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Petr má stůl u okna, a tak vidí dobře, 
co se děje venku. Není to sice nějaká 
živá ulice, ale přesto tam může sledo-
vat nemálo zajímavých situací. Nejed-
nou ho to odvádí od uče-
ní. Právě proto mu chtěli 
rodiče stůl přestěhovat, 
ale syn si své místo uhá-
jil s tím, že bez pohledu 
do ulice mu bude smutno.

Co vidí dnes? Kousek od nich 
stojí zaparkované auto, které 
tu nestává. Takže nějaká ná-
vštěva nebo turisté. Teď večer 
přicházejí zřejmě jeho majitelé: 
dva muži a  jeden mladík. Po-
divná sestava. Ale co to děla-
jí? Neotevírají dveře vozu, ale 
jeden z  nich se souká dovnitř 
oknem.

Zloději, napadá ho hned. 
A než se dostane neznámý muž 
dovnitř auta, Petr neváhá a volá 
na policii.

„Jsou tu zloději. Vykrádají 
auto,“ nahlásí vzrušeně policis-
tovi a dodává název ulice.

Policajti tu budou za chvíli, 
uklidňuje sám sebe a  pozoru-
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Josef LavičkaPohled z OKNA 
je dění u  zaparkovaného vozu. Teď vlézá 
okénkem do auta nejmladší z  trojice. Zřej-
mě chlap uvnitř potřebuje nějakou pomoc. 
Poslední zloděj venku však už může jenom 
sledovat, jak z nedaleké policejní stanice při-

jíždějí dvě auta s modrými majáčky tak, že 
vykrádané auto uzavírají mezi sebe.

Netrvá to tak však dlouho a policisté odjíž-
dějí. Zjistili, že podivná trojice nejsou žádní zlo-
ději, ale že se jim zasekl zámek ve dveřích auta, 

a  tak byli nuceni použít okno.
Petr poznal, jak lehce se 

může člověk zmýlit, když se 
dívá na druhého člověka a ne-
chápe dobře, co vlastně dělá 
a co prožívá.

V  měsíci říjnu berou věřící 
více než jindy do rukou růže-
nec a modlí se. Někteří lidé se 
na ně dívají, nechápou je a po-
smívají se jim, když mnohokrát 
opakují: „Zdrávas Maria.“ Po-
směváčci se tak podobají Pe-
trovi, který se mýlil, protože 
nechápal. Aby člověk porozu-
měl růženci, musí se ho mod-
lit. Pak teprve pozná, jak je 
při této modlitbě blízko Pánu 
Bohu a Panně Marii.

Každý z  nás se můžeme 
zvláště teď v  říjnu přiblížit 
více Pánu Bohu a  Panně Ma-
rii při modlitbě růžence. Je to 
cesta zprvu možná divná, ale 
postupně stále krásnější a uži-
tečnější.
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Milí kluci,
30 dní bez jídla a 5 dní bez vody – zhru-
ba takovou dobu je lidský organismus 
schopný s jistotou přežít. I v dnešní vel-
mi civilizované době stále žijí dobrodru-
zi, kteří vyhledávají nejrůznější extrémní 

podmínky a pokouší se v nich přežít. O ta-
kových odvážlivcích už tu ale v minulosti 
byla řeč. Dnes naopak zmíníme lidi, kteří 
nějakým zázrakem přežili nečekané situa-
ce či nehody, a vytvořili tak předem neza-
mýšlené rekordy.

Sůl nad zlato?
Solné pláně Bonneville v  USA jsou pro 
svou rozlehlost a rovinatost místem, kte-
ré je jako stvořené pro překonávání růz-
ných rychlostních rekordů v automobilech 
či na motocyklech. Když zde Jason McVi-
car roku 2008 testoval nejrychlejší továr-
ní motocykl tehdejší doby, podařilo se 
mu neplánovaně zapsat jeden rekord. Se 
svým strojem totiž havaroval v  rychlosti 
391 km/h. Vzhledem k  tomu, že nehodu 
přežil, stal se držitelem rekordu o přežití 
motocyklové havárie v nejvyšší rychlosti.

