Práce a odpočinek

Pěkně mluví o práci dokumenty II. vatikánského koncilu. V Gaudium et spes
(pastorální konstituce o církvi v dnešním
světě) se píše: „Člověk byl stvořen k Božímu obrazu a Hospodinem pozván, aby si
podmanil zemi. Tvor je pozván Stvořitelem k činnosti. Prací mění svět, společnost
a zdokonaluje sám sebe. Mnohému se naučí, rozvíjí své schopnosti, vychází ze sebe
a nad sebe. Tvůrčí lidská aktivita směřuje
k technickému pokroku a ten je materiálním podkladem k povznesení člověka.
Bohatství však nevypovídá o velikosti
rozumového tvora. Člověk má větší cenu
pro to, co je, než pro to, co má.“ Koná-li
člověk dobro v souladu s Božím plánem
a Jeho vůlí, stává se víc Jeho obrazem.
Po stvoření světa a člověka Bůh odpočal.
I člověk, ikona Boží, je volán k odpočinku. Učí nás tomu běžná zkušenost. Nelze do úmoru pracovat od rána do večera.
Přepracovanost, jak jsem psal loni o tomto
čase, může vést k neurózám, poruchám
zdraví, podrážděnosti. Nejsme perpetuum mobile, abychom byli po čtyřiadvacet
hodin v jednom kole. Nějakou dobu to půjde, pak to začne pociťovat okolí či jedinec

sám. Každý potřebujeme občas „vypnout“.
Odpočívat se dá různými způsoby. Může
to být „nuda“, sladké nicnedělání, lenošení
až mrhání časem. Na druhé straně může
být i aktivní odpočinek. Duševní aktivita,
kompenzovaná sportem, prací na zahrádce
či procházkou, působí jak balzám. Nakolik se známe, natolik můžeme dobře odpočívat. Dobře ve smyslu, že obnovíme síly,
očistíme mysl a koneckonců prospěje to
i celkové pohodě těla a duše.
Práce se prolíná s odpočinkem. Nabíledni
je to právě o prázdninách, v čase dovolených, prodloužených víkendů, výletů a rekreací. I aktivita i odpočinek nás
můžou zušlechťovat nebo naopak nám
škodit: záleží na úmyslu.
Kéž jsou práce a odpočinek každého z nás
Bohu milé. Ať spolupracujeme s Kristem
na dokončení díla spásy. Nezapomeňme kýžený duchovní odpočinek hledat
v Bohu. Pán může obnovit naše duševní i tělesné síly. A jednou, jak doufáme,
odplatí naši pozemskou lopotu životem
věčným.
Přeje P. Jan

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3. července – pátek		 Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července – sobota		 Památka sv. Prokopa, opata
5. července – neděle		Slavnost SV. CYRILA, MNICHA,
A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
11. července – sobota		 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12. července – neděle		 15. neděle v mezidobí
15. července – středa		 Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. července – čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály
19. července – neděle		 16. neděle v mezidobí
22. července – středa		 Památka sv. Marie Magdalény
23. července – čtvrtek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. července – sobota		 Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července – neděle		 17. neděle v mezidobí
27. července – pondělí Památka sv. Gorazda a druhů
29. července – středa		 Památka sv. Marty
31. července – pátek		 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. srpen – sobota
2. srpen – neděle
4. srpen – úterý
6. srpen – čtvrtek
8. srpen – sobota
9. srpen – neděle
10. srpen – pondělí
11. srpen – úterý
14. srpen – pátek
15. srpen – sobota
16. srpen – neděle
20. srpen – čtvrtek
21. srpen – pátek
22. srpen – sobota
23. srpen – neděle
24. srpen – pondělí
27. srpen – čtvrtek
28. srpen – pátek
29. srpen – sobota
30. srpen – neděle
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Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
18. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
19. neděle v mezidobí
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
20. neděle v mezidobí
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
21. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí

