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časí. Po krásné zimě, kdy napad-
la spousta sněhu, přišla obleva. 
Všude bylo plno vody jako na jaře, 
i když je začátek února. A dnes do 
rána to zmrzlo.

Petr se na lesklou plochu dívá 
z okna. Připadá si jako na zimáku, 
kde mantinely jsou domy.

„Běž si ještě lehnout,“ nabádá 
ho maminka, „venku spadneš a zlo-
míš si nohu.“

„Neboj, mami, nespadnu ani 
jednou. Budu se klouzat až do kos-
tela.“

„Pan farář stejně nepřijede.“
„Namontuje si na kola řetězy 

a dojede. A když nepřijdu já, tak 
nebude mít ministranta.“

„Poslouží mu kostelník.“
„Ten dneska nevyleze. Bojí se, 

že spadne. Říká, že potřetí mít zlo-
menou nohu nechce.“

Maminka už na to neříká nic 
a jde připravit svému dvanáctileté-
mu synovi malou snídani. A brzy na to ho 
pozoruje z okna, jak „bruslí“ ztichlou ulicí.

Petr si dává pozor na každý krok, chytá 
se zdí a dopravních značek. Nemusí přitom 
dávat pozor na auta, protože žádná nejedou. 

BIBLICKÁ POKLADNICE
Kromě toho, že je Bible pokladnicí moudrosti a tajemství víry, nalezneme 
v ní skutečně nepřeberné množství zmínek o drahých kamenech. Asi nejvíce 
v jedné větě jich vypočítává prorok Ezechiel ve 28. kapitole své knihy: „Byl 
jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, 
jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smarag-
dem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy 
jsi byl stvořen.“ (Ez 28, 13) Jak se lze dočíst, kapitoly 25–32 knihy Ezechiel 
obsahují takzvané „výroky proti národům“. Jedná se o proroctví proroka 
Ezechiela vůči různým národům, které mají být v budoucnu zatraceny. Věta 
zmiňující drahé kameny patří konkrétně do proroctví proti národu kolem 
libanonského města Týr, který byl skutečně zničen roku 332 př. n. l. Své 
proroctví tedy Ezechiel uzavírá následovně: „Všude mezi lidmi, kde tě znají, 
strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš na-
věky.“ (Ez 28, 19)

Poprvé zapochybuje: přijede skutečně pan 
farář? Chvíli přitom nedává pozor, uklouzne 
a padá na hladký led. Tře si čelo. To bude 
boule! Co mu řekne paní Mrázková, až ho 
uvidí? Dá mi určitě dva bonbony namísto 
jednoho. Ale bude v kostele? A bude vůbec 
někdo v kostele, když jsem nepotkal dosud 
ani jednoho člověka?

leká. Uklidňuje se. Pan farář se zpozdil, když 
nasazoval řetězy. Ale než dojdu ke kostelu, 
určitě tam bude.

Ale není. Pro jistotu chytá Petr za kliku 
od hlavních dveří, pak ještě od sakristie. Je 
zavřeno, všude tma, nikde ani živáčka. Hoch 
se ptá sám sebe: mám se vrátit domů? Ne, 
odpovídá. Pan farář určitě přijde, pomohu 
mu nachystat věci ke mši svaté.

Vrací se k hlavnímu vchodu. Vklíní se do 
rohu, ale tady cítí chlad z velkého mrazu. 
Rozhoduje se, že si bude sloužit mši sám 
pro sebe tak, jak ji sloužíval doma, když byl 
malý. Je u proměňování, když ztuhlý mra-
zem nemůže ani zvednout ruce tak, jak to 

dělá kněz.
Přijíždí auto s řinčením řetězů, 

vystupuje z něho kněz a doklouzá-
vá k chlapci, který nemůže udělat 
krok, ale vztáhne k němu ruce. Sil-
ný muž ho jednou rukou obejme 
a druhou odemyká dveře. Vtahuje 
ho dovnitř a pak ho nese v náru-
čí do sakristie. Pokládá ho tam do 
křesla a rychle spouští naplno elek-
trické topení.

Po chvíli rozmrzající hoch říká: 
„Sloužil jsem bez vás. Teď už bude 
otčenáš.“

Kněz přikývne a nahlas se mod-
lí „Otče náš…“ a děkuje Bohu, že 
se nakonec rozhodl přijet, i když 

všechno bylo proti, a že šťastně dojel, aby 
věrného ministranta zachránil.

Za prvé: Být trochu doma s rodinou, po-
moci a přiložit ruku k dílu.
Za druhé: Pomoci ve farnosti či vesnici. 
Nebylo mně to jedno, jak žije náš pan farář, 
jak to vypadá na vesnici či u hasičů. Rád jsem 
chodil na faru, natíral okna, pracoval na za-
hradě nebo pomáhal s pracemi na kostele. 
Proč? Aby dům Boží byl krásný a kněz měl 
obstojné zázemí.

Hledat odpovědi na otázky, které ti rezonují 
v srdci. Hledat směr tvé životní cesty.

Je to třeba? Jde o to zakusit široké spo-
lečenství mládeže, nejen partu blízkých ka-
marádů.

