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KDO JE SYMPAŤÁK?
Postní doba

Až na malé výjimky vládne u oltáře fialová barva – stálá výzva
k obrácení, ke změně smýšlení, ke zlepšení svého chování.
Co myslíte, kluci, který hřích je protivný a vadí snad
všem lidem, i když jsou věřící či nevěřící, a proto bychom měli proti němu bojovat?

Josef Lavička

Milí ministranti,
že je v únoru zima
a chodíme sáňkovat, lyžovat nebo se
koulujeme, to není
nic nového. Setkali
jste se ale už i s tím,
že někdo v zimě
přešel
Jeseníky
nebo Krkonoše po
hřebeni na běžkách
či sněžnicích? To
už je docela výkon.
Proto vám dnes
představím
právě rekordy z všelijakých kuriózních
cest po světě. Rekordy ze světa hor
či krajiny věčného
ledu a sněhu za polárními kruhy, ale
třeba i z pouště.
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yslím, že je to pýcha. Každý nadutý, namyšlený člověk, který
druhé přezírá nebo jimi dokonce pohrdá, kdo se před druhými povyšuje… takový člověk je opravdu přinejmenším nesympatický.
A přitom tímto hříchem jsme ohroženi i my. Ďábel se ho snaží naroubovat do naší duše. Pomalu a nenápadně. Tak se mu to podařilo
i u prvních lidí, které ďábel svedl k rozhodnutí, že budou jako Bůh.
Opakem pýchy je pokora. Člověk pokorný je skromný, poslušný,
pravdivý při pohledu na sebe. Je sympatický, jak říkáme „sympaťák“.
Hned po svém biskupském svěcení se monsignor Giuseppe Sarto
(1835–1914), budoucí papež sv. Pius X., chtěl podívat do své rodné
vesnice Riese, aby pozdravil svou maminku.
Biskup, který neztratil dětskou duši, si sundal prsten a položil si
ho do dlaně, aby na něj bylo lépe vidět: „Podívej se, maminko, jak
krásný je můj biskupský prsten!“
Jeho stařičká maminka se s potěšením podívala na prsten v ruce
svého syna, potom se podívala na svůj obyčejný odřený prsten
a řekla: „Skutečně máš krásný prsten, Giuseppe, ale nikdy bys ho
nedostal, kdybych já neměla právě tento svůj prsten.“
Brian Cavanauch, Kup si los
Prostá lekce maminky: Giuseppe, co bys byl bez Boha, bez rodičů,
bližních? Lekce pokory, pravdy o sobě samém. Kdyby ji papež Pius
X. nepřijal, nebyl by nikdy svatý.

Motto
světového dne mládeže je:

„Jděte, získejte za učedníky
všechny národy“
(srov. Mt 28, 19)

Svatý Otec Benedikt XVI.
zve k

„Pepíčku, pochlub se a ukaž,
jaké máš vysvědčení.“
„Až později, tati, já jsem ho
půjčil Mirkovi. On chtěl postrašit své rodiče.“
Hedvika Mičaníková

Pokud nemůžeš odlétnout do Ria, je možné prožít společně
tyto dny na Copacabaně u našich sousedů na Slovensku.
Kdy: 26.–28. července
Kde: Ružomberok
Více informací naleznete na http://www.rio13.sk/r13

Světové

dny Rio
mládeže
de Janeiro 2013

Metuzalém
na vrcholku
světa
Všichni známe Himálaje – nejvyšší pohoří světa, rozkládající se na území Indie, Nepálu, Číny, Pákistánu a Bhútánu.
Právě do tohoto pohoří, konkrétně na
horu Cho Oju, se v roce 2002 vydal jednasedmdesátiletý Japonec Tošiko Učida.
Když 1. října 2002 stanul na vrcholku
této 8 201 metrů vysoké hory, stal se tak
nejstarším člověkem, který vyšplhal do
výšky přes 8 000 metrů, tedy na jeden
ze čtrnácti „osmitisícových“ vrcholů.

Mládí se nenechá
zahanbit

Jakoby Nepálanka Ming Kipa reagovala na Japonce Učidu. Poté, co se Japonec stal nejstarším přemožitelem osmitisícové hory, zdolala nepálská šerpa Ming Kipa v květnu
2003 nejvyšší horu světa, Mount Everest (8 848 m. n. m.)
a stala se tak ve svých patnácti letech nejmladší přemožitelkou nejvyšší hory světa. Navíc se jednalo o rodinnou
záležitost. Na vrchol s ní totiž putovali její starší bratr
Ming Gyula a sestra Lakpa. Všichni tři přitom na vrchol šli
jen jako doprovod rumunské expedice.

Od pólu k pólu

A ještě k tomu pěšky. Ano, Brit Robert Swan došel se
svou expedicí po stopách Scotta Amundsena 11. ledna 1986
na jižní pól. Jen o tři roky později dorazil 14. května 1989
s další expedicí Icewalk opět pěšky i na severní pól. Stal
se tak prvním člověkem, který se dostal na oba póly bez
použití psích spřežení či jiných „dopravních prostředků“.

Čtyřicetiletá
„expedice“
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28.
světovému
dnu mládeže
2013 do Brazílie

Uskuteční se v brazilském Rio de Janeiru
ve dnech 23.–28. července 2013.
Slavná socha Krista Vykupitele, která je
dominantou města, bude symbolem; Pánovo otevřené náručí je znamením pro přijetí,
jež on vyhrazuje všem, kdo k němu přijdou,
a jeho srdce znázorňuje nesmírnou lásku,
kterou má pro každého a každou z vás.
Nechte se jím přitáhnout!
Více informací naleznete na http://www.
rio2013.signaly.cz a http://www.rio2013.com.

Výzkumné
cesty

Možná nejdéle trvající výzkumnou cestou v historii
lidstva bylo 40 let trvající putování Izraelitů z egyptského zajetí do zaslíbené země Kanaánu. Můžeme diskutovat o tom, zda se skutečně jednalo o expedici,
vždyť to bylo pouhé pouštní putování odněkud někam
a Izraelité při něm nechtěli nic vědecky dokázat. Pokud však budeme na tuto cestu nahlížet vědecky, můžeme tvrdit, že při ní vykoupený národ v čele s Mojžíšem zjistil a dostal od Boha mnoho nových informací
a poznatků zásadních pro celou budoucnost lidstva.
Vždyť třeba Desaterem se křesťané řídí dodnes :-).
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Jako ryba ve vodě
Právě tak se možná cítil Richard Presley z USA v roce 1992. Strávil tehdy totiž
přesně 69 dní a 19 minut uzavřený v podvodním modulu pod hladinou laguny Key
Largo na Floridě. Konkrétně šlo o období od 6. května do 14. července 1992.
Nejednalo se mu však jen o dosažení rekordu, nýbrž o test v rámci mise Project
Atlantis, který zkoumal účinky života pod mořskou hladinou.

Zdroje: kniha Guiness World Records 2007

Josef Janšta http://josefjansta.opava.org