SVATÝ MĚSÍCE
Jan Maria Vianney (farář Arský)

Tentokrát jsme zvolili světce, který má
souvislost s Rokem kněží.
U příležitosti 150. výročí úmrtí faráře z Arsu Jana Maria Vianneye vyhlásil papež Benedikt XVI. zvláštní „Rok
kněží“. V den zahájení 19.6.2009 a ukončení 19.6.2010 Roku kněží a v den úmrtí
sv. J. M. Vianneye (4.8.) je možno získat
plnomocné odpustky.
Jan se narodil 8. května 1786 jako syn
zbožných sedláků v Dardilly nedaleko Lyonu. Jeho mládí spadá do neklidné doby Francouzské revoluce, kdy byli
katoličtí křesťané pronásledováni. Ve vší
tajnosti dostal Jan náboženskou výchovu
a brzy se chtěl stát knězem. Když se v 19
letech pokoušel naučit potřebnou latinu,
pokusy ztroskotaly na jeho neschopnosti
učit se slovíčka. Až v roce 1815 přijal právě třicetiletý Jan kněžské svěcení. O čtyři
roky později mu svěřili zchátralou faru
v Arsur–Formans. Když přišel nový farář,

vládla v obci náboženská
lhostejnost. Teď se ukázala pravá velikost prostého kněze z Dardilly. Za
několik let se vesnice Ars
zcela změnila. Nevyčerpatelnou trpělivostí, stálou dobrotou a v neposlední řadě
svými nadpřirozenými dary milosti (dar
uzdravování a prorokování) se Janu Marii
Vianneyovi podařil zázrak.
Brzy začaly pravidelné pouti do Arsu, davy
lidí přitahovala prostá kázání Vianneye,
z něhož vycházelo silné charisma. Farář
z Arsu, jak ho brzy nazývali, potlačoval
své vlastní potřeby zcela do pozadí, málo
jedl a skoro nespal, takže mohl působit ve
dne v noci.
Ve věku 73 let zemřel abbé Vianney 4. srpna 1859, zcela vyčerpán, na své faře.
31. května 1925 byl papežem Piem XI.
svatořečen a v roce 1929 jmenován patronem všech farářů.

AKTUALITY Z FARNOSTI

ČERVENEC
• Středeční mše svaté budou o prázdninách začínat v 18 hodin.
• Chaloupka pro děti (6–15 let) proběhne v Dobešově od 3. 7. do 12. 7.
Téma „Za objevováním staré Egyptské říše“.
• Puťák pro mládež naší farnosti se uskuteční v termínu 18. 7.–20. 7. v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů.
SRPEN
• V pátek 14. srpna v 19 hodin bude v našem kostele koncert skupiny SoliDeo.
• Program pouti o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v neděli 16. srpna:
7.30 a 9.30 mše svaté, v 15 hodin svátostné požehnání.

STŘÍPKY
Tři stromy

Kdysi dávno rostly na kopci v lese tři stromy. Diskutovaly o svých nadějích a ideá-

