
NEBESKÉ VOJSKO 
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 



Ministrantská schůzka 
1. schůzka ve školním roce 2018/2019 dne 22. 9. 2018 



Modlitba 

 Pane Ježíši Kriste, během tvého života na zemi tě 

provázeli nejen apoštolové, ale i další, kteří ti 

sloužili. Jejich následovníci jsou také ministranti – 

služebníci u oltáře. Prosíme, dej, ať s láskou a radostí 

konají svoji službu u oltáře, ať dávají dobrý příklad 

mezi svými kamarády a spolužáky, ať se vždy dokáží 

postavit za svou víru, dej jim odvahu stát na straně 

těch, kterým druzí ubližují. Prosíme tě, aby měli 

stálou touhu být tvými pomocníky, aby vyrostli v 

křesťany, kteří budou ochotni podstoupit pro tebe 

všechno. O to prosíme na přímluvu sv. Tarsicia a sv. 

Dominika Savia. Amen. 

 



Harmonogram schůzky 

 9.00 – 9.05 h – Úvodní modlitba 

 9.05 – 9.25 h – Liturgie 

 9.25 – 9.50 h – Katecheze a workshop k sv. Václavovi 

 9.50 – 11.25 h – Sport, hry, aktivita 

 11.25 – 11.30 h – Závěrečná modlitba setkání 

 

Časy jsou orientační!!!!!   
 

 

 



Co je to ministrování? 

 

 Ministrování je úkon, kterým se připodobňujeme chóru andělů v nebi, kteří 

slouží Hospodinu. 



Kdy začíná služba pro ministranta?  

 

 Ministrant se shromažďuj vždy 15 minut přede mší sv. v zákristii 

  Aby se mohl důstojně připravit k službě u oltáře (připravit a nacvičit liturgii, 

rozdat si úkoly).  

 Pokud má službu pomocného kostelníka, tak 30 minut před mši sv., aby mohl 

odemknout kostel. 



Když ministrant má službu kostelníka, tak 

připraví liturgické předměty ke mši sv. a to 

jsou: 
 

 a) kalich, na nějž položí purifikatorium, paténu do níž vloží velkou hostii, 
pallu, korporál a nezapomenout, aby prádlo bylo vždy čisté!  

 b) dvě konvičky, jednu naplní vodou a druhou vínem a dá je na tácek, k 
nimž přiloží ručník (bílá látka, s červeným L v rohu)  

 c) misku s hostiemi, množství hostií určí dle počtu účastníku mše sv. (popř. 
zeptá se kněze), miska se většinou používá v neděli a o slavnostech  

 d) liturgické texty – misál, lekcionář, přímluvy – řídí se dle formuláře ze 
dne, viz. Liturgický kalendář (popř. zeptá se kněze) a zapne rozhlas 

 e) vše zanese na příslušné místo do liturgického prostoru a zapálí svíčky na 
obětním stole a u svatostánku (v době velikonoční i paškál)  

 f) vloží klíč do zámku svatostánku.  



Jak se má ministrant obléci? 

 nesmí zapomenout na to, aby byl řádně upravený a dbal na to, aby oblečení 

bylo čisté!  



Kdo rozděluje úkoly? 

 Počká, až vedoucí ministrantů přidělí úkol pro následující mši sv., pokud 

není, rozdělí jej nejstarší ministrant. Ať každý ví, co má při liturgii za úkol.  



Poslední minuty před mši sv. 

 Po veškeré přípravě se ministranti mlčky v srdci připravuji na setkání s 

Pánem Ježíšem. To proto, aby měl možnost ke mně promlouvat.  

 Před odchodem k oltáři (minutu před začátkem mše sv.), se ministranti 

společně pomodlí modlitbu před mši sv., pomocný kostelník rozsvítí světla a 

vychází se průvodem k oltáři. 

 



Postoje 

 Sezení v liturgii neslouží k odpočinku, ale vyjadřuje usebrání, soustředěnost, 

naslouchání.  

 Stání ukazuje bdělost, připravenost jednat a poslušně uvést ve skutek, co 

jsme slyšeli a přijali. 

 Povstáním vzdáme čest a projevujeme poctu.  

 Klečení je výrazem nejvyšší úcty, vyznáním Boží velikosti a naší malosti, je 

postojem adorátorů, kteří se klanějí před Bohem, a prosebníků otvírajících 

Bohu svá srdce. Podobně i klanění.  

 Sepnuté ruce jsou projevem usebranosti a úpěnlivosti. 

 Chůze má být dle charakteru celé liturgie, důstojná, ne rychlá ani pomalá (s 

ohledem na věk celebranta či koncelebrantů) 

 



Gesta 

 Znamení kříže je dvojí. Tzv. kříž velký, který konáme při příchodu do kostela, 

na začátku mše sv. a při žehnání, a kříž malý, který děláme při četbě 

evangelia na čele, ústech a hrudi. Ti, kdo při liturgii drží nějaké liturgické 

náčiní(kadidlo, loďka, svíce), se nežehnají.  

  

 Ruce jsou během mše svaté a při ostatních liturgických obřadech vždy 

sepjaty dlaněmi položenými k sobě, s nataženými prsty a pravý, palcem 

položeným přes levý, směřující vzhůru. Osobám bez jakéhokoli svěcení není 

dovoleno konat gesta určená jáhnům nebo kněžím, a to ani v případě, že by 

předsedaly bohoslužbě slova. 

  

 


