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Než nastane vánoční čas, pokusíme se ti ukrátit chvíle s barevnými luštěnkami a cestičkami. Ahoj kluci ministranti.
Tak máme zase stav nouzový. Zase nemůžeme 

normálně do kostela. Možná už se ta situace troš-
ku změnila, ale stále to ještě není a asi dlouho ne-
bude, jak se říká „ono“. No, ale myslím si, že teď, 
stejně jako na jaře, máte příležitost uvědomit si, jak 
velký je váš úkol při mši svaté a při každé boho-
službě a i mimo ni. Víte, kdo to je ministrant?

Ze stejného slova je také slovo ministr. Mini-
stři pomáhají premiérovi, aby celá vláda mohla 
fungovat. My ministranti – mini, maxi, mega, 
giga a terastranti sloužíme Pánu Ježíši, aby jeho 
vláda dobře fungovala.

Chodíte jako ministranti i na jiné bohoslužby, 
než je mše svatá, že? Ptáte se jaké? Třeba křížo-
vé cesty, poutě na různá významná místa, křty, 
svatby, pohřby a různá žehnání. Ministrant není 
jen kluk, který se předvádí při té velké slavnostní 

liturgii mše svaté, ale dokáže být hlavně tam, kde 
je ho potřeba. Dnes není spousta věcí možných, 
ale zkuste se domluvit s panem farářem a být 
mu třeba nápomocni i jinak než při mši svaté. 
Celý den sedíte doma. Máte hodně úkolů a práce 
do školy, spoustu času trávíte u počítače díky 
škole. Ale co kdybyste se třeba domluvili dva 
nebo tři a pomohli třeba s úklidem listí na farním 
dvoře? Budete venku na čerstvém vzduchu a od-
počinete si od školy a uděláte něco užitečného 
pro farnost. Ne pro pana faráře, to listí na farním 
dvoře není jeho. Jemu pomůžete, aby vše kolem 
mohlo být třeba pěknější a lidé z toho mohli mít 
radost, a to i vy. A když dokážeme rozdávat ra-
dost, třeba i malými skutky, pomáháme tomu, 
aby vláda Pána Ježíše dobře fungovala. Schvál-
ně, jestli víte, jak se říká tomu, když jako minist-
ranti rozdáváme lidem lásku a radost z víry?

Tajenku najdete mezi písmeny tak, že se poohlédnete po barvě, která je liturgickou barvou adventu. 
Všechna takto barevná písmenka zapište tak, jak jdou po sobě do tajenky.

Pokud jsi pozorný, hravě 
najdeš ten správný vánoční 
stromeček i s dárky, který 
je stejný jako ten velký!

Najdeš tu správnou cestu svatému 
Mikuláši, andělu a  čertu k  dětem 
domů?

 

 

 

 

 

  


