1253 soubor pravidel nové øehole schválil. To
u byla Aneka i spoluzakladatelkou muského rytíøského øádu køiovníkù
s červenou hvìzdou (jediný český muský øád), kteøí pùsobili nejen v jím
zaloeném pitálu, ale záhy i v dalích zemích.
Aneka pøeila nejen milovaného bratra Václava I., ale i slávu a pád svého synovce Pøemysla II. Otakara, kterého ze vech sil podporovala v jeho
boji s Rudolfem I. Habsburským. Legendy o Anece, proslulé dobročinností
a milosrdenstvím, vznikaly vzápìtí po její smrti. O kanonizaci své pratety
usilovala u Elika Pøemyslovna a poté i Karel IV. I kdy se tradičnì počítala
mezi zemské patrony, teprve roku 1870 byla Aneka prohláena katolickou
církví za blahoslavenou a svatou a 12. listopadu 1989 v Øímì papeem
Janem Pavlem II.

N

BIBLICKÁ JMÉNA

7

Noe (Gn od 6. kapitoly)  známý stavitel
archy, ve které na pøíkaz Boí zachránil svou rodinu a zvíøata pøed potopou, kterou Bùh seslal
na lidi jako trest za jejich høíné chování.
Náchor (Gn 11,26; Gn 24,24)  Abrahamùv
bratr, dìdeček Izákovy eny Rebeky.
Neftalí (Gn 35,25)  syn Jákoba a Rácheliny
otrokynì Bilhy.
Noemi (Rút)  vdova, která se se svou,
rovnì ovdovìlou, snachou Rút vrací zpìt do
judské zemì.
Nábal (1 S 25. kapitola)  bohatý a lakomý mu, který odmítl Davidovým muùm poskytnout potraviny. Jeho ena Abígajil jim vak natìstí jídlo
dala a zabránila tak krveprolití. Kdy se to vak Nábal dozvìdìl, ranila ho
mrtvice.
Nádab (1 Kr 15,25)  jeden ze patných izraelských králù. Vládl jen dva
roky, stal se obìtí spiknutí.
Nábot (1 Kr 21. kapitola)  mu, který vlastnil vinici, po ní zatouil král
Achab. Nábot mu ji vak odmítl prodat, protoe to bylo dìdictví po jeho
pøedcích. Achab z toho byl rozmrzelý. Jeho ena, krutá královna Jezábel,
neváhala nechat Nábota køivì obvinit a ukamenovat, jen aby král mohl vinici
získat. Oba vak za to stihl Hospodinùv trest.
Naamán (2 Kr 5. kapitola)  velitel vojska aramejského krále, kterého
Hospodin prostøednictvím proroka Elíi vyléčil z malomocenství, aby ukázal
svou svrchovanost i nad pohany.
Nehemjá (Nehemjá)  prorok, pùsobící v dobì babylonského zajetí
Izraelcù. Byl číníkem perského krále a dokázal svého postavení vyuít ve
prospìch svého lidu  král jej vyslal do Jeruzaléma, aby dohlédl na opravu
mìstských hradeb.
Nahum  prorok pùsobící za vlády judského krále Jóijae.
Nikodém (J 3. kapitola)  farizej, člen idovské rady, jemu Jeí øekl, e
chce-li vstoupit do království nebeského, musí se znovu narodit.
Nikámor (Sk 6,5)  jeden ze sedmi prvních jáhnù.
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MALOVANÉ VELIKONOCE

