Pípání a cvrlikání

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ
BOHOSLUŽBA SLOVA

N

emáte pocit, že je všude poslední dobou slyšet pípání? Kam se podívám, tam na mě vykukují
malí modří ptáčkové a pohvizdují si to svoje twet, twet, twet.
Asi většina z vás by namítla, že
přece ptáčci nepípají tweet,
tweet, ale píp, píp. Ale co když
existuje země, kde ptáčci dělají jen tweet, tweet, a navíc jich
zvládnou téměř čtvrt miliardy
za den? Asi nebudete překvapeni, když vám prozradím, že
se tato země jmenuje Twitter.

Ahoj kluci v ministrantské službě!
„Březen, za kamna vlezem!“ Známá to pranostika. Já jsem
to zkusil a takhle to dopadlo, a tak konečně chápu i to, že
to pokračuje: „duben, ještě tam budem.“ No nevím, jestli
mě odtud někdo někdy dostane…
Dnes náš úkol bude podobný jako v minulém čísle.
Máme před sebou 8, respektive 9 obrázků, co se děje
při nedělní mši svaté či nějaké slavnosti v kostelech
na celém světě! U každého obrázku máme tři ﬁgurky
ministrantů. Ministranta stojícího, sedícího a klečícího.
Tvůj úkol je vybarvit patřičný postoj, který patří
k této chvíli, k této části bohoslužby slova.

4. A. V mnoha farnostech následuje nyní
píseň před evangeliem, kterou zpíváme všichni, a tak se
všichni zapojujeme
do mše zpěvem.
5. Kněz nebo jáhen
přečte evangelium.
Víme, že evangelia jsou
čtyři: podle Matouše,
Marka, Lukáše a Jana.
Od adventu prožíváme
cyklus A, tedy podle
Matouše, ale od
3. neděle postní, od
23. března, uslyšíme
evangelium podle Jana.
8. Poslední částí
bohoslužby slova jsou
přímluvy, kdy Pánu
přednášíme své prosby
za církev a její potřeby,
za svět, za trpící a za
místní společenství.

3. Po žalmu čte někdo druhé čtení, které
je obvykle z Nového zákona z listů svatého
Pavla. Teď v březnu se můžeme těšit na
úryvek z listu Korinťanům (2. března),
následující neděli bude psát Pavel Římanům,
o druhé neděli postní (16. března) Timotejovi, o týden později opět Římanům a konečně
30. března pošle Pavel svůj dopis Efesanům.

7. V neděli a o slavnostech následuje
modlitba vyznání víry
(crédo). Tuto modlitbu
zpíváme nebo recitujeme.

K přihlášení potřebujete pouze platný emailový nebo facebookový účet. K vašemu
zvolenému uživatelskému jménu bude přidána značka „@“ a celé se to stane názvem
vašeho účtu. Musíte ale volit dobře, neboť spousta jmen je už rozebraných. Na Twitteru si v současné době pohvizduje již přes 200 milionů lidí a jedním z nich je i uživatel se
jménem @Pontifex, tedy současný papež František. Po přihlášení vám již nic nebrání stát
se jeho followerem, tedy následovníkem, a začít odebírat papežovy tweety, neboli cvrlikání. Pomocí jména @Pontifex najděte Františkovu stránku a klikněte na modré okénko
Sledovat. Ale tím možnosti Twitteru nekončí. Zprávičky papeže Františka můžete dále
přeposlat, a to kliknutím na odkaz „Retweet“, nebo dokonce i odpovědět a poslat mu
vlastní zprávu.
Svatý Otec ve svých tweetech většinou upozorňuje na světové problémy a vyzývá k modlitbě za nejchudší nebo za země postižené válkou. Pokud jsme se již jednou stali jeho následovníky na Twitteru, musíme ho následovat i po vypnutí počítače a odpojení internetu.
Podpořme Františka v jeho úsilí o hlásání dobré zprávy a společně s ním cvrlikejme a pípejme
do uší našeho Spasitele.

4. B. V některých farnostech ze zpívá zpěv aleluja
s veršem. Někde dokonce je i při tomto zpěvu slavnostní průvod s evangeliářem, ve kterém se mohou
zapojit i ministranti. Jako první jdou navikulář
s thuriferářem (= kadidelníci :-)) a dále dva
ministranti se svíčkami (= ceroferáři) a jáhen
nebo kněz, který nese knihu evangeliář.
6. Po evangeliu
následuje část
bohoslužby
slova, která se
nazývá promluva nebo
kázání.

Jak následovat papeže

Malý slovníček Twitteru

Radost z pípání vám přeje Zbyněk.

@uživatelskéjméno – název účtu
Tweet – krátká zpráva, tedy „pípnutí“
Retweet – přeposlání zprávy
Followers – sledovatelé, tedy i my,
co odebíráme tweety od papeže Františka

Moje (ale myslel jsem na
vás na všechny) odpověď
papeži Františkovi.

Kamarádi, doufám, že pořekadlo „duben, ještě tam budem“, nebude platit u mě a že tento šikovný pan instalatér mě dostane
z radiátorových kamen a že se při našem dubnovém setkání na
naší stránce v Tarsiciovi už uvidíme jinde než za radiátorem!
Snad jste vše správně věděli, případně správné odpovědi najdete
zde vlevo dole.
Pěkné dny!

Twitterový účet papeže. Vidíme, že již
poslal 267 „tweetů“, tedy zpráv, má více
jak tři miliony následovatelů a sám sleduje osm účtů.

Foto: Twitter.com

2. Následuje zpěv nebo recitace
textu žalmu, který by měl zpívat
zpěvák přímo od ambonu. Když
není zpěvák, tak se
žalm přečte. Z praxe
většiny farností
zpívá žalm varhaník,
nebo schola či sbor
z kůru.

1. Vybraný věřící – lektor – čte první čtení, které je obvykle ze Starého zákona.
V březnu uslyšíme čtení z knihy proroka
Izaiáše, potom začne doba postní, tak
uslyšíme čtení z první knihy Mojžíšovy,
a 30. března, na 4. neděli postní, to bude
čtení z první knihy Samuelovy.

Twiter je sociální síť zaměřená na posílání krátkých zpráv, která je označována jako „sms
internetu“. Je to dané především tím, že text zprávy je omezen na pouhých 140 znaků. Oproti běžné smsce můžete ale přidat obrázek nebo odkaz na jinou internetovou stránku, a tím
značně rozšířit její možnosti. Anebo nemusíte psát vůbec nic a můžete se stát takzvaným
„followerem“. Toto zvláštní slovo vychází z anglického „follow“ (následovat) a znamená to,
že si necháte zasílat zprávy od nějakého jiného pisatele. Takovým je třeba i náš papež František, který má na svém účtu již přes tři miliony(!) následovníků, kteří každý den dostávají
a čtou jeho krátké texty. Co tedy udělat, abyste i vy mohli mít tu čest a stát se papežovými
následníky?

Správné odpovědi:
1. sedíme, 2. sedíme, 3. sedíme, 4. A sedíme, 4. B stojíme, 5. stojíme, 6. sedíme, 7. stojíme, 8. stojíme
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