Milí kluci,
v dnešním článku rubriky
„nej“ si povíme o jedné
tradiční živočišné skupině. Mám pro vás ale hádanku. Mezi živočichy, jejichž
rekordními zápisy se budeme dnes
zabývat, patří mimo jiné vůbec nejmenší
žijící obratlovec a stejně tak i vůbec největší živočich světa. Tak pestrá tato zvířecí kategorie je. Ano, dnes se budeme věnovat rybám.
A to i oběma jejich zmíněným zástupcům.

Josef Lavička

Soutěž
o let vrtulníkem

7) Pokud vás někdo požádá o radu, snažte
se na něho hledět Kristovýma očima. Neraďte sami za sebe, ze své moudrosti, ale
hledejte v první řadě moudrost Boží.
8) Nejlepším příkladem a výukou duchovního života je vždy vlastní příklad. Slova často mohou odradit, mluvte o své víře teprve
tehdy, až budete dotázáni. Ale vždy buďte
připraveni dobře odpovědět.
9) Šetřete jídlem a nekrmte popelnici. Neplýtvejte zbytečně vodou. Na světě jsou místa, kde mají děti hlad a žízeň.

Skutky milosrdenství
Soutěž o let vrtulníkem pokračuje,
ještě se můžeš zapojit! Ve druhém
kole máš za úkol rozpoznat z následujících situací, o jaké skutky milosrdenství se jedná. Napiš nám všech třináct
do redakce na mail redakce@tarsicius.cz do konce února. Pokud s tímto
úkolem pošleš vypracovaný i první
úkol, zařadíš se do soutěže a za to let
vrtulníkem přece stojí! Ať jsou ti následující skutky milosrdenství inspirací k poznání potřebných a potřebného
v tvém okolí. Více o soutěži najdeš na
našem webu: www.tarsicius.cz.
1) Říkat druhým, co mají a nemají dělat má
svá pravidla. Pokud chcete pomoct svému kamarádovi, který se dopouští hříchu, poraďte
se nejprve se svými rodiči, nebo se svým zpovědníkem. Teprve poté, a po důkladné modlitbě, zkuste svého kamaráda napomenout.

2) Starejte se o vlastní oblečení, aby se poté,
až ho přestanete nosit, mohlo dát do charity.
3) V životě uslyšíme na svou adresu mnoho
slov, a ne všechna musí být dobrá. Nevěřte slovům proneseným v hněvu a v zlobě,
jejich smyslem je ublížit. Zůstaňte v pokoji
a hledejte v srdci odpuštění, neboť urážky
nevypovídají o vás, ale spíše o tom, kdo je
pronáší.
4) Kdo se naučí vidět, že každý člověk je
chtěný Bohem, prožije celý život mezi bratry a sestrami. Trénujte tento „boží“ pohled obzvlášť na lidech vám nesympatických
a obtížných.
5) Mnozí lidé jsou vězni vlastního těla. Nemocní, staří, nemohoucí. Každý z nich bude
rád za návštěvu nebo jakoukoliv drobnou
výpomoc.

Ryba, co má rýmu
Myslíte, že ryby mohou nachladnout? Ne tak docela. Existuje
však jedna, která přinejmenším kýchá. Sliznatka cizopasná je parazitující ryba, která se usazuje uvnitř jiných ryb nebo jejich mrtvých těl a živí se jejich orgány. Když už nemá co k snědku, dostane
se ven z těla svého hostitele pomocí slizu, kterým se celá obklopí, a snáz tak vyklouzne. Aby však sliz nezalepil její dýchací otvory, je schopná „kýchnout“, a tím si svůj primitivní „nos“ vyčistit.
Miniryba
Ryba druhu Photocorynus spiniceps je vůbec nejmenším obratlovcem, který byl kdy vylovený.
Vědci z Washingtonské univerzity
vylovili v srpnu roku 2005 z hloubky 1 425 m uprostřed Filipínského
moře samečka této ryby dlouhého pouhých 6,2 mm. Velmi zajímavé je, že samička tohoto druhu
měří několikanásobně víc – zhruba 46 mm. Sameček jí však nedá
nic zadarmo a velkou část svého
života tráví zahryznutý do jejího
břicha nebo boků.

10 11

10) Kromě období Dušiček málokdy vstoupí
naši zesnulí do našich modliteb. Modlete se
pravidelně za své předky a za všechny duše
v očistci. Prožijte život ve shodě s Boží vůlí,
abyste se nemuseli bát stáří a smrti.
11) Spolužáci, kteří jsou šikanováni nebo
kteří změnili školu, jsou často cizinci mezi
námi. Nabídněte jim své přátelství a pomoc.
12) Půjčujte nemocným kamarádům sešity,
navštěvujte je a pomáhejte jim s doučováním.
13) Myslet hlavně na sebe, je cesta sobectví,
které vede ke smutku. Skutečně šťastnými
se můžeme stát teprve tehdy, začneme-li myslet především na druhé. Zahrňte do
svých modliteb své kamarády, učitele, rodiče, ale i své babičky a dědečky, kteří vás předešli do slávy Boží.
Jeden mladý muž čte ve vlaku knihu. Spolucestující se ho ptá:
„Co to čtete?“
„Nový zákon,“ odpověděl tázaný.
„No jo, ono jich dneska vychází, viďte?“

Mořský Einstein
Nevím, zda je tato ryba nejchytřejší ze všech. Přinejmenším ji ale činí
výjimečnou fakt, že její mozek je několikrát aktivnější než například
ten náš. Ryba s podivným jménem Gnathonomus petersi totiž využívá
pro svůj mozek více než 50 % všeho přijímaného kyslíku. Přitom i lidé,
kteří se vyvinutím a schopnostmi svého mozku považují za nejchytřejší tvory, využívají pro mozkovou činnost jen 20 % získaného kyslíku.