Na stole leely vodové barvy, tìtce, kelímek s vodou. Byly úplnì nové,
jetì s nimi nikdo nemaloval. Dìti je dostaly od babičky a pøipravily si je, e
si po obìdì nìco namalují.
Já u se tak tìím, a začneme, vypískl ten nejtenčí tìteček. Nemohl
se dočkat, a s ním dìtská ruka namaluje první obrázek.
My u se také moc tìíme, pøidala se kolečka vodových barev. Copak
asi namalujeme nejdøív?
Barvičky i tìtce se tetelily očekáváním, avak stále se nic nedìlo. Pomalu ubíhala hodina za hodinou, ale dìti na vodovky úplnì zapomnìly a bìely
si hrát na zahradu, protoe ten den bylo venku opravdu krásnì. Potom u se
začalo stmívat, dìti se musely umýt, navečeøet a jít do postýlek.
Vodovky a tìtce zùstaly osamìle leet na stolku. Takhle to pøece nemùeme nechat, postavil se najednou nejvìtí tìtec. Vichni jsme se tìili,
jak budeme malovat a já vám øíkám, e malovat budeme. Kdy na nás dìti
zapomnìly, jejich problém, my je nepotøebujeme, ukončil bojovnì.
Ostatní tìtce a barvičky na nìj chvilku nevìøícnì hledìly. Ale... co budeme vlastnì malovat? zeptala se nakonec červená barva.
Já mám nápad, já mám nápad, vykøikl nadenì nejtenčí tìteček. Právì začíná velikonoční týden. A víte pøece, jak se jeho dny jmenují  Kvìtná
nedìle, Modré pondìlí, edé úterý, Zelený čtvrtek... to jsou samé barvy
 pojďme tedy malovat Velikonoce!
tìtce i barvy nadenì souhlasily a hned se pustily do práce.
iroký tìtec nejprve namaloval nádhernì modrou jarní oblohu  jako
Modré pondìlí. Støednì tlustý tìtec potom pøidal pár edých mráčkù  za
edé úterý. Obì zelené  čtvrteční - barvičky se činily na trávì a prvních
jarních listech. Tenký tìteček pak do trávy nakreslil záplavu nádherných
jarních kvítkù  jako Kvìtnou nedìli. lutá spolu s oranovou jetì pøikreslily sluníčko. A co já, já na ten veselý obrázek asi nesmím, e? otázala se
nesmìle černá barva.
Naopak, uklidòoval ji tenký tìteček. Vdy na Velký pátek byl ukøiován Pán Jeí. Ty namaluj køí. Černá barva se hned dala do práce. To je
pravda, pokračovala bílá barva. Obìtoval se jako beránek. Mohu nakreslit
bílého beránka?
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Jistì, vdy ten k Velikonocùm patøí! Stejnì jako Bílá sobota, kdy čekáme na Jeíovo vzkøíení! Barvičky i tìtce byly stále nadenìjí. Na obrázek jetì pøibyl hnìdý kámen, odvalený z Jeíova hrobu, který symbolizuje
jeho vzkøíení. A bílá s edou, rùovou a svìtle modrou se pak jetì pokusily
namalovat andìla, který zprávu o tom øekl enám, kdy v nedìli ráno ke
hrobu pøily.
Víc se jim toho na papír bohuel nevelo. Ale tìtce i barvy byly spokojené  kadý pøiloil ruku k dílu, nikdo nebyl zapomenut. Společnì namalovaly moc hezký obrázek.
Kdy ho pak ráno dìti naly, byly velmi pøekvapené. Maminko, kdo to
maloval? A co to vechno znamená?
Maminka se na obrázek zadívala. Kdo to maloval, dìti, to opravdu nevím. Ale co to znamená, vám povìdìt mohu...
A maminka začala podle obrázku vyprávìt.
Jana Krajčiøíková
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VÁZIČKY Z VAJÍČEK

