Pohled očima běžce na kšilt skreeneye

Závěrečné obřady
(části mše svaté)

48.

Ahoj přátelé Boží,
doufám, že jste si o prázdninách pěkně odpočinuli, poznali kus světa, utužili přátelství a zažili mnoho zážitků, na které budete vzpomínat celý rok!
Před námi je v naší ministrantské rubrice poslední část mše svaté –
ZÁVĚREČNÉ OBŘADY.
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Závěrečné obřady
jsou proti předchozí
bohoslužbě oběti
velice jednoduché.
Skládají se jen ze
dvou hlavních částí –
POŽEHNÁNÍ a PROPUŠTĚNÍ LIDU.
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Příští neděle je 23. neděle
v mezidobí a mše svatá
zde bude opět v 9 hodin
sloužená za farníky.

POŽEHNÁNÍ
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Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn
i Duch svatý.
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Následně se řadíme
u oltáře jako na
začátku mše svaté.
Společně se pokloníme oltáři (obětnímu stolu) a pak
poklekneme před
svatostánkem, je-li
v presbytáři.

N

ení to tak dlouho, co jsme na
stránkách tohoto listu psali
o novém vývoji vyspělé elektroniky, která se pomalu začíná přesouvat z našich pracovních stolů
stále blíž a blíž k člověku. Hovořili jsme o chytrých brýlích a hodinkách, které zahájily novou éru
takzvané nositelné technologie.
Někoho možná napadne, že mobil už nosíme po kapsách pěknou
řádku let, takže nic nového pod
sluncem, a když jsme naposled
s tátou stěhovali starou pračku,
tak jsme si ji taky pěkně odnesli
v rukách bez jakékoliv techniky.

PROPUŠTĚNÍ LIDU

S Božím požehnáním odcházíme k povinnostem dne.
Při slovech „Jděte ve jménu Páně“ stojíme.
Jděte ve jménu Páně.

O velkých slavnostech
se může požehnání
udělovat zvláštním
slavnostním způsobem.
Při požehnání se na
většině míst stojí.
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Budoucnost začala včera

Před požehnáním byla poslední část
bohoslužby oběti – modlitba po
přijímání. Po ní mohou následovat
tzv. ohlášky, při kterých sedíme.
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Děkuji Ti, Pane, za všechna dobrodiní,
která jsem dostal při mši svaté u Tvého
oltáře. Ochraňuj nás a všechny lidi
dobré vůle.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Bohu díky!

Boží lid zatím zpívá závěrečnou píseň.

Foto: wikipedia.org
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Bota s čidlem Nike+
s běžeckými hodinkami
Novost blížící se technologie však netkví v tom, že budeme ověšeni jako vánoční stromeček různými přístroji, ale v proměně běžného oblečení jako jsou hodinky, brýle, čepice
a boty v inteligentní elektronické přístroje.
Pro milovníky pohybu vyvinula firma Nike zvláštní čip, který po vložení do předem
připraveného prostoru v botě, sleduje veškeré pohyby sportovce. Měří rychlost, vzdálenost, počet kroků a množství spálených kalorií. Boty samy komunikují s iPhonem, s MP3
přehrávačem iPod, nebo se sportovními hodinkami Nike a vyhodnocují váš sportovní
výkon. A v okamžiku, kdy začínáte polevovat, vám tam přehrávač "šoupne" nějakou tu
vypalovačku, aby vás povzbudil na duchu i na těle. Po připojení na internet a stažení dat
najdete na stránkách Nike+ krásně vytvořené grafy zachycující vaše sportovní úsilí. Zařízení je pod názvem Nike+ již běžně dostupné a pokud najdete v botě pod vložkou oválný
prostor, neváhejte a začněte měřit svoji výkonnost.
Další ukázkou nositelné technologie pro sportovce je chytrá kšiltovka "screeneye". Ve
spojení s hrudním pásem měřícím puls promítá všechny důležité údaje do spodní části
kšiltu, takže máte stále přehled o svém dokonale vysportovaném těle.
Mnoho firem nejen ve světě, ale i u nás v Čechách, vyvíjí další chytré oblečení, jako
jsou například bundy na kolo, které samy blikají a přehrávají hudbu, či trika, která se nabíjejí pohybem a mohou sloužit jako zdroj energie pro telefon a přehrávač. Další výrobci
vybavují toto samonabíjecí oblečení světelnými vlákny, která mohou ve tmě svítit. To by
jistě ocenili všichni chodci, kteří se musí pohybovat na nočních ulicích. Otázkou jen zůstává, jak by asi reagovali ospalí řidiči po spatření zářící postavy: Anděl, to je přece anděl!

Kamarádi,
tak pěkný školní start,
ať vás Duch Svatý vede
a chrání!

Po mši poděkujeme modlitbou Pánu za
to, že jsme mohli ministrovat a setkat se
s živým Kristem.

Látka se světelnými vlákny
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Pomoc všech andělů vám v novém školním roce přeje a vyprošuje Zbyněk

