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10. FEBRUÁRA 2019

MINIŠTRANT
OBČASNÍK STRÁŽANSKÝCH MINIŠTRANTOV

LITURGICKÝ PRIESTOR
Na poslednom stretku v kostole, sme si niečo povedali o tom, kde sa čo v kostole nachádza a ako sa to volá.
V tomto čísle Miništranta si ich zopakujeme a priblížime.

ŮLOHA: Doplň do obrázku ako sa čo volá

Sakristia - Je to miestnosť, kde prebieha príprava na slávenie liturgických slávností. Tu sa riešia aj iné dôležité
úlohy, ktoré prináša život. Do sakristie chodia miništranti často, aby sa dobre pripravili na liturgickú službu. Ich
úlohou je, aby sa včas obliekli do miništrantských šiat a upravili sa. Hlavný miništrant rozdelí služby, na ktoré sa
všetci majú pripraviť. Hlavne tí, čo budú čítať. Po svätej omši si starostlivo uložia naspäť svoje miništrantské
oblečenie, aby zostalo nepokrčené.
Oltár - Stôl, okolo ktorého sa zhromažďujeme ako vo Večeradle, keď Pán zhromaždil okolo seba svojich
učeníkov. Je to najdôležitejšie miesto v kostole. Oltár zdravíme úklonom. Na oltár nedávame nič, čo tam nepatrí.
Ambona - Miesto, odkiaľ sa čítajú čítania a spoločné modlitby veriacich.
Sedes - Sedadlo pre kňaza.
Večné svetlo - Znamenie Ježišovej prítomnosti vo svätostánku. Ak večné svetlo nesvieti, svätostánok je prázdny.
Svätostánok - Uchovávajú sa v ňom premenené hostie. Zostáva tam sám živý Pán. Svätostánok uctíme
pokľaknutím.
Abak - Stolík, na ktorom sú položené obetné dary (kalich, ampulky) na začiatku sv. omše.
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BIBLIA NA POKRAČOVANIE: Z KAŽDÉHO PO DVOCH
Ahoj kamarát! Dúfam, že sa ti v poslednom čísle podarilo odpovedať na všetky otázky. Pozorne si
prečítaj ďalší príbeh a správne odpovedaj na otázky, ak rad maľuješ, tak vymaľuj aj tento obrázok.

Zem bola naplnená ľuďmi, ale hrešili toľko, že Bohu bolo ľúto, že ich urobil. Rozhodol sa, že zošle na zem povodeň,
aby zmyl a zahubil každého na zemi.
Bol človek menom Noe, ktorý nebol ako ostatní. Noe miloval Boha a počúval ho. Boh sa rozhodol ušetriť Noema a
jeho rodinu z povodne.
Boh varoval Noema a povedal mu o povodni. Potom mu Boh povedal, aby postavil obrovskú loď s nízkou strechou,
oknami a dverami. Noe v poslušnosti túto loď postavil.
Boh povedal Noemovi, aby zobral dve z každého druhu zvieraťa. Jedeného samca a jednu samicu. Potom Noe, jeho
rodina a zvieratá šli do lode. Boh zavrel dvere.
A začalo pršať a pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí. Voda padala z neba a valila sa z oceánov a jazier. Dokonca aj
najvyššie kopce zmizli pod vodou.
Medzitým Neo jeho rodina a všetky zvieratá boli v lodi v bezpečí a plávali na záplavových vodách. Boh nezabudol na
Noe, ani na chvíľu.
Boh dal vietor, aby sa mračná rozišli a prestalo pršať. Vody začali klesať. Loď sa zastavila na hore Ararat. Noe poslala
holubicu. Keď sa nevrátila, vedel, že je to bezpečné.
Keď bola zem suchá. Boh im povedal, aby vyšli von. A urobil dúhu na oblohe ako sľub, že nikdy znovu nezaplavý celú
zem.
GENESIS 6:5-9:17

OTÁZKY
• • Prečo sa Boh rozhodol zoslať na zem povodeň? ………………….
• Ako bol Noe odlišný od všetkých ostatných? …………………………………..
• Čo všetko mal Noe zobrať do lode? ……………………………………………………………………..
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