Kdy ti pøi vyfukování vajíček na malované kraslice vznikne pøíli velká dírka, nevyhazuj je, ale vyrob si z nìho vázičku podle naeho návodu.
Co bude potøebovat: vyfouknutá vajíčka, barevné papíry, čtvrtku tuího
papíru, lepidlo a nùky.
Vajíčko vyfoukni tak, e na jednom konci je pičkou nùek opatrnì naklepni
a vytvoø malou dírku. Tu pak opatrnì zvìtuj, a bude mít prùmìr nejménì
1,5 cm. Bílek a loutek vylij do hrníčku. Na druhém konci vajíčka vak dírku
nedìlej! Vajíčko mùe nechat bílé nebo barevnì ozdobit jako kraslici.
Ze čtvrtky tuího papíru si ustøihni asi pìt cm iroký prouek. Potom ho
stoč do kruhu, který bude mít obvod o nìco mení ne vajíčko tak, aby se do
nìj dalo zasunout asi do jedné tøetiny. Pøidej k tomu pùlcentimetrový kousek
ke slepení obou koncù a pøebytečný konec papíru odstøihni. Oba konce slep
tak, aby vznikl krouek.
Jeden z okrajù krouku potøi lepidlem a vlep do nìj vajíčko jeho nedìravým
koncem. Nech lepidlo dùkladnì zaschnout.
Mezitím si ustøihni asi 6 cm iroký prouek barevného papíru. Obtoč ho
kolem vajíčka a pøebytečnou část odstøihni. Jednu jeho delí stranu hustì
vedle sebe nastøíhej asi do dvou
tøetin íøky. Mùe vystøihovat
i úzké klínky, aby vznikl okraj
se pičatými prouky. Na nenastøihnutý okraj barevného papíru
nanes lepidlo a pøilep na vajíčko
tak, jak to vidí na obrázku. Do
vázičky vlo nìkteré z drobných
jarních kvítkù, jako jsou napøíklad
snìenky nebo petrklíče, a ozdob
jimi velikonoční stùl.

JARO
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Vechno se probouzí k ivotu
a krásnì kvete,
e je človìku dobøe
na tomto svìtì.
Vdy vzduch jarem
voní a já se cítím lépe
ne loni,
mláďátka rodí se a
ptáčci zpívají veselou písničku,
sluníčko se mile usmívá a
vechno studené paprsky
prohøívá.
Vichni se cítíme slastnì a
blaenì a dobrou náladu
z nás nikdo nevyene.
Ludmila Justová

(Správné øeení ze str. 4: Dodruj.)
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ZVLÁTNÍ DAR

Jedna moudrá ena putovala po horách. Znenadání tam v potoku nala
velice cenný kámen. Dala jej do tlumoku a pokračovala v cestì. Druhého
dne ji potkal jiný poutník. Mìl hlad. Moudrá ena otevøela tlumok a rozdìlila se s muem o chléb. Poutník spatøil ten nádherný kámen a øekl: Dej
mi ten kámen. ena jej dala mui bez jakéhokoliv zaváhání. Mu rychle
odeel. Bylo mu jasné, e kámen je velice, velice cenný a e mu umoní ít
bezstarostnì a do konce ivota.
Za nìkolik dní vak mu vyhledal zase onu moudrou enu a kámen jí
vrátil. Pøemýlel jsem, øekl. Vím, jak je ten kámen cenný, ale vracím ti jej
v nadìji, e mi za to mùe vìnovat nìco mnohem cennìjího. Prosím, dej
mi nìco z toho, co tì pøivedlo k rozhodnutí, abys mi ten kámen darovala.
Autor neznámý
Pøeloil ZS

UČÍTE SE ANGLICKY?
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16. Modlitba Pánì
Otče ná, jen jsi na nebesích, posvì
se jméno tvé,
pøijď království tvé, buď vùle tvá,
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb ná vezdejí dej nám dnes.
Odpus nám nae viny, jako my odpoutíme naim viníkùm.
Neuveď nás v pokuení, ale zbav nás
od zlého.
Nebo tvé je království i moc i sláva
na vìky vìkù.
Amen.
17. Christ is Risen!
It had been promised already by the prophets of the Old Testament
that the Messiah would rise from the dead. Many times Jesus had also
told His disciples that He would rise. When the resurrection took place it
was a wonderful thing: there was a great earthquake, an angel of the Lord
descended from heaven and came and rolled back the stone. Than the angel
told to two women who came to the grave: Do not be afraid; for I know that
you seek Jesus who was crucified. He is not here; for He has risen, as He said.
Come, see the place where he lay. (Mt 28,5-6) The angel ordered them to let
the disciples know.
Slovíčka:
prophets
Old Testament
rise from the dead
disciples
resurrection
earthquake
grave
crucified

proroci
Starý zákon
vstát z mrtvých
učedníci
zmrtvýchvstání, vzkøíení
zemìtøesení
hrob
ukøiován
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SOUTÌ O TØI KNIHY

