nej

Dvě ryby spolu proplouvaly rybníkem, až najednou přímo před sebou zahlédly chutného červa.

Hloupá
ryba

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

Piráti
Milí ministranti,
třebaže české rybníky a přehrady jsou ještě zamrzlé – a pokud ne, voda v nich je přinejmenším ukrutně ledová – platí, že
velmi vysoké procento světových vod tvořené soustavou oceánů a moří nezamrzá, ani když my Evropané máme zimu. Také
díky tomu panuje na světových vodách čilý ruch. Lodní doprava představuje jeden z tradičních způsobů přepravy osob
i nákladů a také pirátů a pokladů. Pojďme si tedy o pirátech
doby minulé i současné říct něco víc.

Piráti a Somálsko? Silné spojení

Co mají společného piráti se zmíněným africkým státem? Pokud dnes zabrousíme do
vod poblíž Somálska, je možné, že právě tam na „vodní bandity“ natrefíme. Velké množství pirátských lodí směřovalo v posledních letech své útoky právě poblíž břehů tohoto
státu. V listopadu 2008 zajali například somálští piráti obří tanker o délce 330 m a váze
162 tisíc tun. Loď vezla do USA ropu v ceně 110 milionů dolarů.

Zdroje:kniha Guiness World Records 2016

Jedna z ryb tu druhou varovala: „Podívej se dobře! Ten červ je
napíchnutý na háčku, který je na konci šňůry. Na břehu je muž,
který má šňůru upevněnou na prutu. Jestliže nějaká ryba pozře
červa, zapíchne se jí háček v hubě, muž ji vytáhne a usmaží si ji
na pánvi.“
Druhá ryba se smála: „Ha, ha! To samé mi vyprávěla babička,
když jsem byla malá. Takovým babským řečem nevěřím. Ještě
nikdo se z pánve nevrátil, aby nám to dosvědčil. Když nechceš,
zhltnu si ho sama.“
Ryba návnadu spolkla a skončila na pánvi. A opravdu se nevrátila, aby o tom vyprávěla.
Mnoho lidí podobně říká: „O pekle nic nevíme, nikdo se odtamtud nevrátil, aby nás varoval. Chovají se podobně, jako ta houpá
ryba, která skončila špatně. A přitom před peklem nás varoval
Pán Ježíš, sám musel čelit zlému duchovi, který ho pokoušel.
Zlí duchové považují za velký úspěch, že v ně málo lidí věří. Mohou tak snadněji svádět ke hříchu a chytnout lidi na ďáblův „háček“.
Zlý duch je při svádění ke hříchu vychytralý. Nikdy neříká: „Udělej hřích!“
Naopak nás například ubezpečuje: „Neposlouchej rodiče, neboť když nebudeš poslouchat, tak budeš samostatný, šikovný
a svobodný.“
„Když nás svádí ke krádeži jablek, namlouvá nám: „Utrhni si,
jinak jablka spadnou, natlučou se a budou k ničemu. Vlastně tak
uděláš dobro, když je otrháš.“
A co Adam a Eva v ráji? Tam sváděl zlý duch Evu, že když ovoce
utrhne a s Adamem ho sní, budou oba jako Bůh.
Dávejme si na zlého ducha pozor. Ďábel se schovává, abychom
měli dojem, že není. A když nás svádí ke hříchu, vnucuje nám, že
když ho poslechneme, vlastně uděláme dobro. A když nás svede,
nechá nás v tom a zmizí. Hřích z ráje i chování zlého ducha se
opakuje. Nebuďme jako ta hloupá ryba!

Josef Lavička

Piráti ve filmu

Piráti odjakživa shromažďovali zlato, stříbro a další poklady. Není se tedy čemu divit, že byli úspěšní
i na „stříbrném plátně“. Vůbec nejvýdělečnějším filmem o pirátech se stala série Piráti z Karibiku, která jen do března 2015 vydělala svým tvůrcům 3,7 miliardy dolarů (téměř 100 miliard Kč). Nezbývá než
doufat, že tato suma nepadne do rukou pirátů :-).

Jiří Vančura

Pirát století

Vůbec nejúspěšnějším pirátem v období tzv. zlatého věku
pirátství na přelomu 17. a 18. století se stal Angličan Samuel Bellamy přezdívaný „Černý Sam“. Největší kořistí, kterou
uloupil, byla otrokářská loď Whydah s velkým množstvím
zlata a stříbra na palubě. Jinak byla Samova pirátská kariéra
krátká, utonul spolu se svojí posádkou už v roce 1717 ve věku
28 let. Přesto však v dobách největší slávy vedl na padesát
lodí a jeho odhadované bohatství by se dnes počítalo v miliardách korun.

Výherci
soutěží

o propisku
Biblický pirát

V prosinci byli nejrychlejší: Lukášek Marek,
Jan Graf, Anežka Konečná, Marián Wojnar,
Vítězslav Jahn, Tomáš Pařízek, Pavel Špupal
a Jaroslav Beránek.

Ať hledáme, jak hledáme, v Bibli žádná
zmínka o pirátech není. Přece se však
ve Starém zákoně ukrývá jedna postava,
která toho na moři prožila více než lecjaký pirát. Piráti jsou mořští rebelové.
A prorok Jonáš jím byl taky. Ve snaze
schovat se před Bohem, naskočil na velkou loď. Námořníci jej pak v bouři hodili přes palubu, načež ho pozřela veliká
ryba. To bylo dobrodružství! Jonáš ale
po tom všem skoncoval se svojí rebelií,
napřímil se, naslouchal Bohu a učinil, co
po něm Pán žádal. Přeji vám, kluci, ať
nejste v životě piráty. A když už se někdy
jako piráti zachováte, ať si vzpomenete
na Jonáše a vrátíte se na správnou cestu.

V lednu nám přišlo prvních pět správných
odpovědí od Dominika Němce, Ondry Kuběnky, Vojty Jelečka, Kryštofa Drápala
a Radima Kadlece. Všichni se můžou těšit na
krásnou modrou propisku. Blahopřejeme.

Jiří Vančura
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Piráti trochu jinak

V dnešní době se bohužel potýkáme s pirátstvím i v přeneseném slova
smyslu. Tedy s nelegálním stahováním
filmů, hudby, programů a jiných dokumentů z internetu. Nelichotivé prvenství mezi animovanými filmy drží
snímek Ledové království z roku 2013.
Jen v roce 2014 dosáhl tento film téměř 30 milionů ilegálních stažení.
Foto: Defence Images CC BY-NC 2.0, Walt Disney Pictures, Public domain, 66North - iStockPhoto, Feefiona123

