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Ahoj kamarádi,
zdravím vás již popáté! Dnes budeme pokračovat v upevňování si znalostí liturgických potřeb, které používáme při mši svaté. Je to zároveň
pomůcka, co všechno bychom měli mít připravené ke mši svaté a jak
vidíte, je toho hodně.
Proto musí být vždy kostelník mnohem dříve v kostele než začne mše
svatá, aby vše stihl připravit. Když mu v této přípravě pomohou šikovní
ministranti, tak bude určitě jen a jen rád a může si díky vám v neděli
ráno více pospat ;).
V tomto čísle je vaším úkolem připsat k číslu u obrázku
správné písmeno, např. 1A, 2B apod.
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A / Pala je čtverec z pevné látky potažený ozdob-
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nou látkou nebo nápisem, ale může být jenom
bílá. Klade se na kalich a chrání před upadnutím
nečistoty do kalicha.

B / Patena kalichová je zlatá a může se do ní vkládat
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velká hostie a jak již název napovídá – kalichová – je
umístěná na kalichu.

C / Puriﬁkatorium je bílá rouška k utírání kalicha
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a pateny. Umísťuje se také na kalich. Často má
vyšitý křížek uprostřed.

D / Zvonky, to je těžký nástroj pro ministranty ;).
Zvoní se jimi při proměňování, většinou jsou
také pozlacené.

E / Patena ke svatému přijímání – jedná se o plochý
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tácek různého tvaru, často bývá zlacený. Má zabránit případnému upadnutí hostie – Těla Kristova –
na zem při podávání svatého přijímání.

F / Kalichové velum je čtvercová přikrývka na kalich
v různých liturgických barvách. Při mši svaté má
mít stejnou barvu jako ornát kněze.
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G / Kniha přímluv obsahuje přímluvy, tedy prosby za
církev, za společnost, za naše farní společenství,
za naše potřeby, za zemřelé apod.

Správně:
1C • 2E • 3G • 4A • 5F • 6D • 7B

Možná jste si všimli, že už známe tři pateny! (Patenu – obětní misku, patenu
ke svatému přijímání a patenu kalichovou.)
Pěkně prožité Velikonoce a dobu velikonoční vám ze srdce přeje
a na příště se těší váš

