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MODLITBA

Pane Boe,
dìkuji ti za svého kamaráda Jirku.
Je s ním legrace,
mùu se mu také se vím svìøit
a vdycky, kdy má nìco dobrého,
rozdìlí se se mnou.
Chtìl bych být taky takový.
Vím, e kdy se budu snait,
tak mi pomùe.
I za to ti dìkuji.
Amen.
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EXODUS

Také tentokrát se nám pøeházely odstavce pøíbìhu. Pokud je správnì seøadíte, z písmen na konci kadého odstavce vám vyjde tajenka, kterou si mùete zkontrolovat na str.
11.

8. Zlaté tele
Mojí byl na hoøe Sínaj a rozmlouval s Hospodinem velmi dlouho.
Celkem tam strávil čtyøicet dní a čtyøicet nocí. Čím déle to trvalo, tím byli
Izraelci netrpìlivìjí. Pøili za Áronem a øíkali: Co se stalo s Mojíem, který
nás vyvedl z Egypta? U se asi nevrátí! Udìlej nám boha, abychom se mu
mohli klanìt a prosit ho o pomoc! (Á)
Kdy se Mojí vrátil zpátky, jeho tváø svítila od toho, jak rozmlouval
s Bohem. Od té doby si ji vdy zakrýval závojem, který sundával jen tehdy,
kdy mluvil s Hospodinem. (L)
Hospodin to samozøejmì vìdìl a vyzval Mojíe, aby se vrátil dolù. Chtìl
Izraelce tvrdì potrestat. Mojí se vak za nì pøimlouval, aby jim Hospodin
odpustil. Bùh mu nakonec vyhovìl. (A)
Áron je vyzval, aby mezi sebou vybrali zlaté perky, ty roztavili a udìlali
z nich sochu býčka. Toto je vá bùh, který vás vyvedl z Egypta, øekl jim
Áron. Pak se býčkovi klanìli, obìtovali mu a propadli nevázanému veselí.
(K)
Kdy Mojí pøedal Izraelcùm Desatero pøikázání, sdìlil jim, e se musí
jetì na horu vrátit. Kdy odcházel, napomínal vechny Izraelce, aby poslouchali Árona a Chúra. Nehøete a dodrujte deset pøikázání, jak jste se
zavázali. Já musím znovu na horu Sínaj, abych vyslechl dalí zákony, které
nám Bùh ukládá plnit. (Z)
Mojí se vrátil dolù z hory Sínaj a kdy vidìl, jak si Izraelci vedou, velmi
se na nì a na Árona rozhnìval. To jste nevydreli ani tìch nìkolik dní?
Vdy jste slibovali, e budete Boha poslouchat a na vìky! Sotva na pár
dní odejdu, hned jeho naøízení poruujete! Vzteky mrtil o zem deskami se
zákonem, které pøinesl od Hospodina. Desky se rozbily. (Z)
Hospodin prohlásil, e mají dál pokračovat v cestì, on e vak s nimi u
nepùjde, protoe by je musel za trest vechny zahubit. (O)
Izraelce to velmi mrzelo a prosili Mojíe, a se za nì pøimluví. Mojí si
postavil za jejich táborem stan, který nazval stan setkávání. V tom stanu
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se pak setkával s Hospodinem. Prosil jej, a dál doprovází svùj lid po cestì.
(D)
Mojí rozbil modlu zlatého telete, spálil ji v ohni, rozemlel na prach,
ten rozmíchal ve vodì a dal ji Izraelcùm vypít. Ty, kteøí se nejvíc provinili,
potrestal smrtí. (M)
Hospodin mu nakonec vyhovìl a znovu obnovil svou smlouvu s Izraelci.
Mojí opìt vyel na horu Sínaj a pobyl zde dalích čtyøicet dní a nocí,
bìhem nich vytesával Hospodinùv zákon na nové desky. Tak Bùh obnovil
svou smlouvu s Izraelci. (E)
Jana Krajčiøíková
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OSOBNOST MÌSÍCE

