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MODLITBA

Milý Pane Boe,
ty ví, jak vichni milujeme Vánoce!
Dlouhé týdny pøedem se tìíme na vánoční atmosféru,
na svíčky, stromeček a samozøejmì na dárky.
Prosím tì, a pro vechny ty krásné hračky a dalí vìci
nezapomínáme na dárky, které nejsou vidìt.
Dìkuji ti za lásku, kterou kadý den dostáváme
od rodičù a dalích blízkých lidí.
Dìkuji, e i ty nás má stále rád.
Amen.
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SOUDCOVÉ IZRAELE

3. Gedeón
Po vítìzství Báraka nad Síserou ili Izraelci čtyøicet let v míru. Pak ovem
opìt zapomnìli na Hospodina a klanìli se modlám. Za trest je Bùh vydal do
rukou Midjáncù, kočovníkù, kteøí Izraelce pøepadávali na velbloudech, plenili jejich úrodu a odvádìli jejich stáda. Izraelci se museli pøed nimi skrývat
v horách.
Tehdy vyslal Hospodin svého posla k mui, který se jmenoval Gedeón.
Mlátil právì potají obilí, aby s ním mohl rychle utéci pøed nepøáteli. Ačkoliv
se bál Midjáncù, ačkoliv pochyboval o tom, e Hospodin je stále se svým
lidem, vybral si Bùh právì jeho, aby nepøátele porazil. Gedeón ádal dùkaz,
e k nìmu pøiel opravdu Boí posel. Dostalo se mu ho a posel mu naøídil,
aby zničil Baalùv oltáø, který patøil Gedeónovu otci. Gedeón to s deseti pomocníky učinil. Protoe se vak bál lidí, udìlal to v noci. Místo pohanského
oltáøe postavil oltáø Hospodinu, na kterém mu obìtoval býčka. Lidé z mìsta
vak stejnì brzy pøili na to, čí to byla práce. Chtìli Gedeóna zabít. Jeho
otec se jej vak zastal: Co se staráte za Baala? Je-li to mocný bùh, a se
postará sám o sebe a Gedeóna potrestá. Lidé se uklidnili.
Chystal se nový útok Midjáncù. Gedeón, vyzbrojen duchem Hospodinovým, svolal vechny izraelské mue do boje. Selo se jich obrovské mnoství.
Pøesto se vak Gedeón chtìl ujistit, e jim dá Hospodin vítìzství, a ádal jej
znovu o znamení  dokonce dvakrát. Rozprostøel na zem ovčí rouno a chtìl,
aby ráno byla rosa jen na nìm a tráva okolo suchá. Stalo se. Pak jej znovu
rozprostøel a chtìl, aby to bylo naopak. I toto znamení se splnilo.
Pak vak Hospodin Gedeónovi øekl: Je vás pøíli mnoho. Kdy porazíte
Midjánce v tomto počtu, budou se Izraelci vychloubat, e je to jejich zásluha. Poli domù vechny, kteøí se bojí.
Gedeón Hospodina poslechl a dvì tøetiny muù odely. I tak jich vak
podle Hospodina bylo jetì pøíli mnoho. Naøídil Gedeónovi, a pøivede zbylé mue k øece, aby se napili. Kdo poklekne k vodì, a jde domù. Zùstanou
jen ti, kdo si budou vodu podávat rukou. Tìchto muù bylo jen tøi sta.
Hospodin pak poručil Gedeónovi, aby se v noci pøiplíil do nepøátelského
tábora a vyslechl, co si tam budou povídat. Gedeón se s mládencem Púrou
pøikradl k nepøátelským hlídkám na kraji jejich tábora. Jeden voják druhému vyprávìl svùj sen. Zdálo se mu, e se na jejich tábor valí pecen ječného
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chleba, který úplnì povalil stan. Druhý voják mu odpovìdìl: To nemùe
znamenat nic jiného, ne e Gedeón nás porazí.
Kdy to Gedeón uslyel, poklonil se. Vrátil se do svého tábora a zvolal:
Vstaòte, Hospodin vám dal do rukou tábor Midjáncù! Rozdìlil mue na tøi
skupiny, kadému dal do ruky polnici a prázdný dbán, ve kterém ukryli hoøící pochodeò. Pøikradli se k táboru Midjáncù, zatroubili na polnice, rozbili
dbány a zvolali: Za Hospodina a za Gedeóna!
V nepøátelském táboøe nastal obrovský zmatek. Vojáci vybíhali ze svých
stanù a pobíjeli se navzájem. Ty, kteøí utekli, Izraelci pronásledovali a vyhnali je ze zemì.
Izraelci byli astní, e je Gedeón vysvobodil, a ádali jej, aby se stal jejich
králem. On vak odmítl se slovy: Vdy nad vámi kraluje Hospodin.
Jana Krajčiøíková
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SOUTÌ O CENY

