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ČÁSTI KOSTELA – OPAKOVÁNÍ
Milí a šikovní ministranti,
v minulém čísle jsme si popsali části kostela a teď si zkusíme, co
jsme si zapamatovali! Do připravených okének doplňte název části
kostela. Nad některými políčky jsou čísla. Písmena, nad kterými
jsou čísla, přepište do políčka se stejným číslem v tajence dole.
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Největší část kostela, ve které se
modlí Boží lid, se nazývá
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Drazí ministrantští přátelé, občas narazím na názor, že pohyb je už dnes
výsada pouze lidí, kteří závodně sportují. Nicméně pohyb je od nepaměti
nezbytnou součástí života lidí. Představ si například lovce mamutů, který by neuměl pořádně hodit oštěpem,
nebo jak by asi dopadla Mařenka, kdyby Jeníček neuměl vylézt na strom
a neunesl by čarodějnici na lopatě.
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Další nešvar, který se mezi mladými šíří, je vzdávání se! „Já to hrát nechci, protože mě
to nebaví.“ „A proč tě to nebaví?“ „Protože mi to nejde.“ A přesně tady je zakopaný
pes – je to takový „začarovaný kruh“. Proto nabízím řešení, jak z toho ven. Musíš prostě
začít u sebe:

SNAŽ SE, TRÉNUJ, NEVZDÁVEJ TO
- Budeš-li trénovat, zlepšíš se.
- Když se zlepšíš, bude tě to bavit.
- Když tě to bude bavit, budeš chtít na sobě dále pracovat.
Hodně zdaru, trpělivosti a odhodlání na tvé cestě za sportovními zážitky!

hlavu a zakřičí „bren“. Tím akce útočícího týmu končí a na pálku se
připraví další. Důležité je, že v momentě zaznění slova bren musí být
všichni pálkaři na metě, jinak mají minusový bod a vrací se na první
metu. I bránící tým ale může bodovat, a to tak, že se někomu z obránců podaří chytit odpálený míček útočníka přímo ze vzduchu.
Nechci vás zde zahlcovat detaily, proto zájemce o tuto hru odkážu
třeba na http://www.zakares.cz/pravidla/brannball, kde jsou pravidla podrobně popsána. Každopádně, pokud si hru lehce upravíte
podle svých možností a chuti, ničemu to nevadí. Tedy pokud se nebudete chtít zúčastnit dnes již oficiálního mistrovství ČR v brenbalu. Hru
doporučujeme na ministrantskou schůzku, na tábor nebo i rodinnou
sešlost.
Sportu zdar, Petr Lukeš

V této části kostela je při mši svaté kněz
a ministranti. Toto místo se nazývá
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Jedna z úžasných novodobých her, kterou může hrát opravdu každý, kdo má chuť, je brenbal (v originálu brännball
= spálený míč). V zásadě jde o druh pálkovací hry podobné softbalu, nicméně tato hra není tak náročná na technickou zdatnost a vyspělost hráčů a velice důležité je,
že je velmi dynamická – body se dají získávat neustále.

Nápověda: sakristie; kropenka; hlavní loď; lavice; presbytář

Hra se k nám dostala ze Švédska společně s firmou Ikea. Vybavení je
velmi jednoduché. Základem je pálka (protáhlé prkénko) a pak už jen
tenisový míček (raději více) a mety na označení hřiště (viz obrázek).
Stojí proti sobě dva týmy. Útočící tým se postupně střídá na pálce.
Hráč si sám nadhodí míček a odpaluje tak dlouho, než se mu odpal
podaří. Po úspěšném odpalu se útočník snaží oběhnout všechny čtyři
mety. Druhý tým se snaží co nejrychleji dostat odpálený míč do prostoru, kde stojí tzv. brener. Ten, když obdrží míček, zvedne ho nad

Kamarádi moji milovaní, máme před sebou poslední
měsíc školy a pak nejkrásnější část roku:
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NA VIDĚNOU!
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SOUTĚŽ

Pošli nám do redakce fotku, jak sportuješ. Oceňujeme
především originalitu a také týmovost. Tři výherci obdrží
ručně vyráběnou pálku na brenbal od Vojty Barabáše, kterému moc děkujeme. Uzávěrka soutěže je 15.07.2017. Fotografie pošli na redakce@tarsicius.cz