lech, když tu první strom řekl: „Doufám,
že se jednoho dne stanu truhlicí plnou
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pokladů. Mohl bych být naplněn zlatem,
stříbrem, drahocennými klenoty a drahokamy a ozdoben nádhernou dřevořezbou.
Každý by viděl mou krásu.“ Potom druhý strom řekl: „ Jednoho dne budu mocnou lodí. Budu převážet krále a královny
a povezu je do všech koutů světa. Každý se
bude cítit v bezpečí díky mé síle.“ Nakonec třetí strom řekl: „Chci růst, abych byl
nejvyšším a nejrovnějším stromem v lese.
Lidé mne uvidí na vrcholu kopce, vzhlédnou k mým větvím a pomyslí na nebe, na
Boha a na to, jak blízko k němu dosahuji.
Budu největší strom všech časů a lidé si mě
provždy zapamatují.“
Po několika letech modliteb, aby se jejich
sny staly skutečností, se pod stromy objevila skupina dřevorubců. Když
jeden z mužů přišel k prvnímu
stromu, řekl: „Vypadá jako
silný strom. Myslím, že budu
moci prodat jeho dřevo tesaři.“ A začal strom kácet. Strom
byl šťastný, protože se domníval, že tesař z něj udělá pokladnici. U druhého stromu dřevorubec řekl: „I ten vypadá jako silný strom. Mohl bych ho prodat
do loděnice.“ A začal jej kácet. Druhý
strom byl šťastný, protože věděl, že je na
cestě stát se mocnou lodí. Když dřevorubec přistoupil k třetímu stromu, strom se
polekal, protože věděl, že jestliže ho skácí,
jeho sny se nenaplní. Jeden z dřevorubců
řekl: „Z tohoto stromu nepotřebuji nic
zvláštního.“ A pokácel ho. Když se první
strom dostal k tesařům, vyrobili z něj jesle
pro krmení zvířat. Umístili jej do chléva
a naplnili senem. To nebylo to, o co předtím strom prosil v modlitbě. Druhý strom
rozřezali a vyrobili z něj rybářský člun. To
byl konec jeho snům o tom, že se stane
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mocnou lodí a poveze krále. Třetí strom
byl rozřezán na velké kusy a ponechán
sám ve tmě. Roky plynuly a stromy zapomněly na své sny. A potom jednoho dne
přišli do chléva muž a žena. Žena porodila
dítě a položila ho do sena v jeslích, které
byly vyrobené z prvního stromu. Muž by
si raději přál pro dítě kolébku, ale nebylo
to možné. Strom si uvědomil závažnost
této události a věděl, že v něm leží největší
poklad všech dob. O několik let později se
skupina mužů objevila v rybářském člun
vyrobeném z druhého stromu. Zatímco
se plavili, strhla se silná bouře a strom
se obával, že není dost silný, aby muže
udržel v bezpečí. Rybáři probudili spícího muže. On vstal a bouři utišil. Bouře
ustala. Tehdy strom poznal,
že vezl Krále Králů. Nakonec
jeden muž nesl ulicemi třetí strom, zatímco se mu lidé
posmívali. Když přišli na místo, přibili toho muže k tomu
stromu a vyzvedli ho do výše,
aby zemřel na vrcholu kopce. Když přišla
neděle, strom si uvědomil, že je dost silný,
aby na vrcholu kopce stál a byl tak blízko
Bohu, jak je to jen možné, protože byl na
něm ukřižován Ježíš.
Poučení z tohoto příběhu je, že když se
Ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis přál,
vždy věř, že Bůh má pro Tebe svůj plán.
Jestliže v Něho vložíš svou důvěru, Bůh
Ti dá veliké dary. Každý strom dostal co
chtěl, ale ne způsobem, který si představoval. Nevíme, jaké má Bůh s námi plány.
Jenom víme, že Jeho cesty nejsou naše cesty, ale Jeho cesty jsou vždy nejlepší. Ať je
Tvůj den požehnaný a než se znovu setkáme, ať Tě Bůh kolébá ve svých dlaních.
(Jana Černá)

Takový obyčejný den
„Vše mohu v Kristu, který mě posiluje.“ (Filip. 4,13)
Je tu léto – čas prázdnin a dovolených. Kolik věcí je možno udělat za jediný den:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

splnit předsevzetí,
zapomenout na to, že ti někdo ublížil,
napravit nějakou vinu,
zbavit se uraženosti,
najít si čas, alespoň 1 minutku, a poskytnout ji někomu, kdo to velmi potřebuje,
srdečně a s láskou obejmout dítě,
darovat úsměv,
bezdůvodně si prozpěvovat píseň,
pozvednout oči k nebi – nezáleží, jestli přes den nebo v noci, jestli je obloha modrá
nebo zamračená – vždy je to nebe,
hledat slunce,
povídat si s hvězdami,
utrhnout květ,
chvilku rozjímat o Bohu,

