POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ
VSTUPNÍ OBŘADY

Ahoj kamarádi,
zima sice vůbec stavění
sněhuláků nepřeje, ale
v Tarsiciovi můžeme
všechno :-)!
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Je-li svatostánek
v presbytáři, což většinou je, tak kněz spolu
s ministranty před
svatostánkem...

Následuje oslavný zpěv Kyrie, kde
se dovoláváme Božího milosrdenství. Když je neděle, slavnost či
svátek, pak se ještě připojí chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu
(kromě doby adventní a postní).

V SOČI 2014

Začíná se zpívat píseň.
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Kamarádi, tak jsem to s tím sněhulákováním přehnal
a stal se ze mě taky sněhulák :-). Na konci stránky si
můžete ověřit, jestli jste správně vybarvili jednotlivé
postoje. Krásné ministrantské dny vám přeje váš
Správné odpovědi:

100 českých sportovců, 500 škodovek a lístky za 26 000 Kč

Člověk nemusí být ani sportovní
nadšenec, aby z médií nebo ze svého okolí nezaslechl výraz Soči. Nejedná se ovšem o nějakou thajskou
specialitu, ale je to místo, kde se
bude konat největší sportovní akce
tohoto roku, a to v pořadí již XXII.
zimní olympijské hry (pro neznalé
římských číslic je to 22. :-). Do tohoto ruského přístavního města se
podívají sportovci z 87 zemí celého
světa, kteří budou měřit svoje síly
v 15 různých odvětvích a celkem
98 disciplínách (např. v běžeckém
lyžování se závodí na tratích pro
sprint, dále 10 km, 15 km, 30 km,
50 km + štafety a skiatlon).

Po skončení písně
kněz začne mši křížem,
pozdravením shromáždění a následuje úkon
kajícnosti, při kterém
litujeme svých hříchů.

Poslední částí vstupních obřadů je
vstupní modlitba. Kněz nás vybídne k modlitbě slovy: „Modleme se,“
pak je chvíle ticha, následně čte
nebo zpívá kněz modlitbu z knihy
misál. Modlitbu „zpečetíme“ všichni zvoláním: Amen = staň se.

Foto: wikipedia.org

Ministrant zazvoní na
zvonek na znamení, že
začíná mše svatá.

OLYMPIJSKÉ HRY

V minulých číslech jsme probrali dvě ze
čtyř částí mše svaté, a to vstupní obřady a bohoslužbu slova. Dnes bude váš
úkol vybarvit u jednotlivých částí mše
– konkrétně u vstupních obřadů – buď
ﬁgurku ministranta stojícího, sedícího
nebo klečícího, podle toho, jaký postoj
v tu chvíli ministrant zaujímá.

Budiž světlo
Jeden ze symbolů OH je olympijský oheň.
Jeho cesta až do Soči je pro letošní olympiádu
opravdu unikátní, totiž kromě své délky (více
než 65 tisíc km), má i několik svých dalších
zajímavostí. Olympijská štafeta byla například
předána ve volném vesmíru, dále se na ledoborci dostala na severní pól, byla vynesena na
nejvyšší horu Ruska Elbrus (5 642 m n.m.) a naopak se s ní potápěči potopili do nejhlubšího
jezera na světě, do Bajkalu.
Místo pomerančů sníh?
V obecně chladném Rusku o sníh na většině
území nouze nebývá, ovšem podle mnohých
kritiků se ruské vládě podařilo najít opravdu

„vhodné“ místo pro zimní OH, kde sníh rozhodně není samozřejmostí. Jelikož Soči leží
v subtropickém pásu, překračují průměrné
únorové teploty 7 °C, ovšem organizátoři slibují, že sníh bude – ať už přírodní, umělý či
dovezený.
Olympijský park na Letné
Další novinku letošní olympiády připravil
Český olympijský výbor, a tou je olympiáda
přímo v ČR. Tedy ne tak úplně, ale v Praze
na Letné vyroste olympijský park, kde si budou moci příchozí vyzkoušet množství olympijských sportů na vlastní kůži. K tomu jim
pomůže běžkařský ovál, hokejové hřiště, curlingová dráha a také 5 tisíc m2 ledové plochy.
Dohromady vytváří park místo, kde by mělo
být plně žito motto Českého olympijského výboru, a to: „Sport, zábava a fandění.“
Tak přátelé, hurá do Soči. Tedy alespoň pomyslně. Doufejme, že se tam české barvy neztratí. Postarat by se o to mělo 8 000 českých
fanoušků, dále také 500 škodovek (Superb,
Yeti a Octavia), neboť mladoboleslavská Škoda auto, a.s., je hlavním dodavatelem vozů pro
OH v Soči, a především stovka českých olympioniků, kteří budou bojovat o cenné kovy.
Tak SPORTU ZDAR,
především 7.–23. února 2014

Petr Lukeš

Co řekl Papež František o sportu na Světovém setkání mládeže v RIU?

Ježíš nás žádá, abychom jej následovali po celý život, byli Jeho učedníky a byli „v jeho týmu“...
Co dělá hráč, když je povolán stát se členem týmu? Musí trénovat, a to hodně! Tak je tomu v našem životě Pánových učedníků... Ježíš nám nabízí něco mnohem více než světový pohár! Nabízí
nám možnost plodného a šťastného života a nabízí nám také budoucnost, která nebude mít konce, život věčný spolu s Ním. To nám nabízí Ježíš. Avšak žádá po nás, abychom zaplatili vstup, a to
znamená trénovat, abychom „byli ve formě“, beze strachu se vyrovnávali se životními situacemi
a dosvědčovali svoji víru. Dialogem s Ním: modlitbou. Modlím se? Každý si odpověz. Mluvím
s Ježíšem, anebo mám strach ze ztišení? Dovolím, aby Duch Svatý mluvil v mém srdci? Ptám se
Ježíše: co chceš, abych učinil? V tom spočívá cvičení, trénink. Ptejte se Ježíše, mluvte s Ježíšem!
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1. stojíme, 2. stojíme, 3. poklekáme, 4. stojíme, 5. stojíme, 6. stojíme

