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Velká hra – vojensko-ministrantská mise
důležitější vybavení a zbraně a těsně před
začátkem boje se chvíli tiše soustředit a čekat na rozkaz.
Stejně tak ministrant. Musí přijít vždy
včas, nejméně 5 minut před začátkem mše
sv., v neděli a slavnosti ještě dříve. Musí pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku a všechny, které potká. Musí se umět dobře obléci
do ministrantské uniformy, připravit potřebné věci na mši svatou a alespoň minutu
před začátkem se tiše soustředit a čekat na
pokyn kněze.
První rozkaz mise bude vyhlášen před
sakristií a zní takto: Je všední den, 6 minut
před začátkem mše sv. Jakmile řeknu, je vaším úkolem: vstoupit do sakristie, 1. uctivě pozdravit Pána Ježíše, 2. převléci se do
ministrantské uniformy, 3. připravit (první
ministrant kalich bez roušek, druhý ministrant konvičky, prázdné, třetí ministrant
lavabo apod.) a 4. jednu minutu před začátkem mše svaté stát tiše na místech. Pokud
nejsou v sakristii hodiny, vedoucí vám bude
minuty odpočítávat. Na závěr úkolu jeho
splnění vyhodnotí a započítá body. Můžete
získat až 12 bodů. Pozor, připravte se, start!

Kája, Jirka a Bětuška jdou mamince pomáhat s úpravou hrobu. Pokud budeš pozorný,
najdeš v druhém obrázku 10 rozdílů.

12. 11. Věda není nuda – fyzika
V novém cyklu se podíváme na taje a zajímavostí z předmětů, které ve škole vypadají naprosto nestravitelně a nezajímavě. V prvním dílu se podíváme za opravdovými fyziky.
19.11. Telefonické Riskování
Znovu přinášíme příběh, do kterého se můžete zapojit pomocí telefonu. A to, jak dopadne, záleží jen na vás.
23.11. Na vodu už jezdím jenom s ... (repríza)
Míla Pražák je vodákem tělem i duší. Věnuje se půjčování
lodí i zaučování nových vodáků. V Barvínku bude řeč nejen
o tom, jak se na vodě chovat, ale i o úžasném zážitku – třítýdenním sjíždění řeky Colorado.
26. 11. Říjnový magazín Barvínku
V Barvínku představíme jedno zajímavé CD, zalistujeme
stránkami křesťanských časopisů pro děti a mládež a zavítáme do Zlína, kde zjistíme, čím byl významný Tomáš Baťa.

Na dostizích:
„Dědečku, proč
běží ti koně tak
rychle?“
„Protože šampion dostane cenu.“
„A proč běží ti
ostatní?“
Vojtěch
Wavreczka

vtipálek

Ahoj, vojáku Boží, dnes nás čeká
lekce vojenská. Protože ministrant je podobně důležitá služba, jako je právě voják. Zkouška: „Vztyk!“, „Pozor!“ „Pohov!“
Funguje to? Budeš dnes muset
splnit tréninkovou misi. Doufám, že ji splníš.

Omalovánka s vyprávěním

Milí stálí i noví vtipálci, všem vám děkujeme za zasílání vtipů
na naši adresu: vtipalek@tarsicius.cz.
Každý měsíc losujeme jednoho z vás a rozesíláme odměny. Právě teď můžete získat omalovánku s vyprávěním o sv.
Štěpánovi.
Vojtěch Wavreczka vyhrává omalovánku s vyprávěním o sv.
Pavlovi. Blahopřejeme!

Slosování objednávek
Síly přírody

Staň se novým předplatitelem nebo doporučitelem Tarsicia a můžeš
vyhrát barevnou publikaci o přírodních bohatstvích Země. V této knize
se dočteš, jaké procesy vytvářejí bohaté zdroje naší planety a jak toto
bohatství od drahokamů po geotermální energii využíváme.
Knížku Proměny planety Země vyhrává Jakub Dračka. Blahopřejeme!

Jana se ptá Bětky, co dělají, když chodí s rodiči
upravovat hroby.
Bětka jí vysvětlila, že na
hrobě zastřihují keře, vytrhávají plevel, sázejí macešky a uhrabou písek. Potom zapálí svíčku a u hrobu se modlí za zemřelé.
Proč to všechno v listopadu děláme? Vylušti následující kvíz se svíčkami
a budeš znát odpověď.
Podle tvaru svíčky najdi
stejný tvar lístku s textem
a ve stejném pořadí jako
jsou svíčky za sebou poskládej text tajenky.

