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Milí čtenáři,
od vodopádů, které jsme probíra-

li minule, se nyní moc neposuneme. 
Pouze změníme skupenství z tekutého 
na pevné a s tématem sněhu a ledu se 
trochu připravíme na přicházející zimní 
období. Klidně si tedy cvičně nasaďte 
kulichy a rukavice nebo alespoň zalezte 
se šálkem čaje pod teplou peřinu a nech-
te se myšlenkami zanést do krajin ledu 
a sněhu.

KANADSKÁ JIHLAVA

Omlouvám se, titulek 
je v tomto případě lehce 
zavádějící. Řeč tentokrát 
nebude o obyvatelích Jih-
lavy, ale o sobech. Největ-
ší sobí stádo – konkrétně 
se jedná o soby rodu ka-
ribu – totiž sídlí u kanad-
ské řeky George a jeho 
počet se odhaduje zhru-
ba na 50 000 jedinců, což 
odpovídá počtu obyvatel 
Jihlavy. Smutným faktem 
je, že ještě roku 1992 
bychom mohli to samé 
stádo velikostně srovná-
vat například se dvěma 
Brny nebo jedním Frank-
furtem (cca 800 000 oby-
vatel).

„Konečně je to tady,“ šeptá si 
Honza, když spěchá na ranní mši 
svatou.

Totéž říká pan farář, když vítá vě-
řící v kostele a dodává: „Opět jsme 
se dočkali krásné adventní doby 
a máme dnes první ze čtyř nedělí.

Honza se dívá upřeně na rozsvícenou 
svíci na adventním věci. Snaží se přitom 
nemrknout, a tak se mu obraz rozmazává 
v nádhernou souhru barev. Díval by se dál, 
ale vyrušuje ho hlas kostelníka: „Misál!“

Vyplašený hoch vzhlédne ke knězi, kte-
rý se na něho usmívá a nezlobí se na svého 
nepozorného ministranta. Honzu to moti-
vuje, rychle s knihou přiskočí a tentokrát 
mu ze vstupní modlitby kněze neunikne ani 
slovíčko. Přitom mu pevně utkvěla v pa-
měti prosba: „Posiluj naši vůli, ať konáme 
spravedlivé skutky a připravujeme se na se-
tkání s ním.“

„Spravedlivé skutky…“
Ví o jednom skutku, který by měl udě-

lat. Ale do spravedlnosti se mu nechce, do-
konce ji až dosud odmítá. Matěj mu už ně-
kolikrát říkal, že by chtěl jít ke sváteční mši 
svaté s kadidelnicí. Pokaždé ho až dosud 
odmítl: „Neumíš uhlí nažhavit jako já. Pan 
farář mě vždycky pochválí.“

Je to pravda, hájí se v duchu Honza, 
vždyť Matěj to také nakonec uzná. Ale je 
to spravedlivé? Svědomí mu stále zřetelněji 
tvrdí, že to spravedlivé není. A dodává jas-
né argumenty: Je stejně starý jako ty a ta-
jemství dobře rozdělaného ohně mu můžeš 
prozradit.

Honzovi advent rychle ubíhá a blíží se 
oslava Božího narození. Jak se těší na slav-
nostní bohoslužby. Pan farář ho onehdy ješ-
tě více nabudil, když mu řekl: „Koupil jsem 
velmi dobrá kadidlová zrna. To budou nád-
herná oblaka a parádní vůně.“

Od té chvíle jsou všechny výčitky svě-
domí pryč. Pan farář se mnou počítá. Nikdo 
jiný mu uhlí na nádherná oblaka nepřipraví.

Na poslední schůzce před Vánocemi si 
bere domů kadidelnici, aby ji vyčistil a na-
leštil.

Matěj se ho zeptá: „Můžu ti s tím po-
moci?“

Honza ho nepotřebuje, zvládne to sám. 
Ale jeho svědomí si ho tentokrát pohlídá, 
a tak mu přikývne. Čistí krásnou kadidelnici 
spolu. Matěj je šťastný a přitom se Honzo-
vi svěřuje: „Taťka mě lákal, že mě vezme 
o Vánocích na hory. Strašně jsem chtěl, ale 
nakonec jsem mu řekl, že půjdu s mamin-
kou do kostela.“

Honza polkne naprázdno, tak ho to vza-
lo. A je mu jasné, že na to musí odpovědět. 
„Půjdeš na půlnoční s kouřem. Naučím tě, 
jak máš správně nažhavit uhlí.“

„Doopravdy?“ zeptá se Matěj pro jistotu.
A když Honza přikývne, tak už ani tro-

chu nelituje, že na hory nepojede.

9. října letošního roku zahájil papež 
František ve Vatikánu Synodu o synodalitě, 
na kterou zve i tebe. Ale co to vůbec je? 
Pojďme nejprve rozšifrovat samotné slovo 
synoda. Je odvozené z řečtiny z předložky 
syn – která znamená „spolu“ a slova „ho-
dos“ – cesta. Můžeme tedy jednoduše říci: 
My, všichni pokřtění, tvoříme jedno velké 
společenství, kterému se říká církev. Všich-
ni – malí, velcí, biskupové, kněží, rodiče, mi-
nistranti, kamarádi, jdeme SPOLU po stejné 
CESTĚ za Ježíšem. Podívej se na logo syno-
dy, jestli a jak to vyjadřuje.

