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Do Katolického týdeníku napsala jedna 
žena dopis.

Jako vdaná matka dvou synů jsem se modli-
la, aby se některý stal knězem. Toto přání se 
mi nevyplnilo. Oženil se, mají děti a já vnou-
čata. Opět jsem vysílala prosby, aby aspoň 
jeden z mých vnuků nastoupil do semináře, 
ale nestalo se tak.

Jednou jsem se z rozhlasu dozvěděla, že si 
mohu „adoptovat“ dítě až z Indie – posílat na 
ně peníze, aby mohlo chodit do školy. A tak 
se stal mým sedmým vnukem Sandeep G., 
v té době v předškolní třídě mateřské školy. 
Rodina se o tom všem dozvěděla až později 
a  všichni Sandeepa přijali s  radostí. učil se 
dobře a dělal nám radost. Mezi Indií a Pra-
hou začaly pravidelně putovat dopisy, v  je-
jichž záhlaví bylo napsáno: „Milá babičko.“

Letos také jeden takový dopis přišel. Stálo 
v něm: „Milá babičko, musím Ti s radostí říci, 
že s Boží pomocí a mou pílí jsem ve zkouškách 
dosáhl 75 procent bodů. Musím z  celého 
srdce poděkovat Tobě a P. Fr. Denisovi, kte-
ří jste mě po dobu mých studií podporovali.

Rozhodl jsem se, že se nabídnu Bohu – ten-
to rok nastupuji do přípravného ročníku se-
mináře našich diecézních kněží a pak chci dál 
pokračovat ve studiích. Věřím, že s  Božím 
požehnáním a Tvou pomocí dosáhnu cíle…“

oBoJžiVELNíCi V BiBLi?
Lze v  Písmu nalézt zmínku o  něja-
kém obojživelníkovi? Ano, a  ne bez-
významnou! A nemusíte jít v Bibli ni-
kam daleko. Ve druhé knize Mojžíšově 
(exodus 7.–8. kapitola) hrají žáby kar-
dinální úlohu. Vzpomenete si na deset 
egyptských ran, které Hospodin se-
slal na egypťany, aby faraon propus-
til vyvolený národ? Hned druhá rána, 
kterou Hospodin egypt postihl, bylo 
přemnožení žab, což mělo fatální ná-
sledky pro život v egyptě. A  jak celé 
dobrodružství Izraelitů dopadlo? Pře-
čtěte si druhou knihu Mojžíšovu! :-)

nej
Josef Lavička

ObojZivelníci
Milí ministranti, znáte obojživelná vozidla? Tedy auta, 

která se při nájezdu do vody takříkajíc změní v  člun 
a voda pro ně není překážkou? Člověk se podobné tech-
nické unikáty snaží zkonstruovat od nepaměti. I  když 
obojživelná auta existují, přece mají své limity. Aby je 
voda unesla, nesmí být tato vozidla příliš těžká, proto se 
musí šetřit na materiálu motoru či karosérie. Ale dost 
bylo aut. V dnešních „nej“ se budeme věnovat opravdo-
vým obojživelníkům – těm z živočišné říše.

Zdroje:
kniha Guiness World Records 2007

VELEoBoJžiVELNíK
Typickým zástupcem obojživelníků je mlok skvrnitý. Taková větší ještěrka 
se žlutými skvrnami po těle. Je to zajímavý živočich, ale svými rozměry 
se nijak nevymyká. Zato jeho vzdálený příbuzný, velemlok čínský, to už je 
jiná liga. Dorůstá totiž v průměru 1,14 m na délku a váží až 30 kg. Největší 
dosud nalezený exemplář měřil dokonce 1,8 m a vážil těžko uvěřitelných 
65 kg. Velemlok čínský je tak největším žijícím obojživelníkem.

žáBA NAD ZLATo
Nejvzácnějším obojživelníkem světa je ropucha zlatá. Ne že by 
vám za tuto žábu někdo zaplatil milion. Bufo periglenes – jak se 
tomuto tvorovi říká latinsky – je totiž vzácná svým výskytem. Mů-
žete ji najít jen asi na 10 km2 v  jedné z  kostarických rezervací. 
Vzhledem k této skutečnosti je ropucha zlatá na seznamu ohro-
žených druhů. Vždyť například v  letech 1988–1989 byl spatřen 
pouze jediný exemplář a biologové už si oprávněně mysleli, že 
tento živočich nadobro vyhynul.

