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Patrik sedí ve vlaku a otevřeným oknem proniká
svěží vzduch, který mu čechrá tmavé vlasy. Jeho tělo,
úzké jako proutek, se takřka ztrácí v rohu kupé. Kolem poledne konečně vyskakuje z vagónu přímo do
babiččiny náruče. Než se stačí zeptat na všechny své
kamarády, dozví se: „Kramných kluci jsou na dovolené s rodiči, pan farář nemá ministranty.“
Patrik se hned ohrazuje: „Já tu ministrovat nebudu.“
„Ale proč?“ nechápe babička.
„Je to tu jiné než u nás a všichni by se mně smáli,
že to pletu.“
Marně ho babička přemlouvá – nekývne ani tehdy,
když se dozví, že pan farář zestárl a potřebuje u oltáře pomoc. A tak večer v kostele usedá do lavice. Sleduje pana faráře, jak pomalu a sám přistupuje k oltáři. Jde se mu těžce, navíc je shrbený a špatně vidí.
Pocítí výčitku, že měl být u oltáře. Když si pak kněz

sám přináší z abaku konvičky, misku i misál, tak už
se na to raději nedívá. Při slovech – „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel…“ – přiznává, že si nezaslouží jít ke svatému přijímání. Co se to však děje? Po
vyprázdnění kalicha těká kněz zmateně kolem sebe,
rudý až ke konečkům vlasů. Teprve když se uklidní,
oznamuje věřícím: „Nalil jsem do kalichu namísto
vína vodu. Už se k oltáři nehodím – nevidím dobře,
necítím skoro nic – víno od vody nerozeznám.“
Patrika už v lavici nic neudrží. Několika skoky je
u abaku, spěchá s konvičkami do sakristie a tam
polohluchému kostelníkovi vysvětluje, co se vlastně
stalo.
Dopadlo to nakonec dobře. Kněz zopakoval proměňovací slova a s pomocí Patrika zdárně dokončil mši
svatou. V sakristii pak Patrik
stařičkého kněze ujistil, že
zase přijde.
Domů s babičkou se vrací šťastný. Připadá si, jako
by i on tak trochu sloužil mši
svatou. A stále se mu vrací
otázka: Budeš jednou sloužit
mši svatou sám?
Napište nám svá prázdninová dobrodružství od oltáře
a nejlepší uveřejníme a také
odměníme.
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5. července
12. července
19. července
23. července

zjistíme, jak žije Papežské misijní dílo dětí
opakujeme pořad o tom, jak se dělá rádio
je připraveno telefonické riskování
(v sobotu) znovu zazní pořad o Papežském
misijním díle dětí
26. července navštívíme dětský tábor
2. srpna
opakujeme vysílání o práci sklárny
9. srpna
představíme časopis pro dívky IN!
16. srpna
můžete soutěžit v telefonickém riskování
20. srpna
(v sobotu) opakujeme pořad o časopisu
pro dívky IN!
23. srpna
opakujeme rozhovor s nevidomou Janou
30. srpna
je připraven rozhovor s učitelem – na cestu
do školy
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Stránku připravila Iva Fukalová

Syn hromu

Byl synem Zebedea a Salome. Původně byl rybářem, ale Ježíš ho vyzval a on se stal jeho
apoštolem. Byl při vzkříšení Jairovy dcery, při proměnění a také byl svědkem modlitby
na Olivetské hoře. Pro jeho prudkou povahu dal Ježíš jemu i jeho bratrovi přezdívku
„synové hromu“. Položil život za evangelium – Herodes Agrippa ho nechal stít mečem.

Jeho jméno se dozvíš v luštěnce, když správně
doplníš jména osob ze Starého zákona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nejmladší Jákobův syn
Zabil Goliáše
Matka Ezaua a Jákoba
Král, kterého pomazal prorok Samuel
Bůh ho nechal velmi trpět
Smála se, když uslyšela, že se jí má narodit syn,
protože již byla velmi stará
Snacha Noemi
Uvrhli ho do lví jámy
Stala se ženou perského krále
(slavnost svátku Púrin)
Plavil se v útrobách ryby
Prorok, který uzdravil Námana

Na rozstříhaném obrázku najdeš,
jaké má atributy:

