nejlehčí

ˇ
Oslavené telo
nků o celkové ploše povrchu kolem 200 m2 .
Stěny balonků propouštějí vzduch, ale ne
krev. Ta přichází do plic 50 miliardami kanálků – vlásečnic, které procházejí balonky. Za
24 hodin projde plícemi 100 hektolitrů krve,
která se přitom okysličí a obnoví. Dítě v matčině lůně nemá plíce v činnosti. Krev je činností srdce odváděna pupečníkem k okysličení. Při porodu by se dítě zadusilo, a proto se
pustí do křiku. Přitom vdechne, a tím naráz
rozvine plíce a naplní je vzduchem. Pramen:
CM kalendář, 1978/92
Žasneme, jak úžasná zařízení jsme ve
svém těle dostali. A přitom taková pro nás
lidi naprosto nedostižná technická díla jsou
zakomponována do lidského těla tak, že tělo
je na pohled krásné. Když je naše současné
tělo tak obdivuhodné, jaké teprve bude tělo
oslavené? Radujme se o Velikonocích z Ježíšova vítězství nad smrtí, uctívejme ho v jeho
oslaveném těle. S nadšením zpívejme: „Věřím... ve vzkříšení mrtvých“. Vždyť se to
týká nás a naší budoucnosti v oslaveném těle.
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Milí kluci od oltáře, protože v minulých „nej“ jste si mohli přečíst o tom, jaká
zvířata či věci jsou na světě nejtěžší, budeme tentokrát pokračovat v podobném duchu. Tématem rubriky „nej“ měsíce dubna totiž je: NEJLEHČÍ.

N

ejspíš byste čekali, že v představování „nejlehčích“ rekordů
začnu něčím jiným. Mně však tento
rekord přijde opravdu velmi povedený. Nejlehčím stanem, který je pro
člověka dostupný, je stan Laser
Competition vážící pouhých
930 g. Představte si, že jdete na výlet
do hor či jedete na tábor a vezete si
s sebou stan, který váží jen tolik jako
plná litrová láhev pití a je menší než
spacák :-). Nevýhodou je, že nízká
váha znamená i malou velikost stanu.
Stan je pro jednoho.

Pidistan

aždý den několikrát denně jíme –
a je nám to samozřejmé. Každý
den nesčetněkrát dýcháme – a připadá nám to samozřejmé.
Co se však děje s jídlem, které člověk sní?
Ano, nejdřív ho ochutná jazykem, rozmělňuje zuby, promísí slinami, pak
ho dopravuje do žaludku, do střev,
vnitřností. To, že při trávení přichází
všechno na své místo, zařizuje chemická
továrna našeho těla. Vyrábí různé složité
sloučeniny jedinečně kombinované. Každá
z nich čeká na svém místě a přetváří v pravý čas různé potraviny v látky lidského
těla. V žaludku má člověk takových
továrniček 5 milionů, ve střevech 40
milionů, kdežto v játrech přes 350
miliard! V případě potřeby vyrábějí
tyto chemické továrničky i „léky“ proti
různým chorobám a zároveň dodávají
celému tělu potřebnou energii.
A co naše dýchací soustava? Dýcháním vniká vzduch do více než
půl druhé miliardy pružných balo-
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Světové
setkání
mládeže
Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě
a pravdivě, aby naše svědectví
o Tobě pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie
nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.
Zdrávas Maria...

kniha

v Madridu
Letos se ve Španělském Madridu
uskuteční světové setkání mládeže s papežem Beneiktem XVI. Setkání se bude
konat ve dnech 16. – 21. srpna 2011. Poutníkům z České republiky doporučujeme
přihlásit se přes diecézní centrum mládeže nebo Sekci pro mládež ČBK. Nejjednodušší způsob přihlášení je vyplnění
elektronické přihlášky na adrese: http://
ado.cz/madrid-eprihlaska/. Přihlašujte se
co nejdříve!!! Ušetříte tím starosti nám
i organizačnímu týmu ve Španělsku :-).