Všichni, na celém světě, takže i TY, 
máme šanci odpovědět papeži Františkovi 
na spoustu otázek. Jak nám to na té ces-
tě jde? Co se mi v církvi líbí nejvíce, co 
naopak nejméně? Jaké návrhy bys měl pro 
církev, aby se zlepšila? Jaké tři věci bys řekl 
papeži o církvi? Co bys chtěl změnit? Jak 
funguje naše ministrantská skupinka? Naše 
společenství ve farnosti? Naše skupina 
náboženství? Když mám nějakou těžkost, 
můžu ji říct někomu ve společenství, ve 
farnosti? Pozvali byste své přátele na mši 
svatou? Proč chodím na nedělní mši? Jak 
vyprávět o víře svým kamarádům ve škole? 
Mluvíme o Ježíši se svými přáteli, bratranci, 
sourozenci...? Mám ve své farnosti nějaké 
úkoly? Mluvíme v kostele, na náboženství, 
ve společenství o problémech, které se 
dějí ve světě? Co od nás čekají naši nevěří-

cí kamarádi? Co pro církev, pro naše spo-
lečenství můžu udělat já?

Jak na to? Nejprve popros o pomoc Du-
cha Svatého. On je totiž ten, kdo má pro 
nás a pro celou církev ty nejlepší rady. Na 
nás je, abychom jeho rady rozklíčovali. Je 
proto důležité obracet se na něj denně. Ne-
znáš žádnou modlitbu k němu? Nevadí, zkus 
třeba jednoduše říct: „Přijď ke mně, Duchu 
Svatý, a pomoz mi hledat a dělat to, co je 
správné.“ Pak vyhledej svoje kamarády mini-
stranty, kamarády z farnosti, z náboženství, 
z kostela. Pokud chceš, přizvi někoho do-
spělého. Domluvte se a pozvěte pana fará-
ře nebo pana biskupa. Spolu se pomodlete 
a pak začněte o svých přáních a nápadech 
mluvit. Pozorně poslouchej, co říkají ostat-
ní. Duch Svatý totiž nemluví jen v mém srd-
ci, ale v srdci každého, a proto mi nesmí 
nic uniknout! Biskup, pan farář nebo někdo 
z dospělých z farnosti zařídí, aby tvé nápady 
doputovaly k papeži Františkovi.

Hana PoHořalá

členka národního synodálního týmu

V poslední době se v církvi hod-
ně hovoří o synodě. Co je to synoda? 
A týká se to i nás, ministrantů?
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IGLÚ – RADĚJI SNĚHOVÉ, ČI LEDOVÉ?

Slovo iglú je zvláštní tím, že „ú“ na 
konci se píše s čárkou a ne s kroužkem. 
To ale zdaleka není všechno. Toto esky-
mácké obydlí lze postavit z ledu, či sněhu, 
přičemž můžeme díky důmyslné architek-
tuře dosáhnout opravdu obřích rozměrů. 
Největší ledové iglú zhotovené roku 2011 
v Kanadě z 2 500 kvádrů ledu bylo široké 
9,2 a vysoké 5,3 metru. Naopak sněhové 
obydlí vystavěli ve stejném roce nadšenci 
v Německu a dostali se až na rekordních 
12,1 metru v průměru při výšce 8,1 metru.

MEGASNĚHULAČKA

Sněhulák je mužského rodu 
a jeho špatný chrup, velký nos 
i hrnec místo čepice odkazují 
opravdu spíše na chlapa. Věz-
te však, že všechny sněhuláky-
-muže strčí do kapsy sněhulačka 
z amerického městečka Bethel 
(USA). V zimě roku 2008 se 
místní obyvatelé rozhodli zdo-
lat všechny rekordy a po měsí-
ci snažení stála na území jejich 
města obrovská sněhulačka 
měřící 37,21 metru. Socha byla 
dokončena přesně 26. února 
2008 a stala se – než dojetím 
roztála – nejvyšším sněhulákem 
na světě.

SAHARA PRO TUČŇÁKY

McMurdo Dry Valleys – tedy suchá údolí Mc-
Murdo – se nachází na Antarktidě, a i když cha-
rakteristiku pouště nenaplňují teplotami, ročním 
úhrnem srážek pod 100 mm už tak činí zcela urči-
tě. S průměrnou roční teplotou –20 °C je tato ob-
last v rámci Antarktidy spíše vlídná. Mezi pouštěmi 
však může držet jasný teplotní primát. Zároveň se 
s 4 800 km2 jedná o největší souvislou nezaledně-
nou plochou tohoto sedmého kontinentu.

BIBLICKÝ HUMOR
„Dobrořečte Hospodinu, lede 

a mraze/ledovce a sněhy, velebte 
a vyvyšujte ho na věky,“ tak praví 
verše 71/72 z málo známé biblické 
knihy s názvem „Přídavky k Danie-
lovi“. Že jsou zvláště některé biblic-
ké knihy svým způsobem Boží osla-
vou stvoření, na to už jsme si zvykli. 
Že právě slova o dobrořečení ledu 
a mrazu či ledovců a sněhu přichá-
zejí v biblické kapitole s názvem „Pí-
seň tří mužů“, na tom by ještě také 
nebylo nic až tak zvláštního. Oni tři 
muži ovšem nezpívají svoji píseň jen 
tak, nýbrž jako součást chvalozpěvu, 
když tančí odsouzeni na smrt v roz-
pálené peci. Je vidět, že jejich víra 
byla opravdu pevná, protože se ne-
jen jim nic nestalo, zároveň stvořili 
i nádherný chvalozpěv, který se na-
příklad jako součást breviáře modlí 
velmi často celá dnešní církev. A vy 
si, milí ministranti, zmíněný chvalo-
zpěv (Přídavky k Danielovi, Azarjá-
šova modlitba, verš 51–90) přečtěte 
za domácí úkol!
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