ÚKOL PRO CELOU MISI – Voják
musí být neustále pozorný a poslouchat
svého důstojníka a musí se chovat uctivě.
Ministrant také. Rozkaz: Během celé mise
vám od teď bude vedoucí strhávat body za
každé vyrušení a neposlouchání, za každé
nedůstojné chování v kostele.

EBEN OD ECTSIČO Z ES TATSOD EMÁHÁMOP UOBTILDOM MIJ EŽ , EMÍŘĚV

5. 11. Misijní kongres v Českých Budějovicích
V Českých Budějovicích se uskutečnil Misijní kongres. O co
se jedná a jak proběhl? Na to odpoví reportáž z této akce.
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1. ÚKOL – PŘÍPRAVA
Voják musí být vždy včas na svém místě,
aby se připravil. Kdyby přišel na poslední
chvíli, hrozilo by mu, že se nestihne připravit a neubrání se. Voják také musí ctít své
nadřízené a vždy je patřičně pozdravit a zasalutovat. Také musí nosit uniformu, a to
dobře upravenou. Musí umět připravit nej-
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2. ÚKOL – POSTOJE
Každý voják se musí přesně naučit vojenské postoje, stát v pozoru i v pohovu, salutovat, pochodovat, běh, plížení apod. Kdyby
to neuměl správně, vypadalo by to hrozně
a byl by veliký zmatek.
Ministrant musí stejně tak umět dobře
stát, držet tělo i ruce, správně uctít oltář
i eucharistii, správně chodit atd.
Rozkaz: Nyní každý dostane za úkol předvést v kostele nějaký postoj. Nejprve každý
sám, pak dohromady těžší úkoly. Za jeden
úkol můžete získat až dva body, za společné
až pět.
Individuální: a) Stát se správně sepnutýma rukama; b) klečet se správně sepnutýma rukama; c) chůze se sepnutýma rukama
od bodu A do bodu B; d) pokleknout před

svatostánkem; e) správně udělat velký kříž;
f) správně udělat malé křížky před evangeliem; g) velká úklona před obětním stolem;
h) přejít před obětním stolem s úklonou; i)
správně sedět s dobře položenýma rukama.
Společné: a) odchod ze sakristie na místa jako při mši svaté, správně jít s rukama,
nespěchat, pokleknout před svatostánkem
a uklonit se před obětním stolem, stoupnout si na místo,
b) přejít před obětním stolem ve dvou
s úklonou naráz.

3. úkol – Plnění rozkazU
Voják se musí perfektně vyznat v bojových úkolech, které může dostat. Kdyby
zaváhal nebo se spletl, mohlo by ho to stát
život.
Ministrant také musí znát všechny své
úkoly a názvy předmětů, které potřebuje,
aby je mohl přinést, když mu vedoucí nebo
kněz řekne.
Rozkaz: Nyní budete plnit co nejrychleji úkoly, které vám vedoucí zadá. Za každý
můžete dostat až tři body: a) správně zazvoň na začátek mše svaté; b) přines svíčku; c) vezmi kalich se všemi rouškami (připravené vedoucím) a zanes ho uctivě a bez
nehody ze sakristie na oltář; d) najdi misál
a třikrát ho zvedni nad hlavu; e) ukaž, co je
to „loďka“; f) řekni, co se dává do konviček
a jak se pozná jedno od druhého; g) vezmi,
rozlož a zase slož lavabo; h) správně zazvoň
při proměňování; i) ukaž misku; j) ukaž patenu.
Jiří Brtník
Ilustrace: Iva fukalová
*Pozn. pro vedoucí: Tato hra se dá použít
nejen pro nejmenší. Je určená pro hru pod
vaším vedením alespoň se dvěma mladšími
ministranty v sakristii a kostele. Než budete
tuto hru hrát, můžete na předchozí schůzce doplnit znalosti a schopnosti, které zatím
neměli. Text a úkoly si též můžete upravit.
Nezapomeňte vymyslet odměnu pro vítěze!

