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3. FEBRUÁRA 2019

MINIŠTRANT
OBČASNÍK STRÁŽANSKÝCH MINIŠTRANTOV

BOHOSLUŽOBNÉ PREDMETY
Na poslednom stretku v kostole, sme si niečo povedali o Bohoslužobných predmetoch.
V tomto čísle Miništranta si ich zopakujeme a priblížime.
Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.
Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.
Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.
Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím
nečistoty do kalicha)
Korporál
Štvorec z bieleho plátna. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami,
cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.
Paténa pre kňaza
Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.
Ampulky (kališky)
Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie: V = víno, A =
voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda).
Kadidelnica
Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na "reťaziach" a používa sa pri
slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.
Loďka (Navikula)
Kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).
Aspergil
Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa
pri iných požehnaniach.
Monštrancia
Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká
premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone
a pri sviatostnom požehnaní.
ÚLOHA
Pod obrázok bohoslužobného predmetu napíš správny názov.
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BIBLIA NA POKRAČOVANIE: PRVÝ HRIECH
Ahoj kamarát, v minulom čísle sme začali Bibliu na pokračovanie. Ak si všetko správne vyplnil
môžeš poprosiť Šimona alebo Jara alebo p. kostolníka o nálepku. A mám pre Teba zase niečo nové!
Pozorne si prečítaj text a správne odpovedaj na otázky, ak rad maľuješ, tak vymaľuj obrázok.

Adam a Eva žili v prekrásnej záhrade, ktorú urobil Boh pre nich. Ale Satan prišiel ako šikovný had a pokúšal Adama a
Evu. Had sa opýtal: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“ Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských
stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho
nedotýkajte, aby ste nezomreli!«“ Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho
jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ A žena videla, že strom je na jedenie
chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo
bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si
zásterky. Nikdy predtým necítili strach alebo hanbu, takže vedeli, že niečo nie je v poriadku. Pána,
Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade zavolal Adama! Eva!: „Kde ste?“ Oni
odpovedali: „Počuli sme tvoj hlas v záhrade, nuž báli sme sa, lebo sme nahý, a preto sme sa skryli.“
Boh povedal: „Kto ťa upozornil, že ste nahí?! Jedli ste azda zo stromu, z ktorého som Vám jesť
zakázal?!“ Adam obviňoval Evu a Eva obviňovala hada. Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Preto, že
si to urobil, prekliaty budeš všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme
hltať po celý svoj život! Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti
budeš rodiť deti.“ A Adamovi povedal: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu,
o ktorom som ti prikázal: »Nesmieš z neho jesť!«, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z
nej budeš živiť po všetky dni svojho života. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa
nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“
Pán, Boh, vykázal z raja Edenu Adama a Evu, na východ od raja Edenu postavil cherubov a
vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.

GENESIS 3:1-24
OTÁZKY
• Kto urobil krásnu záhradu, kde žil Adam a Eva? ………………….
• Ako sa Adam a Eva cítili po tom, ako ochutnali zo zakázaného stromu? …………………………………..
• Ako Boh potrestal Adama a Evu? ……………………………………………………………………..
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