Jakub Jan imon RYBA (* 26. 10. 1765 Pøetice, + 8. 4. 1815 Romitál)
- český pedagog a skladatel
Ryba studoval gymnázium u piaristù v Praze, po nìm filosofii. U tehdy zastával místo
varhaníka u sv. Salvátora. Studií ale zanechal,
musel vypomáhat nemocnému otci - venkovskému učiteli. Sám také nastoupil učitelskou
dráhu; nejprve jako učitelský pomocník v
Mníku, od roku 1788 u jako učitel v Romitále. Oblíbil si klasicistickou poesii a filosofii
a pod vlivem Voltaira a Rousseaua se stal
stoupencem osvícenecké ideologie. I ve své pedagogické práci zdùrazòoval metodiku a nutnost ovládat teorii. Jako jeden
z nejvzdìlanìjích kantorù své doby u nás ovládal nìkolik jazykù.
J. J. Ryba je dnes znám pøedevím jako skladatel církevní hudby, napsal
také pøes 80 mí (mezi nimi i nejslavnìjí vánoční Hej, mistøe!), ale ve své
dobì proslul i jako skvìlý pedagog. Učil dìti nejen bìným pøedmìtùm,
ale i "pravidlùm společenským, slunosti, dìjinám vlasteneckým, začátkùm
zemìpisu, pravidlùm zdravovìdy a polního hospodáøství". Ze koly odstranil
tìlesné tresty.
V Romitále obnovil kùr, vybudoval kolní knihovnu a usiloval dokonce o
zaloení prùmyslové koly. Kromì stovek kostelních skladeb komponoval i
písnì, symfonie apod. - celkem pøes tisíc skladeb svìtských. Slohovì proel
vývojem od raného klasicismu a po vyzrálý mozartovský styl s lidovými
pastorálními prvky. Velká koda, e ne vechno se z tohoto bohatství jeho
invence a píle zachovalo. Roku 1817 vydal teoretický spis Počáteční a veobecné základové k umìní hudebním. Rozsáhlá byla i jeho činnost literární
- spisy výchovné, pøeklady.
Svou činností získal si Ryba velkou úctu, ale i závist a pronásledování.
K neutìeným pomìrùm, v nich il, pøispìla nemoc a Ryba si v záchvatu
tìkomyslnosti vzal ivot. U jeho tìla nali rozevøené Senekovy Rozpravy o
nesmrtelnosti due.

O

BIBLICKÁ JMÉNA
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Nejvíce jmen začínajících na O jsem nalezla v rùzných rodopisech
 výčtech pøedkù a potomkù významných biblických postav. Patøí mezi nì
napø. Omar, vnuk Ezaua (Gn 36,11), Oholíbama, jedna z Ezauových en (Gn
36,18), Chorejec Ónam (Gn 36,23), Ónan, syn Judùv a vnuk Jákobùv (1 Pa
2,3), Obéd, syn Boáze a Rút, otec Jíaje, který byl otcem krále Davida (1
Pa 2,12-15), Oren a Osen, synové Jerachmeela (1 Pa 2,15), v rodu Davidovì
pak byli Óhel a Obadjá (1 Pa 3,20-21).
Oholíab (Ex 35,34; 36,1-2)  budoval v pouti svatyni pro uloení schrány úmluvy.
Obéd-edóm (1 Pa 13,13)  v jeho domì byla tøi mìsíce uloena schrána
úmluvy poté, co ji král David nechal pøenést do Jeruzaléma  ne pro ni
pøichystali ve mìstì stan.
Óg (Nu 21,33)  báanský král, poraený Izraelci.
Otníel (Sd 3,9)  soudce, vysvobodil Izraelce z moci aramejského krále
Kúana Riátajimského.
Orpa (Rt 1,4)  Moábka, se kterou se oenil jeden z Noeminých synù.
Omrí (1 Kr 16,23)  izraelský král, zaloil mìsto Samaøí, nechodil po
Hospodinových cestách.
Ozeá (Ozeá)  prorok, který pùsobil v severním izraelském království.
Ondøej (Mt 4,18)  rybáø, kterého Jeí povolal spolu s jeho bratrem
imonem Petrem, aby se stali jeho učedníky. Øekl jim: Pojďte za mnou a
učiním z vás rybáøe lidí.
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TØI ZLATÉ KLÁSKY