Milé dìti,
ná seriál Poznáváme
Jeíe tentokrát na mìsíc
pøeruíme, protoe tu pro
vás mám speciální soutì
o ceny. Tématem je stvoøení svìta a vaím úkolem
je dopsat následující vìty.
Vodítkem vám mùe být
1. kapitola knihy Genesis
(První Mojíova). Kdy
nám jetì namalujete hezký obrázek, moc rádi jej
otiskneme v Cestì. Tøi nejrychlejí z vás odmìníme pìkným dárkem. Správné odpovìdi (a doufám, e u i jména výhercù) otiskneme v pøítím čísle.
1. Na počátku stvoøil Bùh nebe a zemi. Zemì byla pustá a ................
2. První den Bùh stvoøil svìtlo a odddìlil je od tmy. Svìtlo nazval Bùh
..........
3. Druhý den rozdìlil vody klenbou. Tuto klenbu Bùh nazval ............
4. Tøetí den pøikázal, aby ustoupily vody a ukázala se sou. Nazval ji zemí a
vody nazval moøem. Tøetí den také stvoøil ...........................
5. Čtvrtý den učinil nad zemí dvì svìtla, aby svítila, to vìtí ve dne, mení
v noci. Tato svìtla se jmenují: ...................
6. Pátý den pøikázal, aby se vody zaplnily ..................................
7. estý den učinil rùzné druhy zvíøat a také stvoøil .....................
8. Sedmý den bylo dílo hotovo. Tento den Pán Bùh ...................
Hodnì úspìchù a radosti pøeje
Marcela ímová

U-V

BIBLICKÁ JMÉNA
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Vlastních jmen, která by začínala na písmeno U nebo V, v Bibli mnoho
není. Pomineme-li drobné zmínky z rodokmenù či soupisù obyvatel (napø.
Uzíel a Uzí, potomci Léviho  1 P 5,27 a 5,31 nebo Urí  otec Besaleela,
který byl ustanoven, aby øídil øemeslnické práce na stavbì svatynì  Ex
31,2), nalezla jsem jen tato jména:
Urijá Chetejský (2 S 11. kapitola)  vìrný voják krále Davida, který mìl
krásnou enu Bat-ebu. Kdy ji David spatøil, zatouil po ní a jeho touha
byla tak veliká, e kvùli ní spáchal tìký høích. Zbavil se Urijáe tak, e pøikázal, aby jej v bitvì postavili do nejtìího boje a pak od nìj ustoupili, aby
byl v boji zabit. Pak se David s Bat-ebou oenil. I kdy pozdìji svého činu
litoval, Bùh jej potrestal smrtí jeho syna.
Uzijá (2 P 26. kapitola)  judský král. Usedl na trùn jako estnáctiletý a
vládl padesát dva let. Vybudoval silnou armádu a upevnil svou moc. Potom
vak zpychnul. Pøiel do chrámu a začal pálit kadidlo na Hospodinovì oltáøi,
co pøísluí pouze knìím. Kdy jej knìí vykázali z chrámu, rozlítil se. Hospodin jej potrestal malomocenstvím.
Vati (Est 1. kapitola)  manelka krále Achaveróe. Kdy král poøádal
hostinu, poslal pro ni, aby také pøila. Královna vak odmítla. Aby si z toho
nevzaly pøíklad ostatní eny, král ji pøísnì potrestal  zapudil ji. Poté si hledal novou manelku a nakonec se oenil s Ester.
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MIMOZEMANÉ V ABSTVÍ

