Když se řekne
Afrika,
hodně lidí si představí 50 stupňů ve stínu,
písek a všude pobíhající spoře oděné černochy :). Tato naivní představa bude stoprocentně vyvrácena třeba
letos ve dnech 11. 6. — 11.
7. 2010, kdy bude přinejmenším Jihoafrické republice vládnout zelená!
A proč? Protože „zelená je
tráva, fotbal to je hra!“ :).

SVATÝ JAN MA RIA VIANNEY
Ahoj, ministrantští mistři,
v minulém čísle jsme si vyprávěli o svatém Janu Maria Vianney.
Z malého hošíka se stal už 19letý mladý muž.
A jak jeho život pokračoval dál?
Jan chtěl být knězem, ale jelikož začal studovat později, ve škole mu to už tolik nešlo jako mladším dětem
a vše rychle zapomínal. Do latiny vůbec nemohl
proniknout.
Často se ve škole modlil k Bohu a prosil o nadpřirozenou pomoc. Sám se rozhodl odejít. Učitel mu
domlouval:

23 let
Roku 1809 vyhlásil Napoleon válku
Španělsku. Také Jan měl narukovat.
Otec ho chtěl vykoupit náhradníkem, ale nepodařilo se to. Jan se
z toho tak roznemohl, že skončil
v nemocnici. Zotavil se právě, když
jeho pluk měl odejít na španělskou
hranici. Jan se ještě zastavil v kostele
a tak se ponořil do modlitby, že jeho
pluk už byl dávno pryč. Málem byl
uvězněn pro dezerci.

K

Chudoba
a fotbal?

de jsou ty časy, kdy si parta kluků
mezi sebe hodila „plátěnou merunu“
a mydlili se hlava nehlava, nohy nenohy, gól
negól… Dnešní fotbal je už hodně o penězích. Pořádání takovéto velkolepé akce,
jakou fotbalové MS bezesporu je, je sice záležitostí velice prestižní, nicméně také finančně náročnou. Ačkoli JAR tvoří přibližně 25 % HDP celého afrického kontinentu,
zdá se to být pro tuto oblast hodně velký
„luxus“. Nechme se překvapit, co to pro
tuto zemi, oplývající subtropickým klimatem, kaláhárským pískem a stínem Dračích
hor, bude znamenat.

Svatý farář často říkával: „Jak velký je kněz!
Všude na něho čekají duše.“

26 let

„Řekni, kde
ti Češi jsou,
co se s nima
mohlo
stát..?“

Jan byl poslán na další studia.
Byl nejstarším z celé školy,
s prospěchem zařazen jako
poslední. Člověk se nerad stává tím, kterým všichni pohrdají
a komu se vysmívají.

Ve strachu nedovedl při zkoušce před kardinálem říci téměř nic.
Byl požádán, aby opustil seminář.
Když nejste nadaný, jste alespoň
zbožný?
Umíte se modlit růženec?
Milujete Pannu Marii?

Kam chceš jít hochu? Otec bude
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o závěrečného turnaje prošlo přes kvalifikaci 32 týmů — s výjimkou reprezentace JAR, která měla coby pořadatelská
země lístek do elitní fotbalové společnosti
předem zajištěn. Naopak cestu na jih Afriky
si nevybojovali fotbalisté se lvíčkem na prsou, neboť jsme neprošli přes kvalifikaci :(.

Nuže, vysvětím ho hned. Bůh
doplní ostatní. A pošleme ho někam, kde toho moc nepokazí! To
není žádná obtíž vysvětit
dobrého kněze!

SOCCER CITY STADIUM

Mistrovství
sveta
ve fotbale

2010

Jihoafrická
republika
Fotbalové „chrámy“

Jako do liturgie nezastupitelně patří hudba, stejně tak na fotbalové stadiony patří různé chorály a hymny :). Doslova fascinující jsou stadiony i v JAR, které budou sloužit účelům
MS, a jelikož je o lístky velký zájem už půl roku dopředu, bude divácká kulisa jistě výborná.
Z celkem deseti stadionů pro MS 2010 vybírám dva asi nejkrásnější a největší.

SOCCER CITY STADIUM
— zrenovovaný kolos schopný pojmout až 95 000 diváků a nadšených fotbalových fanoušků (pro srovnání největší fotbalový stadion u nás je pražský Eden s kapacitou 21 000)
bude hostit zahajovací zápas a pak slavné finále (můj tip – někdo ze čtveřice Argentina,
Německo, Brazílie, Španělsko).

GREEN POINT STADIUM

— sportovní stadion v Kapském městě s kapacitou 70 000. Je zřízen právě ku příležitosti
fotbalového MS a jeho výstavba stála 4,5 bilionů ZAR (jihoafrický rand – tamní měna), což
je v přepočtu přes 12 bilionů Kč.

T

ak jestli máte nějakou tu kačku
v kapse, alespoň trochu sportovního ducha a hodně dlouhý prázdniny,
neváhejte a vydejte se na MS do Jihoafrické republiky. Letenka cca 20 tisíc
a lístky na zápas? Jsou k dispozici na
všech 64 zápasů, kdy nejlevnější stojí
dvacet dolarů (370 korun), a pro nejdražší musíte sáhnout trošku hlouběji
do kapsy — 900 dolarů (16 600 korun).

Malou, zapomenutou farnost Ars svatý farář
zcela proměnil. O tom, co vše zde dělal, si
můžete přečíst v mnoha knihách.
Přeji vám, kamarádi, krásné prázdniny
a po prázdninách se těším na viděnou!

Napsal: Petr Lukeš

Váš

GREEN POINT STADIUM
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