
Milé děti, 
jsem zde s dalším dopisem pro vás. Mě i pana faráře moc potěšily        Ptačí pošta 
vaše správné odpovědi Nebyl to ani anton ani karbon, ale ambon,  
místo odkud čte pan farář nebo pan jáhen evangelium – radostnou zprávu       Dopis č. 2 
. 
Dnešního ptáka, jehož obrázek zde vidíte, asi 
málo kdo pozná. Ne, není to ani kachna, ani 
husa, ani moje máma tučňáková. Je to berneška. 
Berneška rudokrká. A znát ji nemůžete, 
protože žije až na Sibiři a to je v Rusku a je tam 
zima jak na Sibiři, teda pěkná sibéria. 
 
Vědcům, kteří zkoumali život bernešky, nešla 
do hlavy jedna záhada. Říkali si: „Jak je 
možné, že taková berneška, která špatně létá, 
ještě hůře běhá po zemi  a dokonce si staví  svá 
hnízda na zemi a ne na stromech, jako ostatní 
ptáci, jak taková berneška může přežít? Jak to, 
že ještě nevyhynula? Vždyť má na Sibiři tolik 
nepřátel. Hlavně polární lišku, pro kterou je  
velmi snadné takové hnízdo bernešky vyčenichat 
a vyplenit.“  
Ale když tito vědci pozorovali bernešku delší 
dobu, všimli si jedné zvláštní věci. Berneška, 
aby měla své hnízdo v bezpečí, vždycky ho 
staví v blízkosti jednoho dravého ptáka. Je to 
Sokol stěhovavý a je úhlavní nepřítel všech 
polárních lišek. Proto také polární lišky, když 
vidí nad nějakým místem  kroužit  sokola, tak se mu raději vyhnou na sto honů. A právě díky 
sokolům, kteří se vznášejí nejenom nad svým hnízdem, ale i nad hnízdem bernešek, mají 
bernešky od polárních lišek pokoj.  
No tak to je hustý. Ty jsou chytrý, co, ty bernešky? Ještě že my ptáci jsme tak moudří. To si 
musím zapamatovat 
Berneščina moudrost nám klidně může připomínat, že každý z nás má ochránce před zlem.  
Pána Ježíše. Záleží už jen na nás, jestli budeme takový jako berneška, a budeme se snažit 
žít a zahnízdit se v Ježíšově blízkosti, která nás chrání před každým zlem. A nebo se 
budeme dál bát. Protože i my máme často nepřátele. Alespoň jednoho máme zcela určitě. 
Říkáme mu ďábel. Ten slídí a hledá, kde by nám mohl uškodit. Jenže cha, cha, my už teď 
víme, že máme i ochránce, který, který nad námi krouží a rozprostírá ochranná křídla. 
Když jsme na blízku Ježíšovi tak ďábel má strach a je bezmocný. 
 
A nemusíte se bát ani toho, že jsem na vás zapomněl s detektivním úkolem na tento týden. Až 
se budete v neděli dívat na mši svatou, dejte si pozor, jak vypadá ambon v jiném kostele. A až 
se tam bude číst evangelium, zkuste postřehnout, kolik přikázání je podle Pána Ježíše úplně 
nejdůležitějších.  
 
Zdarec, těpic, pusu, pa, 
Tuček teď vám zamává.  
Za týden však, to si piš, 
z dopisu ho uslyšíš!  
 


