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LEKCIONÁŘE
–opakování–
Ahoj kluci v sukních,
už začínáme desátý rok! se zdokonalováním v ministrantském řemesle v naší ministrantské rubrice v našem
Tarsíkovi :-).
Doufám, že vám vědomosti z minula nezamrzly. Já jsem
si udělal krásné iglú. Vezměte si nějakou tmavou fixu
a na správný lekcionář napište, zda se jedná o lekcionář
I, II, III, IV nebo V. Naučte to, prosím, Emila, který na naší
minulé ministrantské schůzce chyběl. Zkontrolovat si
správnost můžete v minulém (prosincovém čísle), kde
jsme si to vysvětlovali.
Hodně úspěchů!

?

V tomto díle najdeš texty ke
cti svatých a k posvěcení kostela. Takže zde najdeš v lednu
např. 17. ledna sv. Antonína,
opata, 18. ledna památku Panny
Marie, Matky jednoty křesťanů,
25. ledna svátek Obrácení svatého
Pavla, apoštola atd.

?

?

Používá se ve všední dny
v liturgickém mezidobí
od 1. do 17. týdne.

Drazí ministranti, ve sportovní rubrice se několikrát budeme zabývat
různými sportovními výjimečnostmi, nazvěme to jako sportovní nej.
Začněme u významných trofejí, které mohou sportovci – lidé, kteří si za
svou práci zvolili fyzické zápolení, v různých odvětvích sportu – získat.
Trofeje jsou symbolem vítězství, odměny za snahu, kterou dotyčný
věnoval pro dosažení právě tohoto cíle. Jsou symbolem toho, co
lidé ve sportu dokázali. Pojďme se podívat na 3 nejznámější a nejhodnotnější trofeje.

S tímto lekcionářem se setkáš
nejčastěji, neboť se používá o nedělích a obsahuje
i slavnosti, které se vážou
na liturgickou dobu, jako
je například slavnost Nanebevstoupení Páně, slavnost
Těla a Krve Páně apod.

Zlatá olympijská medaile

?

Není to žádný pohár, přesto je zlatá medaile symbolem vítězství na
celém světě. Ti, kteří ji obdrží, patří mezi nejlepší sportovní elitu na
světě. Medaile ale sportovci dostávají až od roku 1904. Zlato, stříbro a bronz. Ačkoli nejsou medaile
vyrobeny přímo z těchto drahých
kovů (např. zlatá medaile obsahuje okolo 6 g zlata), jejich
hodnota je nevyčíslitelná.
Kdo ji spravedlivě obdrží,
nesmazatelně se tak zapíše do historie sportu.
Asi nejvýstižněji to shrnuje komentátor Robert Záruba po vyhraném olympijském
hokejovém turnaji v Naganu: „Přepište
dějiny, jsme olympijští vítězové.“ Anebo
komentátoři napříč národy po famózním
vítězství Ester Ledecké na OH v Pchjongčchangu: „To jsme ještě neviděli, to je
olympijská pohádka, to je skutečný sen.“

?

Používá se ve všední dny
v liturgickém mezidobí
od 18. do 34. týdne.

Pohár z Wimbledonu
Díky, kamarádi, že jste to tak pěkně Emila naučili, a já se už nemůžu
dočkat příštího dílu!

Gentlemen's Singles
Trophy pro vítěze
mužské dvouhry a
mísa Venus Rosewater pro vítězky
ženské dvouhry.
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První turnaj ve Wimbledonu se konal roku 1877,
což z něj dělá jednu z nejstarších sportovních
událostí na světě. A co je na samotném poháru
nejzajímavější a asi také nejbizarnější? Na vrcholu
poháru je posazený ananas. Vychází to z historie
Anglie, kdy byl ananas v 17. století vysoce ceněnou komoditou. Turnaj ve Wimbledonu si drží
své tradice, jmenujme například povinný úbor,
který je celý v pro tenisty typické bílé barvě. Dále
například nenajdete na celém tenisovém dvorci
žádné reklamy. Českými vítězi ve dvouhře se stali
v roce 1954 Jaroslav Drobný a 1973 Jan Kodeš.

Stanley Cup
Obrovská trofej, nejen co do své velikosti (měří
téměř metr a váží přes 15 kg), kterou dostávají
vítězové NHL. Její výjimečnost je také v tom,
že je putovní, tzn. mezi vítězi této nejslavnější
hokejové soutěže koluje, a to již od roku 1892.
A kolik Čechů je již vyryto v podstavci této trofeje? Dohromady jich je 26. Jaroslavu Pouzarovi a Jiřímu Hrdinovi se to podařilo hned třikrát.

Petra Kvitová s mísou Venus Rosewater
pro vítězku dvouhry.
Z žen se do historie zapsaly v roce 1998 Jana Novotná, z nedávné doby si určitě pamatujete Petru
Kvitovou, která vyhrála v roce 2011 a 2014. Za
jednu z nejlepších tenistek všech dob je považována Martina Navrátilová, původně Čechoslovačka, která po emigraci hrála za USA. Ve Wimbledonu získala rekordních 9 titulů.
Tolik ke trofejím. I když věřím, že pro každého je
snad největší trofejí pocit dobře odvedené práce,
když udělám něco naplno, a nebo pochvala od
blízkého člověka. A na co se můžeme těšit příště?
Třeba na největší stadiony světa nebo na nejšílenější závody.
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Villoslada i Gil - wikipedia.org

Tento lekcionář se používá
ve všední dny v adventu,
o Vánocích a v době postní
a velikonoční.

trofeje