Muž leží na smrtelné posteli. Už si v duchu odpočítává zbývající čas. Náhle však ucítí omamnou vůni koblih. Sesbírá poslední síly a doplazí
se do kuchyně a natáhne se po jedné koblize.
V tom přiskočí žena, plácne ho po ruce a řekne: „Necháš to, to je na pohřeb!“
Pavel Vrtal

Zastaví opilý policista ještě opilejšího řidiče a říká: „Jak to, že
vás je plné auto?“ a řidič: „No
a kvůli tomu jste mě obklíčili?“
Václav Lipovský
Ptá se pacient doktora: „Pane
doktore, můžu přežít operaci?“
Doktor se zamyslí a říká: „Ano,
můžete, ale neradil bych vám to!“
Pavel Vrtal

Neviditelná
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Text: Josef Lavička
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kniha

evím, zda je tato
kniha nejlehčí, ale
za přidání do dnešních
„nej“ rozhodně stojí.
V roce 2001 totiž vědci
v americkém Massachusetts vytiskli text biblického Nového zákona
v miniaturní velikosti.
S použitím technologie
takzvané mikrolitografie se jim podařilo vytisknout text na silikonovou tabulku pokrytou
24karátovým zlatem. To
by nebyla až taková kuriozita, kdyby tabulka
neměřila mizivých 5 × 5
milimetrů.
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Nejmenší N
miminko

ejen
ti
z vás, kteří mají mladšího brášku
nebo sestřičku
a pamatují si,
když ho maminka přivezla
z porodnice,
určitě ví, že miminka jsou malá. Úplně nejmenší miminko, jaké
se kdy narodilo, byl chlapeček Ramisy Rahman, který při porodu v roce 2004 vážil jen 260 g. Normálně přitom malá miminka
váží v průměru tři kila. Jeho nízké váze se však nelze divit, protože se narodil už v šestém měsíci těhotenství.

Sporty
pro drsná tintítka

H

okej je sport pro drsné chlapy s velkými svaly a velkou silou. Při rybaření nebo kulečníku se člověk zase
tolik nezapotí a na váze či síle úplně nezáleží. Ale přitom
jsou rybaření i biliár také brány jako sporty, pořádají se
v nich soutěže a mistrovství. Pokud ale chcete sport, na
který musíte být drsní a silní a zároveň vážit a měřit hodně
málo, dejte se na skoky na lyžích nebo nasedněte na koně.
Hmotnost skokanů i žokejů při dostizích a závodech musí
být opravdu nízká. Průměrný skokan na lyžích měří klidně
160 cm a váží třeba jen 55 kilo. V obou dvou odvětvích
se tak uplatní jen ti, kteří se nebojí, ale jsou tintítka :-).

To se ti

M

lehko řekne

ožná to znáte. Když přinesete vysvědčení, na kterém nejsou
samé jedničky, maminka s tatínkem se často rádi vyptávají,
proč nemáte lepší známky. „Proč ses to nemohl naučit? Vždyť je
to jednoduché,“ říkají nám. A my odpovídáme: „To se vám lehce
řekne. Ale tenhle předmět mi prostě nejde, učím se hodně a stejně
mám špatnou známku.“ Je pravda, že některé předměty se nám ve
škole zdají nezvládnutelné. Ale co v životě? Nastanou situace, ve
kterých nebudeme vědět, co dál. Bude se nám zdát, že to nemůžeme dokázat. I to jsou zkoušky jako ve škole, zkoušky důvěry od
Pána Boha. Když přijde nelehká situace nebo těžké období, zkuste
se zapřít, vzít to jako výzvu a zvládnout to společně s Bohem. Modlete se k němu a snažte se na 100 %. On vám pomůže a společně
s Ním to dokážete ve škole i v životě, věřte mi :-).