Největší žijící živočich
Většina z nás už o plejtvákovi obrovském
a jeho ohromných rozměrech někdy slyšela. Ostatně slovo „obrovský“ má ve svém
názvu právem. Jedná se totiž o vůbec největšího žijícího živočicha, přinejmenším
co se týká váhy. Plejtváky řadíme mezi
savce. Dospělí plejtváci dosahují délky až
30 metrů a váží přes 200 tun. V literatuře se vtipně zmiňuje, že jen jazyk plejtváka
váží kolem 4 tun, tedy stejně jako dospělý
slon. Navzdory svým rozměrům se však
nejedná o žádného lenochoda. Plave rychlostí přes 35 km/h. Je jen škoda, že tento
výjimečný živočich doplácí na znečištění
oceánů a lovy velryb, a jeho výskyt tak
strmě klesá.

Jako ryba ve vodě
Kluci, vzpomenete si na biblický příběh o rozmnožení chlebů zástupům? Na začátku bylo jen
pět chlebů a dvě ryby a Pán Ježíš z nich nakrmil
několikatisícový dav. „Proč s sebou učedníci nosili zrovna ryby?“ říkáte si možná. Mnozí z nich
byli přece rybáři, které si Kristus povolal, aby se
stali „rybáři lidí“. I nás si Pán volá, abychom mu
sloužili u oltáře. Přeji vám, ať ministrujete s láskou a ať zažíváte blízkou Boží přítomnost. Zkrátka ať se před oltářem cítíte jako ryba ve vodě :-).

Foto: jamesteohart - Dollarphotoclub, billycorgan84, T.W.Pietch- University Washington - wikipedia.org
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6) Radost a útěchu, kterou nás zahrnuje Pán,
nedostáváme pouze pro své osobní potěšení, ale především proto, abychom právě tím,
co jsme dostali zadarmo, mohli pomáhat zarmouceným a sklíčeným.

Foto: archiv Alfa Helicopter

jáhen Josef Janšta
http://josefjansta.opava.org

Zdroje:
kniha Guiness World Records 2007
www.wikipedia.org

Naše výmluvy

Nedávno mě rozesmál následující vtip:
Lékař prohlíží mladého pacienta a na
závěr mu říká: „Chlapče, víš, že máš
nadváhu? S tvou váhou bys měl měřit
asi dva metry.“
„Já vím,“ přiznává hoch a dodává:
„Proto hodně jím, abych rychle vyrostl.“
Je to vtip, ale ukazuje, jak se my lidé mnohdy chováme: nepřipustíme si chybu, omlouváme
se. Například když někdo napomene lenocha,
hned dostane odpověď: „Já jsem unavený. Nikdo
po mně nemůže chtít, abych ještě něco dělal.“
„Proč se pořád s někým biješ?“ napomíná učitelka známého rváče. „Já za to nemůžu,“ odpovídá
žák. „Ruka mi vystřelí a střela se už přece nedá
zastavit.“
Pan farář vyzývá ministranta, aby kromě neděle přišel alespoň jednou v týdnu sloužit k oltáři.
Kluk, který má během dne takřka zavařený mobil,
mu odpoví: „Pane faráři, já bych tak rád přišel, ale
nemám čas. Musím psát úkoly a učit se do školy.“
Nejednou se přitom prozradíme. Paní učitelka se ptá žáka praváka, proč nenapsal úkol. On
okamžitě vystřelí nahoru levou ruku, kterou má
v sádře, a vysvětlí: „Mám ruku v sádře, nemohl
jsem úkol napsat.“
Někdy je prozrazení nějaké nepoctivosti až komické, jak ukazuje vtip:
Redaktor motoristického časopisu dělá na ulici
anketu. Zastaví náhodného kolemjdoucího a ptá
se: „Prosím vás, jak často měníte olej?“ „Olej?
Tak jednou za rok.“ „To jste tedy více než vzorný.
Chtěl bych vidět vaše udržované vozidlo.“ „Jaké
vozidlo? „Já mám stánek s občerstvením, kde smažím hranolky.“
Postní doba je dobou obrácení, kdy máme odložit výmluvy a pravdivě si přiznat své chyby. Vždyť
Pán Bůh je vševědoucí a ví všechno. Možná ve zpovědnici pan farář přijme nejasnou výmluvu: „Zalhal
jsem, abych pomohl spolužákovi.“ Pán Bůh však ví,
že mu tak pomohl ukrást v obchodě bonbony.

