4

5
S

Souzvuk nebo hádky?
Než vám začnu něco vyprávět, tak se vás zeptám: víte,
kde je Mrtvé moře? A proč se nazývá Mrtvé? Pokud nevíte, pomohu vám: do Mrtvého moře se vlévá řeka Jordán,
ve které Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše. Ono moře se tedy
nachází v zemi, ve které žil Pán Ježíš. Je
„mrtvé“ proto, že pro velkou slanost
v něm nic nežije a nic neroste. Přitom
soli je v něm tolik, že voda je velmi
hustá, a nemůžete se v ní utopit. Hustá tekutina vás totiž vždycky vytlačí
nad hladinu.
Toto jedinečně krásné moře
postupně vysychá. V bývalých plážích vznikají praskliny, které jsou
velmi nebezpečné. Například geolog Eli Raz se do jedné průrvy
propadl a zůstal v ní uvězněn 14
hodin. V lednu 2001 jel po silnici autobus s turisty a podvozkem
narazil do jakéhosi hrbolu na vozovce – byla to průrva hluboká 8
metrů a 14 metrů široká. Ještě že
se do ní nepropadli! I další škody
na přírodě jsou nedozírné. Proč
tomu tak je? Do Mrtvého moře
totiž přitéká ročně 600 milionů
kubíků vody, zatímco dříve to bylo
1500 až 2000 kubíků. Řeka Jordán
a další menší přítoky přivádějí méně
vody než dříve, protože se z nich odebírá voda
pro potřebu místních obyvatel.
Co se dá udělat pro to, abyste jednou i vy při návštěvě
Svaté země mohli zažít neopakovatelný zážitek – nadnášení na vodě v podivném stavu beztíže? Jak zachránit krajinu
před zničením? Existuje plán na záchranu – stačilo by 5 miliard dolarů a mohlo by se postavit potrubí, které by přivádělo vodu z Rudého moře. To není až zase tak moc peněz.
Nestaví se však zatím proto, že stavba se dotýká tří znepřá-
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telených zemí. Ty by se musely domluvit, hledat společný
zájem, podělit se o plody tohoto díla. Zatím se domluvit
neumějí. Jordánský princ El Hassan bin Talál řekl: „Měli bychom se už přestat hádat, jinak to špatně dopadne.“

Nanebevstoupení Páně
Když se Ježíš naposledy zjevil jedenácti apoštolům, poslal je do celého světa
hlásat evangelium. Potom byl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka řetězovky) a zasedl
po Boží pravici. Učedníci pak šli a všude kázali. Jejich slova provázela různá
znamení, protože Pán byl s nimi.
Chceš-li se dozvědět víc, nalistuj si závěr Markova evangelia.

Myslím, že poslední věta by mohla nejednou varovat
i nás, když se kvůli hádkám nemůžeme na něčem domluvit.
Naopak jestliže se na něčem dohodneme, tak se spokojené
hlasy pěkně doplňují – mluvíme o souzvuku. Podívejme se
na krásný souzvuk v májové přírodě. Na spokojené bzučení včel odpovídají rozkvetlé stromy šuměním květů a prvních lístků. Není to nádhera?
Přeji vám podobný souzvuk i ve vaší ministrantské
skupině.

BARVÍNEK
Magazín pro zvídavé děti, Barvínek, vysílá Radio
Proglas každé úterý ve čtyři odpoledne a opakuje v sobotu v 9.30. Na kluky a holky se pravidelně
těší Lucie.
2. května
Karel IV.
9. května
jak se žilo v době našich babiček
a prababiček
16. května telefonické riskování
23. května rozhovor s varhaníkem
30. května návštěva dětského domova
a SOS vesničky (repríza)

1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8

nádoba na květiny
Ježíšův učedník (obecně)
voda v pevném skupenství
určitý časový úsek
česká světice (princezna)
matka Jana Křtitele
závěr modlitby
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