Kdo je nejlepší fotbalista
aneb ZLATÝ MÍČ
na poličce

Opakování je matka moudrosti
Ano, kamarádi,
ministrování a všechny znalosti
kolem… to dá zabrat. Musel jsem
si ochladit své nožky v lavoru se
studenou vodou.

Kamílku, pamatuješ si? O této věci
jsme si říkali v minulém čísle. Víš, jak
se tato věc jmenuje? Tak to napiš do
těchto políček:
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Zlatý míč je ocenění pro nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě, které je každoročně udělováno sportovním magazínem France
Football. Kdo ze začínajících fotbalistů by si jednou nepřál mít tuto
osobní trofej na poličce? A že je konkurence opravdu obrovská,
je jasné na první pohled, vždyť v Evropě se hrají tři nejprestižnější
fotbalové soutěže na světě, a to – španělská Primera Division, anglická Premier League a italská Serie A.

Dnes bych vám chtěl představit mého mladšího brášku
Kamila.

Letošní Zlatý míč (stejně jako loni)
je v rukou argentického „špílmachra“,
který ve službách Barcelony dává góly
jak na běžícím páse a nejmenuje se jinak než Lionel Messi. Ale nezapomeňme také na dva hráče, kteří dlouhá

A víš i tento těžký název?

PYX?
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Josef Masopust

Fotbalový internacionál, který
letos oslavil své krásné osmdesáté narozeniny. Každý bystrý ministrant si tedy rok narození hravě
dopočítá :-). Většinu své hráčské
kariéry prožil v armádním klubu
Dukla Praha a 63 zápasů odehrál
i v národním mužstvu. Za první z vrcholů své hráčské kariéry
považuje zápas proti brazilskému
mistru FC Santos, který Dukla
porazila 4 : 3, Masopust dal dva
góly, a byl tak oceněn nejlepším
hráčem utkání (dokonce i samotný Pelé zůstal pozadu). Druhým
vrcholem bylo finále MS mezi Brazílií a Československem v roce
1962, kde jsme sice byli poraženi, ale pro naše barvy to byl obrovský úspěch! Zlatý míč vyhrál
v roce 1963 a pochlubit se může
i oceněními jako Český fotbalista
a osobnost století.

M NT RNE

Když mladý muž vystuduje na kněze, tak nejdříve je jáhnem a potom
knězem. Jáhen si obléká
Ferdo, a taky si pamatuji, že
jsme si minule říkali o tom,
že kněz při mši na sobě nosí
takzvané ORNÁTY.

Správně, a doplníš dobře,
jaké dva druhy máme? Poradím ti, že jeden je gotický
a druhý barokní.
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Š    U, která se dává našikmo
od levého ramena přes prsa k pravému boku, kde se upevní. Kdežto
kněz ji nosí kolem krku a vpředu
přes prsa volně spuštěnou.

léta těšili všechny fotbalové fanoušky,
kteří v reprezentačních zápasech hrdě
nosili českého lvíčka na prsou a kteří se také mohou ziskem této trofeje
pyšnit!

Josef Masopust přebírá ocenění
od legendárního Eusébia

Pavel Nedvěd

Pavel Nedvěd v akci

Bojovník, srdcař a výborný fotbalista se narodil v Chebu v roce 1972.
Během své hráčské kariéry vystřídal
kluby: Cheb, Škoda Plzeň, Dukla Praha, Sparta Praha, Lazio Řím a svoji
hvězdnou hráčskou kariéru ukončil
v tzv. „staré dámě“, totiž Juventusu
Turín. Na dlouhá léta se stal kapitánem národního týmu, s nímž zažil
stříbro na ME v roce 1996 v Anglii.
Těsně pod stupněm vítězů stanul
také s Juventusem v roce 2002 v Lize
mistrů. V roce 2003 byl oceněn Zlatým míčem! Sám prohlašuje: „Rodina, fotbal a Bůh. To je to, co mě provází celým mým životem.“ Dvakrát
se setkal se Svatým otcem Janem
Pavlem II. a daroval mu dokonce svůj
dres (nebylo to jako po fotbalovém
utkání, že by mu papež dal na oplátku svůj ornát) :-). Setkání s papežem
řadí mezi největší zážitky v životě.

A kdy vyhraješ Zlatý míč ty?
SPORTU ZDAR!!!
Petr Lukeš

Někdy si vezme jáhen na
štolu roucho, které se nazývá

D L T K 
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Kamarádi, přejeme vám pěkné prázdniny a hlavně – neodpočívejte od ministrování. Ba naopak!
Budeme mít víc času na ministrování a na poznávání nových ministrantských znalostí.
TAK SLUŽME PÁNU S RADOSTÍ, ALELUJA!!!
Foto: wikipedia.org
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