5. Stavba pokračuje
Paní redaktorka, slečna človìčice, se zajímala, jestli se mimozemané, a
pøistanou na louce za plotem, pøijdou napít vody z rybníčku.
Nechutnala by jim, tvrdil mùj človìk, protoe je cítit tvory, kteøí v rybníčku ijí. Natočím jim do dbánu studenou vodu ze studnì.
A kdyby mìli hlad?
Upeču jim kuøe. A vy jim k nìmu maďarsky popøejete dobrou chu.
Paní redaktorka, slečna človìčice, zrùovìla jako červánek. Ale aby zakryla,
jak ji to potìilo, øekla: Je to roztomilý rybníček, pane spisovateli, mistøe.
Ovem, øekl a silnì zabafal a zapískal z dýmky. Vdy je to mé dílo.
Le, øekl jsem, ale nebylo to slyet, protoe my skokani, kdy nìkoho
usvìdčujeme z nepravdy, tak nekøičíme ani neposkakujeme, nýbr pøitiskneme se k tomu, na čem zrovna sedíme, a jenom pøísnì poulíme oči.
Ve skutečnosti to bylo takhle. Nazítøí po tom prvním vzrueném dni pøivezli zedníci na vozíku pojivo, to jest cement, vápno a písek. Neopomenuli
zdùraznit, jaká to byla døina vytáhnout a vytlačit takový náklad do kopce
k pánì spisovatelovì chalupì. Jene pak si vimli, e mùj človìk ji pracuje,
toti e kope do zemì podle provázku nataeného mezi kolíky a hlínu hází,
kde se dá i nedá. Rázem zapomnìli na zhroucenou zeď u chalupy.
Nononono, pane spisovateli, mistøe, pokárali ho, copak to u zase dìláte? Vdy vy se rýpete ve staveniti nazdaøbùh. Vymìøený pozemek se musí
napøed co? Musí se oddrnit neboli zbavit drnù, aby bylo zøejmé, e právì tady
a nikde jinde vzniká rybníček, jeden kus. A co dìláte s vykopanou hlínou?
Vdy vy ji házíte na dvùr, místo co byste ji co? Místo co byste ji odváel.
Tak já ji budu házet do plechového kolečka, øekl mùj človìk.
Do plechového kolečka! málem se urazili zedníci. Víte, co to bude hlíny? Stejnì nevíte, kam ji vozit a co vozit zpátky. Opravdu, pane spisovateli,
mistøe, mìl byste si uvìdomit, e nebýt nás, nikdy byste si rybníček, jeden
kus, co? Nikdy byste si jej nepostavil. Tudí se postarejte, a nám nepøekáí
ten vozejk s pojivem, a pøijedeme s kolečkem, do kterého se vejde sto plechových koleček hlíny.
Mùj človìk tedy zavezl vozík s pojivem za roh chalupy a ač není ádný silák, náklad se mu nezdál tak tìký, jak tvrdili zedníci. áchoøí je zemìdìlská