Budeš zde mít příležitost vybrat si různé 
semináře a workshopy. Potkáš se s většinou 
našich biskupů. Společně budeme slavit mši 
svatou a večer prožívat svědectví, zamyšlení 
a modlitby. Sport a další aktivity nebudou 
chybět. Jsou také připraveny různé koncer-
ty a mnoho dalšího.

Máš-li ostych, neboj se, ten po prvním dni 
u všech padá. Nemáš-li s kým jet, pozvi ka-
maráda či kamarádku a jeďte spolu. Neboj se 
přihlásit i sám. Určitě budeš odjíždět se spous-
tou přátel a novou zkušeností života víry.

Jaké bude setkání, záleží na každém 
z nás. Připravujeme, modlíme se, organizu-
jeme, jak nejlépe umíme. Přidej se k mod-
litbě, ať tebe i nás vede sám Duch Boží. Jsi 
srdečně zván, abys svou přítomností přiložil 
ruku k dílu.

Díky za to, že jsi a že přemýšlíš. Díky za 
tvou službu a nasazení v přátelství s Kristem.

Věřím, že se potkáme v Hradci Králové 
na Celostátním setkání mládeže a že pozveš 
i další přátele. Ať ti dobrý Bůh žehná a Pan-
na Maria chrání.

Žehná P. Kamil Strak,
koordinátor Sekce pro mládež ČBK

Dává si pozor, párkrát je to na hraně, 
ale už nepadá. Těší se, že za rohem už uvi-
dí rozzářená okna kostela. Ale nic takové-
ho nespatří. Kostel ano, ale jeho okna jsou 
tmavá až černá. Až se takového pohledu po-

Za třetí: Zajet na tábor, čundr, jet na puťák 
s partou kluků. A to ti nabízím: Chci tě po-
zvat do Hradce Králové.

Co tam bude? Celostátní setkání mláde-
že! Koná se každých pět let. Letošní bude od 
9. do 14. srpna.

Ptáš se, proč jet? Abys měl možnost 
prohloubit víru spolu s mladými vrstevníky. 

Ahoj kluci!
Skončily Vánoce a už začínáme plá-
novat, jak naložíme s létem. Kam 
jet, jak prázdniny prožít a smyslu-
plně naplnit. Když jsem byl ve va-
šich letech, vždy jsem vnímal tři 
momenty.

Josef Lavička

NENÍ KARÁT JAKO KARÁT
Není víc než 24karátové zlato. Karáty (kt) u zlata představují jednotku 
ryzosti. Pokud však mluvíme o karátech u diamantů, jedná se o jednotku 
hmotnosti. Jeden karát (ct) v takovém případě představuje 0,2 gramu. Tedy 
například desetigramový diamant má vlastně 50 karátů (ct). Pro zajímavost, 
vůbec nejdražší diamant byl doposud vydražen za 1,23 miliardy Kč a vážil 
24,78 karátů. Nemusíme se ale obávat, diamantů je na Zemi zatím ještě 
dostatek. Například v největším diamantovém dolu v ruském Jakutsku se 
zásoby odhadují až na 200 milionů karátů (40 tun) tohoto minerálu.

TENTO NUGET NENÍ Z FAST–FOODU
Kuřecí nugety, tedy malé smažené kuřecí kousky, byly 
vynalezeny v USA a představují časté jídlo ve stán-
cích s rychlým občerstvením. Dnes ale výjimečně bu-
deme řešit jiné nugety. Ty zlaté, za kterými se právě 
do Ameriky kdysi spousta Evropanů vydávala. Zatím 
největší zlatý nuget ovšem nebyl vyrýžován někde na 
řece, nýbrž ve zlatém dole a má dokonce svoje jmé-
no. Nuget Holtermann byl nalezen 19. 10. 1872 v dole 
v Novém Jižním Walesu v Austrálii. Nalezený 235 kg 
těžký blok břidlice ukrýval rovných 82,11 kg zlata.
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Ahoj ministranti,
mastek, sůl kamenná, vápenec. „Cože?“ říkáte si. Fluorit, apatit, živec, 
křemen? „Co je to za hatmatilku?“ Topaz, korund, diamant. „A dost!“ 
Tomuto jazykolamu se správně říká Mohsova stupnice tvrdosti a probírá 
se během vyššího stupně základní školy v biologii nebo chemii. Diamant 
v ní představuje ten nejtvrdší minerál, který zvládne řezat i do skla. A víte 
co? Pojďme se na ty diamanty a drahé kameny podívat podrobněji.

ŽIVCOVÁ KŮRA?
Ačkoliv je diamant nejtvrdším minerálem na Zemi, 
v některých ohledech na primát nedosáhne. Například 
živec, který se v Mohsově stupnici drží na průměrné 
šesté pozici, strčí diamant do kapsy, třeba co se týče 
výskytu. Nejen, že je živec spolu s křemenem a slídou 
součástí žuly, živec dokonce tvoří 60 % veškerých hor-
nin zemské kůry. Žádný minerál není v zemské kůře 
zastoupen výrazněji.
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