První pøání ...
Ná pøíbìh se stal jetì dávno pøedtím, ne vyrostly velijaké paneláky,
dokonce jetì nejezdila ádná auta.
Zuzanka byla dcera kuchaøky ze mlýna. Nejradi ze veho bìhala po poli,
leela v trávì a snila si své holčičí sny...
Jedné letní noci, zrovna den po jejích estých narozeninách, se jí zdálo,
e má v ruce tøi zlaté klásky, které ponoøí do vody pìknì jeden po druhém
a e se jí postupnì vyplní tøi pøání.
Zuzanka se nemohla dočkat rána, nikomu o svém tajemství neøekla, oblékla si atičky a bìela na pole. Peničné klásky u ji z dálky vítaly, očkama
je pohladila a vyhlédla si tøi nejzlatìjí z nich, utrhla je a bìela k potoku.
Jeden ponoøila do vody a pøála si první pøání. Hádejte jaké, není to tak tìké
uhodnout, skoro vechna dìvčátka si pøejí být aspoò na chvilku opravdovou princeznou... Zavøela oči a pustila klásek do vody. Tie mu zamávala a
ostatní dva klásky si odnesla domù. Dalí pøání si musí poøádnì rozmyslet,
to není jen tak...
Prvních pár dní se nedìlo nic, a jednou...
U z dálky byl slyet pøijídìjící kočár s paní knìnou, která kadý rok
trávila léto v nedalekém zámečku nad lesem. Byla to u starí dáma, mìla
na obličeji vrásky zrovna takové, jaké staøí lidé mívají, z pod klobouku jí
vyčuhovaly husté bílé vlasy a oči mìla jasné jako nebe. Øíkalo se, e je moc
hodná, ale neastná a oputìná. Nemìla ádné pøátele, kdysi jí prý zemøelo
dìátko a od té doby se trápila samotou a modlitbami. Vekerý volný čas
trávila vyíváním, projíďkami a jinými panskými zvyky. Paní mlynáøka ji
hned pøivítala a pozvala dál na kus øeči. Zuzanka pøinesla z kuchynì pohotìní, hezky se uklonila a paní knìna si nemohla nevimnout, jaká je to
ikovná a milá holčička. Dostala nápad. Zuzanka se jí tak zalíbila, e poprosila paní kuchaøku, jestli by Zuzanku pustila na pár dní k ní na zámek, e
jí bude dìlat společnost a vnese do ivota trochu sluníčka. Paní kuchaøka
byla v rozpacích, nevìdìla, co na to má øíct, koukla na Zuzanku a zeptala se,
co ona tomu øíká. Ta chvilku pøemýlela, tváøila se hroznì vánì, ale pak se
rozhodla, e k paní knìnì pøece jenom pojede. Vdy je to jen na pár dní a
kdy se jí bude stýskat po mamince, tak se vrátí...
To bylo radosti, zámek vypadal jak z pohádky, mìl nádhernou zahradu
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plnou stromù a velijakých cizokrajných
kvìtin - a uvnitø byl jetì krásnìjí. Na
stìnách visely obrazy, zrcadla ve zlatých
rámech se jen blytìla a tìch parádních
vìciček vude kolem! No jedna báseò.
Zuzanka si paní knìnu moc oblíbila
a zùstala s ní a do konce léta. Celé dny
se jen fintila, prohlíela v zrcadle a kdy
jí paní knìna dala krásné krajkové aty,
Zuzanka si najednou vzpomnìla na své
první pøání, vdy teď je opravdu princeznou!!!
Na podzim paní knìna odjela a Zuzanka se vrátila do mlýna. O vem doma
musela vyprávìt, co dìlala, jak se mìla
- a tak vyprávìla, vyprávìla - a potají myslela na druhé pøání, u ví jaké.
Druhé pøání
Druhé pøání Zuzanky bylo mít opravdovou kamarádku. Ale ne obyčejnou, takovou, která si s ní bude celý den hrát a dovádìt a které bude moci
vechno øíct. Ona jetì nikdy kromì paní knìny ádnou kamarádku nemìla
a uznejte, e pro estiletou dívenku je paní knìna pøece jenom dost stará
kamarádka. (Jetì e to neslyí, ale i kdyby, určitì by se nezlobila a uznala,
e je to pravda.) Zkrátka chtìla kamarádku ve svém vìku.
Pøila zima. Celá mlýnice byla doslova zasypaná snìhem, pøes pole nebylo nic vidìt, jen mlhavé stíny vzdáleného lesíka. Ve mlýnì vládnul klid, pan
mlynáø pøikládal polínka do kamen, aby bylo teplo, Zuzanka toti stonala.
Maminka u ní sedìla, dávala jí obklady na čelo a tichounce zpívala. Zuzanku
bolelo celé tìlíčko a trápila ji horečka. Pan mlynáø øekl, e to takhle dál nejde
a e jí dojde pro léky do mìsta k panu doktorovi. Ale jak se tam snìhem
dostane? To by konì museli mít køídla nebo lye. No co, vzal si teplý koich,
vysoké boty, hùl - a vydal se na cestu. Zbyly po nìm jen lápoty ve snìhu.
Ve mlýnì se nic zvlátního nedìje - tak pùjdeme s ním. Cesta byla namáhavá, vude závìje a do toho jetì začalo chumelit. Kdy se ná pan mlynáø
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konečnì dostal k domu pana doktora, vypadal doslova jako snìhulák. Pan
doktor Zuzance pøipravil lék a vzkázal jí, e a roztaje sníh, má pøijít k nìmu
na kontrolu.
A teď skočíme o mìsíc dál Zuzanka se uzdravila a sníh začal pomalu
roztávat, bylo jaro. Maminka vzala Zuzanku a vypravily se k panu doktorovi.
Byl to moc hodný pán a doma mìl zrovna takovou dcerku, jako byla Zuzanka.
Pøila jim otevøít a pozvala je dál. Obì dìvčátka si hned padla do oka. Anička
(tak se jmenovala) ukázala Zuzance vechny své hračky a e jich mìla, panečku!!! Jen tìch panenek! Zuzanka jí tajnì troku závidìla, ona mìla doma jen
jednu hadrovou, ale stejnì ji mìla nejradi...
Pan doktor Zuzanku prohlédl a omluvil se, e musí odejít k jedné tuze
nemocné paní a naøídil Aničce, a hosty kousek doprovodí domù. Zuzanka
byla v sedmém nebi, konečnì si nala kamarádku. V koíčku si nesla korálky,
co jí Anička dala, a u se tìila, a se znovu setkají, pan doktor toti slíbil, e
v nedìli pøijedou do mlýna. A jak to bylo dál? Z dìvčat se staly ty nej nej nejlepí kamarádky na svìtì!!!
Tøetí pøání
Tak, dvì pøání u se splnila. Zuzanka si pøála být princeznou - a mít nejlepí
kamarádku. Ale co tøetí pøání? Vdycky chtìla mít hodnì hraček a atù, ale
teď myslela na nìco úplnì jiného. Pøála si udìlat radost lidem kolem sebe,
mamince by se určitì líbila nová zástìra, paní mlynáøku by zase potìil bílý
čepeček, pana mlynáøe sváteční dýmka Ale ne, to poøád není ono...
Potùček si vesele zpíval jarní písničku. Zuzanka sedìla na kameni, poslední
klásek v ruce a pøemýlela. U to má, u ví, co si bude pøát.
Je to tak prosté, aby se vichni lidé i zvíøátka mìli dobøe, aby dìti byly
astné u svých maminek, tatínkù, babiček a dìdečkù, aby mìly kamarády,
jako ona Aničku. A hlavnì, aby ze ivota nezmizel úsmìv, i kdy jste tøeba
nemocní.
Jestli jste, dìti, teď doma v teplíčku a čtete si tenhle pøíbìh, vzpomeòte si
na Zuzanku, jak to pìknì zaøídila. Mìjte se krásnì a rádi... jako kamarádi.
Helena Osmíková