protože dnes je ten správný den, abys byl šťastný. Kromě dnešního dne nemáš žádný
jiný den, abys žil naplno a byl šťastný a spokojený. Včerejšek už pominul a zítřek ještě
nenastal. Dnešní den je ten jediný, který máš ve svých rukou.
Ať je to tvůj nejkrásnější den! Proto prosme na začátku dne:
JEŽÍŠI, DEJ, PROSÍM, ABYCH BYL V DNEŠNÍ DEN PLNÝ SVĚTLA A LÁSKY.
(Jitka a Tomáš Táborští)

Čtenářská soutěž o ceny – odpovědi čtvrtého, posledního kola
Vážení soutěžící a čtenáři,
čtvrté kolo a tedy i celá soutěž Many je za námi. Zde jsou správné odpovědi na trojici
otázek:
1. Anděl, který navštívil Pannu Marii, se jmenoval Gabriel a stalo se tak ve městě jménem Nazaret.
2. Podle Lukášova evangelia měl Ježíš 76 předků od Josefa po Adama.
3. Do Getsemanské zahrady vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana.
Úspěšným luštitelům gratulujeme a přejeme štěstí při závěrečném losování o ceny!
redaktoři Many
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Slavnost Božího Těla

v naší farnosti
obrazem
Slavnost Božího Těla – odkud má svůj původ

V roce 1263 se v Itálii odehrál tzv. bolsenský eucharistický zázrak. Tehdy cestoval z Prahy do Říma český kněz Petr ze Svatovítského chrámu a cestou sloužil v nedaleké Bolseně
v kostele sv. Kristýny mši svatou. Při proměňování chleba a vína však zapochyboval
o přítomnosti Krista na oltáři. A následovala bezprostřední Boží odpověď – když rozlomil hostii, vytrysklo z ní několik kapek skutečné krve, která potřísnila korporál (roušku
kladenou pod kalich).
Relikvie byly přeneseny do města Orvieta, kde v té době pobýval papež Urban IV. Zde
byly uloženy a následně zde byla vybudována nádherná gotická katedrála, kde je dodnes
korporál s temnými skvrnami uchován.
Na památku této události pak dne 11. srpna 1264 papež Urban IV. papežskou bulou
ustanovil slavnost Božího Těla (Corpus Domini), která se dodnes slaví po celém světě.
Bolsenský zázrak umělecky ztvárnil v roce 1512 italský malíř Raffaello a tento obraz,
který je považován za mistrovské dílo světové malby, můžeme obdivovat ve Vatikánských muzeích. A nejen tento.
(podle průvodce Cesty po Římě zpracovala Jarmila Lasoňová)
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VESELÝ
Vědcům se povedla unikátní věc – zkřížili zlatou rybku
se žralokem – splní vám poslední přání.

Prázdninový biblický kvíz pro chvíle oddechu – Blahoslavenství

Kolik toho víte o blahoslavenstvích? Je to velice známá část Matoušova evangelia. Zkuste co nejrychleji, bez zbytečných odboček, projít následujícím kvízem (nedívejte se do
Bible). Mnoho štěstí a úspěchů.
1) Co je blahoslavenství?
– jedno z přikázání (jdi k bodu 7)
– vyhlášení blaženosti (jdi k bodu 14)
– jedno z proroctví (jdi k bodu 21)
2) M
 áte pravdu.Milosrdní dojdou milosrdenství. Pokračuj k bodem 34.
3) Špatně.Znova zkus bod 20.
4) Kde Ježíš přednesl své kázání o blahoslavenství?
– na hoře (běž k bodu 12)
– u moře (běž k bodu 39)
– v chrámu (běž k bodu 9)

nebeské. Zpět k bodu 29.
11) Apoštol Pavel měl mnoho kázání, ale
o blahoslavenstvích kázal někdo jiný.
Zpět k bodu 16.
12) Správně. Pokračuj bodem 16.
13) Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po
čem?
– po moci (jdi k bodu 5)
– po zdraví (jdi k bodu 30)
– po spravedlnosti (bod 23)
14) Správně! Přejdi k bodu 4.