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obec, kus pole nebo louky tu má hnedle kadý a traktor s valníkem kadý
tøetí. Máte ráda traktor, paní redaktorko, slečno človìčice? Já tedy ne, kdy
to jede po cestì kolem nás, dìlá to rámus, tøese se pod tím zem a tøesení
zemì je pro áby zpráva, e mají rychle odskákat, aby to neodskákaly. Pøed
zvukem traktoru prchá i kocour Čert.
Stroj, se kterým pøijeli zedníci, byl zvlá silnì rachotící a čmoudící nestvùra a vlekl za sebou valník. Jen ne se s ním otočili na dvoøe tak, aby
traktor stál čelem k cestì a valník vedle výkopu, to bylo pojídìní a køiku.
Víte, co jsme spotøebovali nafty, pane spisovateli, mistøe? vyčítali zedníci. Ne jsme valník usadili tak, abyste mohl co? Abyste mohl oddròovat
stavební parcelu rybníčku, jeden kus? Ale vdy vy to, pane spisovateli,
mistøe, vùbec neumíte! Je to moná tím, e nemáte správnou rybníkáøskou
lopatu. My máme lopaty vestrannì pouitelné a hned vám pøedvedeme,
jak se správnì oddròuje.
Ne odeli na obìd, vykolíčkovaný pozemek v dolním rohu zahrady se nezelenal trávou, nýbr hnìdal čerstvì odkrytou zemí. Zednický obìd zøejmì
sestává z mnoha jídelních chodù, nebo trval velice dlouho. Kdy se zedníci
vrátili, usoudili, e u nestojí za to, aby rozdìlávali maltu a e na valníku je
hlíny sotva pùl. A tak se spolu s mým človìkem chopili lopat, aby valník doplnili. Kdy navečer s traktorem odjeli, byl u rybníček vyhlouben muským
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do kolen. Nazítøí po pás
a tøetí den po krk, co
je správná hloubka pro
rybníček, jeden kus.
e zedníci dali hloubení v zemi pøednost
pøed prací na zhroucené zdi? Rrrybníček je
kouzelné slovo, slyíte,
jak krrrásnì zní? Jak
mutí človìkové slyí
slovo rybníček, hned
nechají ostatní práce a tøeba by se ráchali i v bahnì; v tom se podobají
nám ábám. Zedníci to ovem zdùvodnili tak, e traktor s valníkem mají
vypùjčený a s hloubením rybníčku si musejí pospíit, protoe majitel stroj
potøebuje.
Ladislav Muka
(pokračování pøítì)
Vánoční nálady
Blátivou cestou vánoce jdou k nám detníky rozevøely orosené krovky.
A večer začnu vìøit pohádkám,
kdy rozsvítí se bílých vloček stovky.
Námìstí promìní se v postøíbøenou pláò,
svìtlem je posypáno jako sníkem 
a já si pohádkovì pøipadám,
kdy k Betlému jdu s dárky za Jeíkem.
Svatava Máová