VÍTE TO?
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V četinì jsou si nìkterá slova podobná, ale kadé z nich má úplnì jiný
význam. Dovedli byste je stručnì vysvìtlit? Zkuste to. Øeení najdete na str.
12.
1.

bez je .............
fez je ..............
jez je ..............
mez je ............
rez je ..............

2.

palička je ................
paličák je ................
palčák je .................
paličkování je .........

3.

plavý je ..................
plavný je ................
splavný je ..............
planý je .................

4.

bajka je .................
májka je ...............
rajka je .................
pájka je .................
krajka je ...............
Zdenìk Svoboda

(Správné øeení ze str. 4: Zákaz model.)
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CO ØÍKALA MYKA

Nemám ráda jedny oči,
co se za mnou poøád točí.
Čí, čí, čí?
Pøece kočičí!
Zdenìk Svoboda

Víte to? (odpovìdi ze str. 11)
bez je eøík
fez je pokrývka hlavy
jez je pøehrazení toku vody
mez je hranice mezi pozemky
rez je povlak na eleze
palička je nástroj na tlučení
paličák je tvrdohlavec, umínìnec
palčák je rukavice jen s prstem pro palec
paličkování je zhotovování krajky

plavý je svìtle lutý, plavovlasý
plavný je plynulý, lehký
splavný je zpùsobilý pro plavbu
planý je nelechtìný (strom), zbytečný
bajka je výmysl
májka je strom ozdobený stuhami pro 1. máj
rajka je pták
pájka je slitina pro pájení kovù
krajka je látka s ozdobným vzorem

Zdenìk Svoboda

UČÍTE SE ANGLICKY?
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17. Kristus vstal z mrtvých!
Ji starozákonní proroci slibovali, e Mesiá vstane z mrtvých. Také Jeí
mnohokrát svým učedníkùm øíkal, e se to stane. Kdy k jeho vzkøíení dolo,
pøihodila se podivuhodná vìc: nastalo velké zemìtøesení, andìl Pánì sestoupil
z nebe a odvalil kámen. Potom øekl dvìma enám, které pøily ke hrobu: Nebojte se. Vím, e hledáte Jeíe, který byl ukøiován. Není zde; byl vzkøíen, jak
øekl. Pojďte se podívat na místo, kde leel. (Mt 28,5-6) Andìl jim pøikázal, aby
ve povìdìly učedníkùm.