5) Špatně. Znova bod 13.

15) Špatně. Zkus znova bod 22.

6) Špatně. Znova bod 22.

16) Kdo přednesl kázání o blahoslavenstvích?
– Ježíš (jdi k bodu 28)
– prorok Eliáš (bod 33)
– apoštol Pavel (bod 11)

7) N
 e. Nejsou to přikázání.Znova bod 1.
8) A
 no, tiší lidé dostanou zemi za dědictví.
To je přesně opak toho, co si myslí lidé
ve světě. Přejdi k bodu 13.
9) Špatně. Znova bod 4.
10) N
 e. Chudí v duchu získají království

17) Co patří těm, kteří jsou chudí
v duchu?
– pouze starosti a trápení (běž k 31)
– hojné bohatství (běž k bodu 27)
– království nebeské (bod 32)
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18) Ne. Zkus znova bod 38.
19) A no, ti kteří pláčou budou potěšěni.
Běž k následujícímu bodu 20.
20) Kdo zdědí zemi?
– lidé plačící (jdi k bodu 3)
– chudí v duchu (jdi k bodu 26)
– lidé tiší (jdi k bodu 8)
21) Ne. Proroctví je prohlášením Božího
slova a Boží vůle. Někdy, ale ne vždy
předpovídá budoucnost. Zpět k bodu 1.
22) Co bude prokázáno milosrdným?
– milosrdenství (jdi k bodu 2)
– velká čest (jdi k bodu 6)
– vnitřní pokoj (jdi k bodu 15)
23) Správně. Hladovíš a žízníš i ty po
spravedlnosti? Běž k předcházejícímu
bodu 22.
24) Správně. Teď si vyzkoušej poslední
otázku našeho kvízu, bod 38.
25) Existuje blahoslavenství, ve kterém se
říká: ,,Blaze těm, kdo jsou pronásledováni“, ale neříká se o nich, že budou
nazýváni syny Božími. Zpět k 38.
26) N
 e. Pán Ježíš říká: ,,Blaze chudým
v duchu neboť jejich je království
nebeské“, ale zemi zdědí někdo jiný.
Zpět k bodu 20.
27) Ne. Hojné bohatství není slíbeno těm,
kteří jsou chudí v duchu. Zpět k 17.
28) Ano. Jdi k bodu 17.
8

29) Kdo bude jednou potěšen?
– plačící (jdi k bodu 19)
– chudí v duchu (bod 10)
– tiší (jdi k bodu 36)
30) Ne. Znova bod 13.
31) Ne. Starosti nepatří zrovna těm, kteří
jsou chudí v duchu. Znova bod 17.
32) Ano. Přejdi na otázku bod 29.
33) Špatně. Jdi zpět k bodu 16.
34) Kdo uvidí Boha?
– kdo mají čisté srdce (bod 24)
– kdo k němu úpěnlivě volají (bod 37)
– nikdo (bod 40)
35) A máš to hotové. Ti, kteří působí po
koj budou nazýváni syny Božími. Bůh
samotný je největší tvůrce pokoje,
když nabídl svého Syna ke smrti na
kříži, aby přinesl pokoj právě Nám.
Díky za účast v tomto testu o blahoslavenstvích.
36) Ani nápad. Znova bod 29.
37) Ne. Znova bod 34.
38) Kdo bude nazýván synem Božím?
– kdo jsou pronásledováni (bod 25)
– kteří působí pokoj (bod 35)
– pouze muži (bod 18).
39) Ne. Znova bod 4.
40) Ne. Znova bod 34.