JEDoVá žABKA
Žába s podivným jménem pralesnička strašná sice měří jen 4–5 cm, ale 
přesto si vydobyla velký respekt. Tato žabka obývající Střední a Jižní Ame-
riku totiž střílí po svých nepřátelích jedovaté „šipky“. A jedu je v těchto 
šipkách skutečně požehnaně. Jedna dávka jedovatého toxinu pralesničky 
strašné by totiž zvládla zahubit 10 lidí nebo hned 20 000 myší. Je tedy třeba 
si dávat opravdu velký pozor, pokud ji chce člověk vzít do rukou. S touto 
žabkou se musí jednat doslova v rukavičkách.

LéTAJíCí žáBA?
Že by žáby uměly létat? 
Tomu lze těžko uvěřit. 
Ale přesto je možné za-
hlédnout je ve vzduchu, 
když skáčou. Některé 
z nich u toho však doká-
žou i plachtit. A nejedná 
se o výjimky. I zde exis-
tují rekordmani. Nejlé-
pe plachtící druhy žab 
(např. druh Agalychnis 
spurrelli) překonají díky 
svým plachtám na no-
hou na jeden skok bez 
mrknutí oka vzdálenost 
až patnácti metrů. 

Bůh naše modlitby – a zvláště ty za druhé 
– slyší a  vyslyší, i  když je to mnohdy jinak, 
než si myslíme. Tentokrát „vymodlený“ kněz 
nebyl z rodiny, ale až z daleké Indie.

Modlitba za druhé jistě posouvá druhé 
k dosažení životního cíle, který je však pou-
ze na cestě ke konečnému cíli v nebi. Proto 
by možná na hrobech našich drahých mohlo 

být napsáno: „Modlete se za mne, abych do-
sáhl(a) svého cíle v nebi.“

Život v nebi nám svou smrtí na kříži a vzkří-
šením otevřel Pán Ježíš. Modleme se za sebe 
navzájem i za zemřelé, abychom ho dosáhli.

jáhen Josef Janšta
http://josefjansta.opava.org

Modlit se 
k Bohu za 
živé i mrtvé

VyhlášeNí 
velké soutěže 
o let vrtulníkem 

Jste zvědaví, kdo se proletí v květnu vrtulníkem? My už to víme! 
Velká soutěž k Roku milosrdenství začala v říjnovém čísle Tarsicia 
a nyní už můžeme vyhlásit vítěze. Soutěžící měli za úkol vyluštit 
dvě složité šifry a splnit tři úkoly týkající se skutků milosrdenství. 
Nejen, že zjistili, kde se v jejich diecézi nacházejí brány milosrden-
ství, také se rozhlédli kolem sebe po příkladech milosrdenství ve 
svém okolí a zalistovali i v Písmu svatém. V posledním úkolu mohli 
načerpat inspiraci ke konání vlastních skutků milosrdenství, jak 
duchovních, tak i tělesných. 
Správné odpovědi zaslali, štěstí při losování měli a určitě si výhru 
zaslouží: 1. Samuel Obr z Kyjova, 2. Vavřinec holeček z Prahy, 
3. Martin štefánik z Olomouce
Všichni tři výherci vyhrávají exkurzi do stanice letecké záchranné 
služby, jejíž součástí je dvacetiminutový let vrtulníkem nad Br-
nem. Blahopřejeme! 
exkurze se bude konat v  pátek 20. května 2016 v  Brně. Každý 
výherce dostane poštou podrobné informace o konání akce a for-
mulář, na kterém bude vyžadován souhlas zákonného zástupce. 
Pokud se výherce nebude moci zúčastnit, dostane náhradní cenu, 
exkurzi a let vrtulníkem obdrží další v pořadí. Ostatní soutěžící, 
kteří nám zaslali alespoň jeden splněný úkol, se také mohou těšit 
na menší odměnu z redakce. 
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Foto: Alfa Helicopter

1. Samuel obr z Kyjova

2. Vavřinec Holeček z Prahy

3. Martin Štefánik z olomouce