Milé dìti, tentokrát je úkol snadný  pomozte zajíčkovi najít cestu k dalím vajíčkùm. Po cestì sbírejte písmenka  pùjdete-li správnì, vyjde vám
tajenka, na kterou čekáme do poloviny kvìtna a tøi vylosované odmìníme
jako vdy knihou.

Omlouváme se, e v lednu nám z legendy u osmismìrky vypadlo slovo zlato. Ani tak
se øada z vás nedala odradit a správnì jste vylutili tajenku, která zní: Jeí Syn Boí. Blahopøejeme tøem vylosovaným výhercùm knihy, kterými jsou:
Láďa iga a Honza Dunka z Kojetína
a Veronika Pochová z Kolína

ROSTLINY V BIBLI
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Palma
Palmová ratolest je
symbolem mučednictví, proto ji napøíklad
mùeme často vidìt
v rukou svatých na obrazech či sochách. Kde
se s palmou či palmovou ratolestí setkáme
v Bibli?
Ve Zjevení 7,9 čteme
o záchranì vyvolených:
Potom jsem vidìl, hle, tak veliký zástup, e by ho nikdo nedokázal sečíst,
ze vech ras, kmenù, národù a jazykù, jak stojí pøed trùnem a pøed tváøí
Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
O Velikonocích si kadoročnì pøipomínáme Jeíùv vjezd do Jeruzaléma: Druhého dne se dovìdìlo mnoho poutníkù, kteøí pøili na svátky, e
Jeí pøichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, li ho uvítat a volali:
Hosanna, poehnaný, jen pøichází ve jménu Hospodinovì, král izraelský.
(Jan 12,12-13) Právì podle tìch palmových ratolestí se nedìli pøed Hodem
Boím velikonočním nìkdy øíká Palmová (nebo Kvìtná).
Palmová ratolest je spojena také s idovským svátkem stánkù, oslavou
skliznì zemské úrody (Lv 23,40 a Neh 8,15). Hospodin naøizuje: Prvého dne
si vezmete plody ulechtilých stromù, palmové ratolesti, vìtve myrtových
keøù a potočních topolù a sedm dní se budete radovat pøed Hospodinem,
svým Bohem.
Stručnì jetì uvedeme dalí zmínky o palmách: Palmami byl zdoben
jeruzalémský chrám (1 Kr 6,32-35; 7,36; 2 Par 3,5), píe o nich v souvislosti
s výzdobou chrámu i prorok Ezechiel v popisu nového Jeruzaléma (40. a
41. kapitola). Pod palmou sedávala prorokynì Debóra, kdy soudila lid (Sd
4,5). V Písni písní je k palmì pøirovnávána krása milované eny (Pís 5,11;
7,8-9). V almu 92,13 je toto pøirovnání: Spravedlivý je jako palma. Prorok
Izajá pouívá dvakrát pøímìr palmová ratolest a sítina  hlava a ocas (9,13;
19,15). A v Bibli se také nìkolikrát dočteme o Palmovém mìstì (2 Par 28,15;
Dt 34,3; Sd 1,16 a 3,16).
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PROČ JEN MLČÍ, PANE

2. Zakusils, Pane, nelidská muka,
kdy ti dùtky záda rozbily,
zakusils, co umí lidská ruka,
kdy človìka pravda rozčílí.
Ref.
3. Poznals, Pane, co je pøízeò davu,
v této chvíli ádá ivot tvùj,
kdy ti včera provolával slávu,
pro zmìnu dnes køičí ukøiuj.
Ref.
4. Dnes jako døív nad svìtem køí
stojí,
na tom køíi umírat tì zøím
a odpovìď na otázku svoji
z tvé zsinalé tváøe vyčíst smím.
Ref.