(z internetu vybral Kamil Jeroným Pálka)

OKÉNKO PRO DĚTI
Krásné prázdniny
přeju všem dětem.

Prázdninové pranostiky

»» Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
»» Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce.
»» Když dne ubývá, horka přibývá.

Hádej, hádej, hádači, kdo to neví, nesvačí
Z dřeva je a ze slámy
a přec jej oheň nestráví.

Zdeněk Hendrych
Hladový stůl
Stůl má zase hlad
co mu máme dát?
Mlaskavě se olizuje,
šuple mlsně vyplazuje,
vrže z plných plic.

Neumí se vůbec chovat,
nedostane nic!

Když je viděti, nevidí mne nikdo,
a když není viděti, vidí mne všecko.

Ruce

Jedna ruka, druhá ruka,
třetí ruka… tralala…
Kde máš, kluku, třetí ruku?
Kampak se ti schovala?
Spočítáme si je znova,
ať se hlava procvičí:
jedna ruka, druhá ruka,
to jsou ruce klučičí.

Znáš je…?

V naší republice je čtvrtina území pokryta stromy. Lesy jsou velice důležité, snižují
rychlost větru, vyrábějí kyslík, zpomalují odtok povrchové vody a dokáží ještě spoustu
jiných věcí.
1. Kterého stromu je v našich lesích
nejvíce
a) smrku
b) borovice
c) buku

2. Nejrychleji rostoucí strom je
a) smrk ztepilý
b) olše lepkavá
c) bříza bělokorá
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3. Tis doroste za deset let výšky
a) 70 cm
b) 2 m
c) 7 m
4. Olše lepkavá doroste za deset let výšky
a) 2,5 m
b) 15 m
c) 25 m
Vylušti osmisměrku a dozvíš se
známé přísloví
MIKINA
KLOBOUK
KOŠILE
ŽUPAN
MONTÉRKY
SUKNĚ
PUNČOCHÁČE
KOMBINÉZA
TRIČKO
SAKO
ČEPICE
PONOŽKY
KOŽICH
TEPLÁKY
ŠATY
KABÁT

10

KRAVATA
HALENKA
NÁVLEKY
PYŽAMO
RIFLE
PLAVKY
TÍLKO
OBLEK
VESTA
ŠÁL
BOTY
BARET
SVETR
RUKAVICE
BUNDA

5. Smrk má kořeny
a) hluboké
b) mělké
6. Borovice má kořeny
a) hluboké
b) mělké
7. Tis jedovaté plody
a) má
b) nemá
Najdi medvídkovi cestu k jablíčku

Jákob měl dvanáct synů. Josef byl Jákobův
milovaný syn. Jákob měl tři manželky,
každá porodila syny. Ale Josefova maminka zemřela, když byl malý, proto měl
Jákob její děti nejraději. Ani se
nesnažil být vůči nim spravedlivý. Nadržoval Josefovi a rozmazloval ho, dal mu zvláštní
oděv, který měl po právu dostat
jeho prvorozený syn Ruben.
Proto všichni bratři na Josefa
žárlili a nenáviděli ho. K tomu všemu ještě
měl Josef sny
a v těch snech
se mu jeho bratři, a dokonce
i jeho otec,
klaněli.
I Jákob se rozzlobil, když se
Josef vychloubal svými sny. Jednoho dne poslal Jákob
Josefa, aby zjistil, zda se jeho bratřím a stá-