VÁNOCE S POČÍTAČEM
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O Vánocích ji bylo napsáno a natočeno tolik pohádek a pøíbìhù, e se to
ani nedá spočítat. Znáte vak tento pøíbìh jednoho malého počítače?
Pozor, nenechte se mýlit, u počítačù být malý neznamená být slabý
a nemohoucí, spí naopak. A tak si jednou jeden takový počítač øekl: Dost,
musím nìco udìlat!
Byl to počítač, který dostal Martin, jak jinak, loni k Vánocùm. Hned se do
nìj zamiloval, začal mu dùvìrnì øíkat Kompík a trávil s ním dennì nìkolik
hodin.
Maminku i tatínka to za nìjakou dobu začalo zlobit a vinu dávali Kompíkovi. To ho rozčílilo. Počítač za to pøece nemùe, e u nìj nìkdo dlouho
sedí. Nemùe ani za to, co na nìm kdo dìlá. Mùe to být nìco velmi patného nebo i velmi uitečného. To já pøece neovlivním, brblal si nabručenì pro
sebe. Pak se vak zamyslel: Nebo e bych to pøece jen mohl ovlivnit? Začal
pøemýlet a nakonec vymyslel plán, jak Martin spolu s ním stráví kouzelné
Vánoce. Nahavil vechny své součástky a pustil se do díla.
Odpoledne, kdy si Martin chtìl zapnout svou oblíbenou hru, na obrazovce se objevil nápis: POZVÁNKA NA PØEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S VÝROBOU
ADVENTNÍCH VÌNCÙ  s udáním místa a času. Nelo to vymazat, nelo
zapnout nic jiného. Martin byl zoufalý. Volal hned opraváøe, ale co teď
bude dìlat, ne mu počítač opraví? Jetì jednou pohlédl na tu neastnou
pozvánku. Bylo to nedaleko a jetì stihne začátek. Nakonec, z nedostatku
jiného programu, tam el. A i kdy si to zprvu nechtìl pøiznat, líbilo se mu
to a jetì mamince pøinesl vìnec, ze kterého mìla velkou radost.
Druhý den mu opraváø øekl, e počítači nic nebylo. Martin jej tedy zapnul
a otevøel hru. Místo bojovníkù se tam vak objevil seznam lidí, kterým musí
Martin napsat vánoční pøání, aby se mohl dostat do dalí úrovnì. Nebyli to
vak neznámí lidé. Kompík si dal tu práci a vyhledal jeho pøíbuzné, kamarády z tábora i ze koly... Mnohé z nich u roky nevidìl. Stejnì jako včera,
nejprve zdráhavì, ale nakonec na Kompíkovu hru pøistoupil. Výsledkem
bylo, e za pár dní se mu ozvala spousta potìených lidí, kteøí mìli z jeho
pøání velikou radost.
Tøetí den u sedal k počítači napùl s nedùvìrou, napùl s očekáváním, co
si zase pro nìj pøipraví. A opìt tu bylo pøekvapení  nová hra, je spočívala
v tom, e musel na internetu najít co nejvíc informací o narození Jeíka,
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o Marii a Josefovi, o Betlému, o tøech králích. Dalo mu to zabrat, ale nakonec testem proel úspìnì. Mìl z toho radost.
Dalí den si mohl na obrazovce sestavit vlastní betlém.
Tak to lo den po dni, po celý advent. Ovem nìkdy (moná, aby si
Kompík trochu odpočinul) se na obrazovce objevilo jen: DNES JE HEZKY,
JDI VEN!
Martin si brzy na Kompíkovy erty i rady zvykl a pochopil, e jsou dobøe
mínìné. Nás asi nae počítače takhle vychovávat nebudou, máme to tìí.
Sami musíme pøijít na to, e počítač je sice dobrý pomocník, ale nic se nesmí pøehánìt. Stejnì tak je to tøeba i s televizí. Take dìti, ne abyste celé
vánoční prázdniny trávily jen pøed monitorem nebo pøed obrazovkou!
Jana Krajčiøíková