Atomový muž
Úniky radioaktivity způsobené havá-
riemi jaderných elektráren či shoze-
ním atomových bomb jsou pro člo-
věka opravdu nebezpečné a často li-
kvidační. Živoucí výjimkou potvrzu-
jící pravidlo byl Japonec Tsutomu Ja-
maguči. Ten se v srpnu 1945 shodou 
okolností nacházel vždy do 3 km od 
místa, na které Američané v Japon-
sku shodili jaderné bomby (6. srpna 
v Hirošimě a 8. srpna v Nagasaki). 
Navzdory všudypřítomné radioakti-
vitě pan Jamaguči obě nehody přežil 
a zemřel až v roce 2010 v úctyhod-
ném věku 94 let.

12 km nad zemí
Teploty ve vysokých nadmořských výš-
kách klesají zhruba o 6,5 °C na 1 kilometr 
výšky. Zaměstnanci letiště v Miami proto 
byli velmi překvapení, když v  listopadu 
1986 nalezli v podvozku nákladního Boein-
gu 707 Kubánce Gabriela Pacheca. Letadlo 
za sebou totiž mělo dvě a půl hodiny dlou-
hý přelet z Panamy do USA, při kterém se 
pohybovalo ve výšce 11 900 m v  teplotě 
–63 °C. Ačkoliv literatura neuvádí, z jaké-
ho důvodu se Kubánec rozhodl k přeletu 
v  podvozku letadla, jisté je, že mu v  ex-
trémních teplotách pomohlo přežít teplo, 
které vydávala elektronika letadla.

Být připraven na nečekané!
„Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu,“ 
píše se v Matoušově evangeliu (Mt 25, 13). Jak 
to souvisí s naším tématem? Člověk nikdy neví, 
kdy se stane něco nečekaného, nějaká vypjatá 
či extrémní situace. Snažit se takovým situacím 
předcházet je namístě. Někdy ale může být 
lepší, žít naplno každým okamžikem a každý 
okamžik také duchovně odevzdávat Pánu. Ať 
už se právě nacházíme doma v kuchyni nebo 
uprostřed tornáda. Milí ministranti, ať se nám 
to daří!Z

dr
oj

e:
 k

ni
ha

 G
ui

ne
ss

 W
or

ld
 R

ec
or

ds
 2

01
6,

 h
tt

ps
:/

/w
w

w
.p

oh
or

a.
cz

/1
64

78
-ja

k-
se

-m
en

i-t
ep

-
lo

ta
-s

e-
st

ou
pa

jic
i-n

ad
m

or
sk

ou
-v

ys
ko

u/

Odpálen tornádem
Zážitek na celý život si ze setkání s tor-

nádem odnesl devatenáctiletý Američan 
Matt Suter. Když se jeho karavan v břez-
nu 2006 ocitl uprostřed tornáda, probral 

se Matt následně ve vzdálenosti 398 me-
trů od původního stanoviště, přičemž le-
žel sám uprostřed pole. Vzdálenost, do 
jaké ho větrný živel přesunul, je vskutku 
rekordní. Tím spíše je překvapivé, že mla-
dík vyvázl pouze s drobnými poraněními.

Tato kniha je praktickým průvodcem 
na cestě k vymanění se ze závislosti na 
pornografii. Čím dál více lidí se dnes 
snaží osvobodit od tohoto novodobé-
ho otroctví, ale často nevědí, kde hledat 
pomoc. Zde je předložena konkrétní 
nabídka čtyřicetidenního putování k na-
bytí svobody v oblasti sexuality.K
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6. díl ze série Výpravy do doby Ježíšovy
Maria Grace Dateno FSP

V  závěrečném dílu Vý-
pravy do doby Ježíšovy 
se sourozenci opět vrátí 
do časů Ježíšových, kon-
krétně do města plného 
vojáků a děsivé temnoty, 
kde se stalo něco straš-
ného… Přišli snad i  ten-
tokrát příliš pozdě na to, 
aby se setkali s Ježíšem?

JaK Se oSvobodiT 
od PorNografie
Jacquinet Éric

Paní učitelka se ptá 
v hodině dějepisu: „Kdo 
z  vás si zapamatoval 
z minulé hodiny, co je to 
mumie?“

Hlásí se Matýsek: „Pro-
sím, to je naložený fara-
on v láku...“
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