
8  9

Iva Fukalová

O
TE

C 
PE

TR
 K

O
ŠU

LI
Č

Ilu
st

ra
ce

 d
vo

us
tr

an
y:

 Iv
a 

Fu
ka

lo
vá

Na druhém ob-
rázku jsou obrysy 

různých zvířat. Vy-
ber v tabulce zví-

řata, která jsou na 
obrázku, a označ 

písmena vedle 
nich. Když přečteš 

tajenku shora dolů, 
dozvíš se, který 

svatý by měl pro 
Kristýnku a Miku-

láše pochopení.

Kristýnka a Mikuláš 
mají velký sen.

Chtějí se stát 
zvířecími doktory – 

veterináři. Naštěstí mají 
hodnou babičku, která 

má také velmi ráda 
zvířátka. U té můžou 

sourozenci zvířata 
chovat.

Je to namalováno na 
obrázcích. Najdeš mezi 

obrázky 10 rozdílů?

Ahoj milí kluci ministranti.
Určitě jste rádi, že můžete jít do školy. 

Někteří po půlroce pobytu doma. Doufám, že 
jste si odpočinuli a že máte dost síly a energie 
na to, co vás čeká v tomto novém školním 
roce. Mám pro vás jedno pozvání. Nebude 
ničím nové. Chci vás pozvat na mši svatou.

Ne na tu moji, ale na tu vaši ve vašem 
farním kostele. Možná si říkáte proč? Vždyť 
tam už dávno chodím každou neděli. Moje 
pozvánka je ale nejen na mši sv., ale hlavně ke 
slavení mše svaté. Co to znamená? Do kostela 
chodíme a  jsme na to nějak zvyklí, i když se 
nám třeba ráno nechce vstát. Jsme v kostele 
a často myslíme na spoustu věcí, které jsme 
zažili a  co nás čekají. Ale mše svatá se má 
slavit a nemáme se jí jen účastnit. Máme být 
tzv. duchem přítomni! A proto to pozvání.

Slavit, znamená se pořádně a  dobře 
připravit. Ministrant by se měl na nedělní mši 

připravit, a  to platí pro všechny bez rozdílu 
věku. Ministrant by měl být čistý nejen po 
vnější stránce: uši, krk, nohy, ruce a vlasy, ale 
i oblečení.

Ministrant by měl dbát o  to, aby to, co si 
obléká, bylo čisté. Stejně jako čistota zevnějšku 
je ale důležitá čistota srdce, a tu můžeme získat 
několika způsoby. Začnu těmi jednoduššími:

- Modlitba každodenní a pravidelná.
- Dobré skutky, pomoc doma a těm, kteří to 

potřebují.
- Půst je těžký, a je to odřeknutí se toho, co 

mám rád.

První a  nejdůležitější způsob, a  taky ten 
nejúplnější, jak získat opět čisté srdce, ale 
zůstává ten, který je taky nejtěžší – kdo ví, co 
to je (viz tajenka)?

Chci vás povzbudit, abychom slavili mši 
svatou s  čistým srdcem. Pak budeme mši 
slavit a ne tam jenom lelkovat…

Slavit v ČISTÉM
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Najdi správnou 
cestu bludištěm, 

po písmenkách si 
přečti tajenku.

Tajenka: Svátost sm
íření
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