Kuba
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něco nesli a Kuba neměl nic. Také
maminka mu nemohla nic dát,
protože byli chudí. Přesto se do
Betléma vypravil, ale přistoupit
až k jeslím se neodvážil, protože
neměl žádný dárek.
Maria držela dítě v náručí a přijímala dary. Bylo to na ni moc
a svatý Josef vedle byl na tom
podobně. Proto se rozhlížela,
kdo by jí mohl pomoci. Ale všichni měli plné ruce. A tu spatřila
Kubu, který nic nenesl. Kývla na
něho, a když k ní chlapec bázlivě
přišel, poprosila: „Vezmi na chvíli
do náruče mé dítě.“
Chudý chlapec přijal Ježíška
k sobě a přitiskl si ho k srdci. Jak
byl šťastný, nelze ani vypovědět.“
Když kněz skončí vyprávění, tak
je chvíli ticho, ale pak se hoch podívá zpříma knězi do očí a hrdě
řekne: „Já jsem taky Kuba.“
Muž přikývne, natáhne se do jesliček pro figurku Ježíška a vloží ji
šťastnému klukovi do náručí.

Průvodce
do Panamy i na doma

ce. Aplikace byla vyvinuta přímo pro
setkání mládeže v Panamě a měla by
skutečně sloužit jako takový posvátný
průvodce. Celý program je zatím boŠťastlivci, kteří odjíždějí do
hužel ve španělštině, ale tvůrci slibují,
Panamy na Světový den mlá- že do zahájení setkání bude k dispozici
deže, budou určitě potřeboi v angličtině. Ale již nyní se dá s pomocí
vat průvodce. Zcela jistě si
slovníku do aplikace přihlásit a začít ji
s sebou vezmou mapu, ale já
bez obav používat. Já osobně jsem již
mám dobrý tip na průvodce,
obešel v okolí všechny svaté a docela
který se vejde do kapsy a pojsem se pobavil i poučil.
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Náhle kněz zbystří pozornost.
K betlému se přibližuje kluk, snad
páťák. Toho neznám, ujišťuje sám
sebe otec a sleduje chlapce, co
bude dělat. Hoch přechází podél
betléma a prohlíží si jednotlivé figurky.
Otec Václav se rozhoduje, že si
s ním popovídá.
„Líbí se ti betlém?“ zeptá se
chlapce, když se k němu přiblíží.
Hoch se nelekne. Stále si prohlíží figurky a tiše říká: „Všichni něco
nesou.“
Kněz přikyvuje a říká: „Pastýř
nese ovečku, žena upečenou vánočku, krejčí košilku.“
Chlapec skáče knězi do řeči.
„Stolař nese kolíbku, pekař chléb,
sedlák mléko, babička vajíčka. A já
nemám nic.“
„Vypráví se příběh,“ ujímá se
slova pan farář, „o Kubovi, který
byl tak starý jako ty. Dozvěděl se
o narozeném Ježíškovi od lidí, kteří se mu spěchali poklonit. Všichni

nej

Vojenská
technika

Hod Boží vánoční odpoledne…
Kostel je otevřený, aby mohly především rodiny s dětmi přijít ke krásnému betlému.
Pan farář sedí za sloupem, aby ho přicházející neviděli, ale on viděl je a mohl zakročit,
kdyby tam někdo dělal něco špatného.
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Lincoln v 1. světové válce
První tank jménem „No.
1 Lincoln“ spatřil světlo světa v britské firmě
William Foster a poprvé vyjel 6. 9. 1915. Hned
o rok později byly tanky
nasazeny v bitvě, konkrétně u Flers-Courcelette ve Francii. Na sklonku
války na jaře 1918 se poté
odehrála první ryze tanková bitva u Villers-Bretonneux. Je však třeba
podotknout, že jméno
Lincoln dostal prapředek
všech tanků podle města své výroby, ne podle
amerického prezidenta.

A zase tY USA!
Stejně jako si USA podmanila vojenský svět svojí letadlovou lodí „Gerald R. Ford“,
patří jí primát i ve vzduchu.
Nejrozšířenějším aktivně
používaným stíhacím letounem je totiž americký F-16
Fighting Falcon. S počtem 2
281 vyrobených kusů tvoří tato stíhačka z roku 1974
15 % světového bojového
letectva.
Hymnu setkání si
poslechni na YouTube
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Ahoj ministranti,
tentokrát si představíme ryze chlapské téma. Přestože
i ženy někdy hrály a hrají ve válkách a bitvách zásadní
role, můžeme říci, že válčení je především mužskou záležitostí. Armády a vojenská střetnutí však nejsou pouze záležitostí lidí. Veledůležitou roli v nich po celá staletí
hraje i vojenská technika, která v posledních sto letech
prodělala zásadní pokrok.

Titanic pro letadla
Fenoménem v historii vojenství jsou bezesporu letadlové lodě. Tu největší z nich
představuje aktuálně americká loď „Gerald R. Ford“, která byla uvedena do provozu roku 2016. Kolos o rozměrech 332,8 × 40,8 m láme hned několik rekordů.
Jedná se o největší letadlovou loď, největší letadlovou loď na jaderný pohon a při
pořizovací ceně 13 miliard dolarů je tento obr i nejdražší lodí svého druhu v historii.

Letadlo
na moři?
Stejně jako v případě
tanků byla 1. světová
válka i novou příležitostí pro využití letadel. V bitvě u Jutska na
konci května 1916 byla
letadla poprvé v historii použita i v námořní bitvě. Anglický
poručík F. J. Rutland
totiž mapoval situaci
před bitvou britských
a německých křižníků
právě z paluby letadla
Seaplane. Nutno podotknout, že šlo o husarský kousek, neboť
závěr letu byl provázen
poruchou karburátoru
letadla.

Davidova
modlitební technika
David a Goliáš, chronicky známý starozákonní souboj, ve kterém nepatrný David
přemohl dobře ozbrojeného obra Goliáše. Kromě toho, že zvítězil díky chytrosti
a použití praku, můžeme hlavní zásluhu na
Davidově vítězství připisovat Hospodinu.
Vždyť sám David řekl při střetnutí Goliášovi: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím
a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu
Hospodina zástupů, Boha izraelských řad,
kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Celý svět pozná, že
při Izraeli stojí Bůh.“ (1 Sam 17, 45–46).
Co si z toho příběhu můžeme odnést my?
Že bez Božího požehnání a důvěry v Boha
je sebelepší vojenská technika i síla marná.
Mysleme na to!

