
KORPORÁL, PŘÍPRAVA OLTÁŘE

Chvála Kristu, 
vánoční ministranti!

Doufám, že užíváte 
zimního počasí,

 jen co to jde! 
Minule jsme si řekli, 

jak se připravuje kalich 
a dnes se zaměříme 

na korporál.

Korporál je bílá lněná 
naškrobená látka čtver-
cového tvaru na čtyřikrát 
složená. Na něm se při mši 
svaté odehrává vlastní 
proměňování, a proto je 
také jeho název odvozen 
od latinského corpus, což 
znamená „tělo“.

Po přímluvách 
většinou dva mi-
nistranti současně 
přinášejí na oltář 
misál a kalich s puri-
fikatoriem, palou 
a korporálem. 

Ministrant 
rozloží korpo-
rál doprostřed 
oltáře křížkem 
k sobě. 

Vedle korporálu 
se položí pala. Na 
kalichu se podle 
zvyklostí nechává 
purifikatorium 
nebo se většinou  
pokládá vedle kor-
porálu na oltář.

Po svatém přijímání 
a odnesení obětní misky
a pateny ke svatému při-
jímání položí pan farář 
na kalich purifikatorium 
a palu.  Korporál často 
skládá ministrant sám 
takto:

Ministrant pak 
korporál umístí na 
kalich na palu 
a odnese  na odklá-
dací stolek – abak.
Ke korporálu se 
chováme s úctou, 
neboť na něm 
mohou být úlomky 
Těla Kristova.

Korporál se použí-
vá také při adoraci. 
Rozložíme ho dopro-
střed oltáře. Když se 
vystavuje Tělo Páně 
v monstranci, dáváme 
vedle 4 nebo 6 svící, 
pokud je vystaveno 
ciborium, postačí 
jedna svíce.

Sněhoví kamarádi, 
užijte si zbytek krásné doby vánoční, která 
končí na Křest Páně, letos 10. ledna, a hodně 
koulovaček, sáňkovaček a lyžovaček v litur-
gickém mezidobí a za měsíc na viděnou!
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Pravidelní čtenáři této rubriky jis-
tě vědí, že jsem se v několika po-
sledních dílech věnoval technic-
kým novinkám a vynálezům z dílny 
amerického vizionáře elona Muska. 
už jsem s  lítostí chtěl toto téma 
opustit, když se mi do ruky dosta-
la kniha „elon Musk. Tesla, spaceX 
a  hledání fantastické budoucnos-
ti“ od novináře Ashleeho Vance, 
a okamžitě jsem zatoužil se s vámi 
o  zážitek z  této knihy podělit.

Jak jste už mnozí tušili, jsem zcela nekritic-
ký Elonův obdivovatel. I kdyby vynalezl nový 
způsob balení toaletního papíru, hned bych 
o něm napsal sérii oslavných článků. Ostatně 
i sám autor knihy se přiznává, že je životem 
a dílem Elona Muska fascinován, a  i když si 
zachovává schopnost kritického odstupu, je 
při četbě knihy znát, že i on byl stržen ne-
smírnou přitažlivostí vědce, vynálezce, kon-
struktéra a obchodníka v jedné osobě. 

Elon Musk narozený v  Jihoafrické repub-
lice začínal svoji dráhu jako jeden z mnoha. 
V roce 1995 se svezl na vlně internetové má-
nie a prodejem malé softwarové firmy přišel 
k prvním penězům, které investoval do za-
čínající společnosti PayPal. V roce 2002 fir-
mu za víc jak miliardu dolarů koupila aukční 
síň eBay. Čerstvý milionář Musk ale netoužil 
pouze po chamtivém rozmnožování svých 
zisků, a investoval do oborů, které byly v té 

VědEc, 
géNIuS, 
VIzIONář

době považovány za bezednou mašinu na 
polykání peněz. Sto milionů šoupnul do Spa-
ceX, sedmdesát do Tesly a deset milionů do 
společnosti SolarCity. V té době se jednalo 
o ultrarizikové firmy, ve kterých se topily de-
sítky milionů dolarů.

Do vesmíru, a stále výš!

Ještě před pár lety bych o jeho projektech 
nenapsal ani řádku, neboť se stále potáce-
ly na hraně bankrotu a byly silně závislé na 
investorech. Ovšem 
v  roce 2012 se vše 
změnilo. Raketa Fal-
con společnosti Spa-
ceX úspěšně dopra-
vila náklad na kosmic-
kou stanici ISS a stala 
se nejlevnějším kos-
mickým dopravcem. 
V  témže roce vyjel 
z  výrobních linek 
i  model plně elek-
trického auta Tesla 
Model S (psali jsme 
o  něm v  prosinco-
vém čísle), který ješ-
tě před uvedením na 
trh získal přes deset 
tisíc objednávek. Projekt SolarCity se stal 
největší firmou na světě v oblasti financová-
ní a  instalace solárních panelů. Elon Musk, 
který do té doby působil spíše jako vtipná fi-

gurka Silicon Valley, začal být najednou brán 
vážně a mnozí se ptali, jaký je jeho recept 
na úspěch. Autor knihy vidí úspěchy jeho 
firem v přímé souvislosti s osobností jejich 
zakladatele. A nejen s  jeho nesmírnou pra-
covitostí, výkonností, neuvěřitelnou znalostí 
technických věd, ale především s  jeho vizí. 
Konečná vize a motor veškerého usilování 
tohoto génia je… dopravit lidstvo na Mars. 
Muskovi leží na srdci osud lidstva a  je pře-
svědčen, že pouze díky kolonizaci ostatních 
planet se lidstvo může zachránit před svým 
vlastním vyhynutím. Zní to absurdně, ale 
výjimečné osobnosti mají vždy výjimečné 
myšlenky. Sám autor knihy k tomu dodává: 
„Musk má něco, co mnoho podnikatelů v Si-
licon Valley postrádá – smysluplný pohled na 
svět. Je to génius posedlý největším cílem, 
který si kdy kdo vymyslel. Není ani tak pod-
nikatel honící se za větším bohatstvím, jako 
spíš generál ženoucí své šiky za vítězstvím. 
Zatímco Mark Zuckerberg (tvůrce a majitel 
Facebooku) vám chce pomáhat sdílet s přá-
teli fotky vašich dětí, Musk chce... hmm... za-
chránit lidskou rasu před sebezničením nebo 
vyhynutím.“

Je mi líto, že mi není dvacet let, abych se 
mohl připojit k Elonově vizi budování světa, 
a  při čtení knihy jsem mnohokrát zatoužil 
odjet do Ameriky a vzít u Elona klidně i prá-
ci uklízečky. 

Knihu můžu bez problému označit jako vě-
decko-dobrodružnou a doporučuji ji všem 

milovníkům kosmu, vědy a… šťastné bu-
doucnosti. Knihu vydává nakladatelství Jan 
Melvil Publishing.

Zbyněk Pavienský

Fo
to

: M
au

riz
io

 P
es

ce
 C

C
 B

Y 
2.

0,
 N

A
SA

 H
Q

 P
H

O
TO

 C
C

 B
Y-

N
C

-N
D

, O
nI

nn
ov

at
io

n 
C

C
 B

Y-
N

D