PUTUJEME S BIBLÍ
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3. Betlém
Kam jinam se v prosinci podívat ne na místo, kde se narodil Jeíek
 do Betléma (napø. Mt 2,1). Dalí název pro Betlém je Efrata. V jeho blízkosti se také nachází dalí dùleité idovské poutní místo  hrobka Ráchel,
manelky Jákoba (Gn 48,7). Starý zákon té øíká, e Betlém je roditìm
izraelského krále Davida, proto se označoval jako Davidovo mìsto (L 2,4).
Betlém je mìsto na západním bøehu Jordánu pod palestinskou správou,
pøiblinì 10 km jinì od Jeruzaléma. Leí 760 m.n.m., podle údajù z roku
1998 mìl rozlohu 6,0 km2 a ilo v nìm 21 947 obyvatel.
Nejvýznamnìjí památkou je chrám Narození Pánì, jedna z nejstarích
køesanských svatyní postavená na místì Jeíova narození svatou Helenou,
matkou byzantského císaøe Konstantina Velikého. V prùbìhu samaritánské
revolty v roce 529 byl kostel zničen, brzy na to byl ale obnoven na popud
byzantského císaøe Justiniána I. Kdy dobyli Betlém Perané, chrám Narození Pánì nechali netknutý. Zde té svatý Jeroným strávil mnoho let pøekladem Bible do latiny (tzv. Vulgata).
Betlém vak bohuel zdaleka není tím idylickým místem, jak si jej moná
pøedstavujeme podle naich vánočních betlémkù. V prùbìhu historie se zde
témìø stále bojovalo. V roce 614 dobyli Betlém Perané, o 23 let pozdìji
muslimové. V roce 1099 se mìsto díky vítìzství první køiácké výpravy na
čas vrátilo do rukou køesanù.
Od té doby zde støídavì vládli køesané a muslimové  podle toho, kdo vítìzil v køiáckých válkách. V pøípadì køesanské vlády či alespoò muslimské
tolerance byl Betlém významným poutním místem, a proto vzkvétal.
Od roku 1517 do konce 1. svìtové války mìstu vládli Osmané, po první
svìtové válce byl Betlém začlenìn do Britského mandátu Palestina. Po druhé svìtové válce mìlo mìsto na základì plánu OSN na rozdìlení Palestiny
pøipadnout do jeruzalémské zóny pod mezinárodní správou. Po vypuknutí
palestinské války (izraelské války o nezávislost) dobyla Betlém jordánská
armáda a stáhlo se sem mnoství arabských uprchlíkù z oblastí obsazených
Izraelem. V dùsledku tohoto pøílivu uprchlíkù od té doby a dodnes ve mìstì ije více muslimù ne køesanù.
Jordánsko udrelo kontrolu nad mìstem a do estidenní války v roce
1967, kdy bylo spolu s celým západním bøehem Jordánu obsazeno Izraelem.
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Betlém byl poté jedním z míst ozbrojených støetù mezi Izraelci a Palestinci.
V kvìtnu roku 2002 se pøi vpádu izraelských sil zabarikádovalo v chrámu
Narození Pánì pøiblinì 180 Palestincù. Po nìkolikatýdenním obléhání a
devíti obìtech na palestinské stranì byli zbývající povstalci proputìni.
Izraelská armáda v chrámu posléze nala 40 výbuných zaøízení.
Vìtina vjezdù do mìsta je dnes pod kontrolou izraelské armády, pohyb
obyvatel Betléma do blízkého Jeruzaléma a okolí je omezován bezpečnostní
bariérou a propustkami, které je pomìrnì obtíné získat. Tato opatøení mají
pro Betlém nepøíznivé hospodáøské i společenské dopady.
Podíl køesanù v Betlému kadoročnì klesá, zejména kvùli emigraci a
celkovì nií porodnosti ne u muslimské populace. Současná palestinská
vláda se snaí betlémské køesany podporovat, nebo v nich vidí vhodné
prostøedníky pro vyjednávání s evropskými státy a s USA.

SOUTÌ O TØI KNIHY
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Milé dìti,
máte u pøipravenou vánoční výzdobu? Co si tak udìlat øetìz ze snìhových vloček? Pokud se vám podaøí seøadit je od nejvìtí k nejmení, získáte
navíc tajenku, kterou kdy nám polete do poloviny ledna, mùete vyhrát
knihu!

Blahopøejeme výhercùm soutìe z øíjna
(vaím úkolem bylo najít na obrázcích pìt rozdílù: navíc kulička vína, jiná barva jablka, jiná
barva aludu, list navíc, ebroví listu):
Frantiek Čurel z Kojetína
Frantiek Miko z Kojetína
a Maruka Siváková ze Smiøic
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PØILO JSI K NÁM, JEZULÁTKO

2. Rač nás vechny poehnati,
bychom s tebou prospívati
mohli v kadé dobré ctnosti,
moudrosti a pobonosti.
3. Rači vude s námi chodit,
cestou pravdy mile vodit,
ké tì víc a více známe,
s tebou vìčný ivot máme.