dům daří dobře. Ale když ho zdálky bratři
viděli přicházet, domluvili se, že ho zabijí.
Ruben, který ho chtěl později zachránit, je
přesvědčil, aby ho hned na místě nezabíjeli. „Hoďte ho do této
prázdné cisterny, ruku
na něj nevztahujte,“
navrhl – a oni s tím souhlasili. Ale když Ruben
odešel hlídat stádo
ovcí, procházeli kolem
obchodníci, kteří byli na cestě do Egypta. Bratry napadlo, že jim prodají Josefa za
dvacet stříbrných. Když se Ruben vrátil,
bylo už pozdě.
Vzali Josefův oděv a namočili ho v krvi
kozla, kterého kvůli tomu porazili. Pak
se vrátili domů a ukázali ho otci. Jákob
se hořce rozplakal, myslel si, že Josefa
roztrhala divá zvěř. Nebyl k utišení. Josef
byl mezitím prodán za otroka Putifarovi,
úředníkovi egyptského vládce, faraona.
Příště pokračování (převzato z deti.vira.cz)

Povídají si dva farmáři.
„Označkoval jsi už všechna zvířata?“
„Označkoval.“
„A měl jsi s tím hodně práce?“
„S dobytkem ani ne, ale se včelami to
bylo hrozné.“

hádanky: popel, oheň
osmisměrka: šaty dělají člověka
Znáš je ? 1a, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7b

Josef a jeho bratři (Genesis)

…z deníku želváka Oskara
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Myslel jsem, že vám to ani nenapíšu. Tak
moc se za to stydím… Jeli jsme hned první den prázdnin na stanový tábor. Každá
dvojice si měla sbalit potřebné věci a hlavně stan. Já mám stan společně se slůnětem

Bimbem. Podobal se tomu cirkusovému,
jak byl obrovský. Jeli taky opičáci Pik
a Puk. Na ty jsme se s Bimbem domluvili. „Cestou vlakem jim schováme kolíčky
ke stanu,“ navrhl Bimbo. „Jasně, to bude
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sranda, až je budou všude hledat,“ přidal
jsem se. A tak, když se opičáci dívali z okna
a svých batohů si příliš nevšímali, postupně jsme jim ty kolíčky vytahali a schovali
jim je do termosky od čaje. Řehtali jsme
se, až nás bříška bolela. Když jsme dorazili
na paseku u lesa, začali jsme všichni vybalovat stany a protože už byl večer, museli jsme pěkně pospíchat. Opičáci hledali
své kolíčky a my jsme se s Bimbem smáli
a smáli. Nakonec je přece jen našli a posta-

vili stan dřív, než přišla tma. Když jsme
ulehli ke spánku, přišel obrovský liják.
„To je fajn, že jsme pěkně schovaní.“ Sotva
jsem to dořekl, náš stan se zakymácel a už
se kutálel po louce. My s Bimbem jsme stáli promoklí a nevěděli, jestli máme dříve
sbírat naše věci, hledat stan, nebo se běžet
k někomu schovat. V tom ale vykoukli Pik
a Puk se slovy: „Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá.“ A my jsme pochopili.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE
A prázdniny jsou tady

Ať jsou pro všechny děti i jejich rodiče dobou odpočinku, dobou, kdy všichni načerpají
nové síly a prožijí spolu spoustu šťastných chvil.
O odpočinku mluví i Pán Ježíš. Např. říká apoštolům, když se k němu shromáždili
a oznámili mu všecko, co činili a učili:
„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ (Mk 6,31)
(Broňa Volná)

RECEPTÁŘ
Ovesné mysli

Ingredience: ½ kg ovesných vloček (1 balíček), 2 dcl kokosové
moučky, 1 dcl rostlinného oleje (např.slunečnicový), 1 slazené
kondenzované mléko „SALKO“.
Sypké směsi smícháme dohromady, potom přidáváme další
ingredience. Pokud chcete mysli méně sladké, dáme pouze ½ kondenzovaného mléka.
Je možné přidat 2 dcl mletých vlašských ořechů. Já přidávám pouze rozinky.
Hmotu, která nám vznikne, vysypeme na hluboký plech a sušíme v troubě. V elektrické
troubě při 50 °C až 3 hodiny, v troubě plynové sušíme ½ – 1 hodinu. Hmotu musíme
promíchávat, v plynové troubě častěji.
Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.
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