Nový biskup
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Poté, co nový biskup přijme mitru a berlu, prochází kostelem a všem žehná.

Queen Mary se vrací
Největší plavidlo současnosti nese název „Harmony of the seas“. Ve světě LEGO je největší lodí Queen Mary postavená podle skutečného zaoceánského parníku z poloviny 20. století. Tato věrná kopie měří 7,79
m, je postavená z tří set tisíc kostek a na její stavbě pracovalo téměř
půl roku šest lidí. Za zmínku stojí i příběh originální Queen Mary, která
brázdila moře v letech 1936–1967. Byla i aktivně zapojena do dění během
druhé světové války, kdy byla užívána k přepravě vojenských jednotek.
Legobabylon
Věže a komíny jsou stavby, které rádi stavíme nejen
z lega, ale i ze spousty dalších typů stavebnic a kostek.
Ptáte se, jak vysoká věž se dá
postavit z lega? V roce 2014
provedli v Budapešti malý
pokus. Během pěti dní zde
byla ze 450 000 kostiček postavena věž vysoká 34,76 m.
Na její tvorbě se přitom mohl
podílet každý, kdo šel během
stavby věže kolem a měl čas.
Nezbývá než doufat, že tato
věž měla lepší osud než ta babylonská.

V sobotu 19. května v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijal
z rukou kardinála Dominika Duky biskupské svěcení Mons. Zdenek
Wasserbauer, současný generální vikář pražské arcidiecéze. Spolusvětiteli byli Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, a Mons. Jan
Vokál, biskup královohradecký. Novým pomocným biskupem ho
jmenoval papež František.
Mons. Zdenek Wasserbauer se narodil 15. května 1966 v Novém
Městě na Moravě. Po gymnáziu vystudoval Vysokou školu zemědělskou. V roce 1990 zahájil studia na Katolické teologické fakultě v Praze,
poté na Lateránské univerzitě v Římě a po šesti letech byl kardinálem
Vlkem vysvěcen na kněze. K prohloubení svých znalostí byl vyslán do
Říma na Papežský institut Teresianum, kde získal doktorát v oboru
spirituální teologie. Po návratu působil jako spirituál pražského semináře, kde se podílel na organizování víkendových duchovních obnov
pro zájemce o kněžství. V roce 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly, v roce 2016 se stal generálním vikářem
pražské arcidiecéze.
Za celou redakci přejeme otci biskupovi Zdenkovi mnoho radosti
z práce na Boží vinici. Ať mu Pán v jeho službě žehná.

Vkládání evangeliáře
během konsekrační modlitby na hlavu
svěcence je starověká křesťanská praxe,
která naznačuje, že
život a služba biskupa
nemůže čerpat jinde
než z evangelia a že
hlásání radostné zvěsti
je biskupovým hlavním
úkolem.
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Ahoj kluci,
blíží se prázdniny a s nimi spousta volného času,
který je třeba nějak naplnit. Jsou před námi dovolené, tábory i potulování s kamarády po venku. Co
když bude zrovna pršet? Můžeme si hrát doma. Třeba s legem. A protože stavebnice LEGO už píše svoji
historii téměř 70 let, představíme si dnes výběr rekordů, které s ní přímo souvisí.

LEGO nad zlato

Netradiční protéza
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Říká se, že lego je velmi variabilní a na internetu přibývají fotky a návody
na další a další stavby z lega. Že lze z této stavebnice vytvořit opravdu
cokoliv, může potvrdit i Američanka Christine Stephensová. Ta si v roce
2013 sestavila z lega funkční protézu. Video ilustrující výrobu protézy
nahrála Christine na internet, kde má dnes přes osm milionů zhlédnutí.

Životní stavba

Ne, v tradiční české pohádce
„Sůl nad zlato“ se nic měnit nebude. Ale i v oblasti stavebnic
LEGO se najde několik kousků,
které jsou mezi sběrateli hodně ceněné. Zatím nejvyšší suma
za jednu kostičku byla zaplacena v prosinci 2012. Za kostku
lega vyrobenou ze 14karátového zlata dal kupující 12 500 $
(v přepočtu více než 300 000 Kč).
Jednalo se přitom o skutečný
sběratelský kousek. Tyto zlaté
kostky byly totiž v letech 1979–
1981 rozdávány zasloužilým zaměstnancům firmy LEGO.

Písmo svaté mluví o stavění nebo stavbách velmi často. Dokonce i Pán Ježíš říká například: „Zbořte tento chrám a ve
třech dnech jej postavím.“ (Jan 2,19) Rozdíl je v tom, že
Kristus nemluví o skutečném chrámu, ale o svém těle. Milí
ministranti, každý člověk je jiný. Řečí lega jsme každý vystavěni z kostek různých barev a velikostí, jsme velcí i malí,
hubení i kulatí. Jedno nás ale všechny spojuje – to, kam směřujeme. Přejme si proto, ať je naše víra natolik silná, aby
„chrám“ našeho těla byl jednou s Ježíšem znovu oslaven.
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„Nejsme závisláci,“ odpověděli rodičům,
kteří se divili, s jakou lehkostí nechávali své
mobily doma.
„Nejsme závisláci,“ volají kluci na rodiče,
kteří jim mávají při rozjezdu vlaku.
„Nejsme závisláci“ je heslo tohoto výletu,
kde nejsou kluci závislí ani na tom, že by museli vědět, kam jedou.
Otec Josef je na takový výlet dlouho připravoval. Hoši nepožadují na výletě nic: ani
dobré jídlo, ani zábavu. Stačí jim, že jsou
spolu s Pánem Ježíšem a s kamarády.

Ve vlaku si vyluští, že jedou „pod nebe“.
To jsme se toho dozvěděli, chce se jim
brblat, ale zvolané heslo je uklidní.
Vlak je doveze vysoko do kopců. Kostel
s prázdnou farou je nejvýše položenou vesnicí, a je tedy nejvíce „pod nebem“.
Po celé tři dny kluci pracují, modlí se
a povídají si v jídelně kolem dubového stolu,
na kterém se už dávno nejedlo. Mají na sebe
čas i na vycházkách v kouzelné přírodě Vysočiny. Po třech dnech se má jet domů, ale
nikomu se nechce. Kluci poznali, jak osvěžující je odevzdat v modlitbě všechno Pánu
Bohu. Kolik strachů takto zmizelo z chlapeckých srdcí.
I mezi kluky je to teď jiné. Otec vedl kluky
tak, aby poznali své plusy a mínusy a že je trapné se jeden před druhým vyvyšovat: „Moje
vlasy… já to umím nejlíp… já mám svaly… jenom na mě je spolehnutí…“
„Byl to bezva výlet,“ sděluje každý svým
rodičům a pak si s nimi dlouho povídají.
A své mobily u toho mít nemusejí. Teď
i rodiče vidí, že jejich kluci nejsou závisláci.
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Ministrantský výlet! Jak se na něj kluci
už dlouho dopředu těšili. Teď je tu.
Rodiče svážejí své kluky na nádraží,
kde na ně čeká pan farář. Nikdo kromě něho neví, kam na výlet pojedou. Cíl cesty vyluští cestou ve vlaku. Rodiče se místo letošního výletu dozví až těsně před odjezdem.
Od toho okamžiku budou mít spojení jedině s otcem Josefem, protože
kluci své mobily nechali doma.
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