18. A Prayer
St. Augustine has said: Prayer is to speak with God. By this statement
he has pointed to an essential side of our prayers: their connection with God,
the communion with God, openness towards God of such a kind that we open
our lips, hearts and minds towards Almighty God. Only in this way will it be
possible to confess to God what we have done wrong, to ask God for the help
we need, to pray for other people in need, and also to thank and praise God.
Slovíčka:
prayer
statement
point to
essential
connection
communion
openness
Almighty God
confess

modlitba
sdìlení, prohláení
ukázat na
základní, podstatný
spojení
společenství
otevøenost
Vemohoucí Bùh
pøiznat
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SOUTÌ O TØI KNIHY
Milé dìti,
tajenku získáte tak, kdy do tabulky doplníte slova,
která chybí v textu. Pokud nám své øeení stihnete poslat do poloviny kvìtna, mùete vyhrát knihu (jména
tøí výhercù otiskneme v červnové Cestì).

Moná znáte rčení Bøezen  za kamna vlezem,
duben  (tajenka). Pro nás to vak jistì neplatí.
I kdy se duben vyznačuje aprílovým počasím,
jakmile se udìlá hezký (2), utíkáme na (3), kde je spousta zábavy. (1) na
honìnou nebo na babu, (8) se na houpačce, kloueme na (7) nebo se (12)
na kolotoči. Kluci popadnou (13) a (5) hrát (6) nebo cvrnkat (10) do (11).
Dìvčata zase mohou (4) pøes vihadlo nebo na písku péct (9).

Blahopøejeme výhercùm soutìe v únorové Cestì (tajenka: Hromnice):
Joka Hrabáková z Louòovic p. Blaníkem
Marie Diničová a aneta Odrocká z Kojetína

ROSTLINY V BIBLI
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Dub
Dub je strom velmi vzneený, doívá se stovek let a roste do mohutnosti
a rozloitosti. U nás mùeme najít øadu takovýchto starých stromù, které
pamatují opravdu hodnì. Také díky tomu hrály duby významnou roli ve starých pohanských kultech  lidé je povaovali za posvátné, konali u nich obìti apod. I v Bibli mùeme najít pár zmínek o dubu, často právì v souvislosti
s modloslubou, tedy obìtováním jiným bohùm, které Hospodin prostøednictvím prorokù kárá. Tak napø. Ozeá 4,13 øíká: Obìtují na vrcholcích hor,
na pahorcích pálí kadidlo, pod dubem a topolem a kdejakým posvátným
stromem, protoe jejich stín je pøíjemný. Izajá 6,13 zase prorokuje zajetí
Izraelcù jako trest za jejich nevìrnost: Zùstane-li v ní jen desetina, i ta
bude zajata a pøijde vniveč jako posvátný strom, jako dub, po jeho skácení
zbude jen pahýl. Ve 44. kapitole Izajá také kritizuje výrobu model - bùkù
- z cedrového, dubového či jasanového døeva, pøed kterými se pak lidé hrbí
(v. 13-18). A do tøetice Izajá ve 2. kapitole kárá pýchu a povýenost  a
právì lidi pyné pøirovnává k dubùm (2,13; podobnì Zachariá 11,2; Ámos
2,9  Já jsem zničil pøed nimi Emorejce vysoké jak cedry a pevné jako
duby.). Také prorok Ezechiel, kdy prorokuje zkázu Týru, mìsta proslulého
zámoøským obchodem, øíká, e ani jeho dokonalá krása a mocné loďstvo
s vesly dubovými mu pøed Hospodinovým hnìvem nepomùou (27,6).
U Bét-elu, pod Posvátným dubem pláče, jak jej nazval Jákob, byla pochována Debora, chùva jeho eny Rebeky (Gn 35,8).
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2. On v nebi mìsto zbudoval, Jeí jediný,
zve do nìj svaté ze vech stran, Jeí jediný.
Ref.
3. Høíníku, který k nìmu jde, Jeí jediný,
dnes Boí milost poskytne, Jeí jediný.
Ref.

Obrázek nám poslala
Nikolka Fundová (7 let)

