
NEBESKÉ VOJSKO 
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 



Ministrantská schůzka 
2. schůzka ve školním roce 2018/2019 dne 6. 10. 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!!!!!   
 

 

 



Opakování z minula 
 

1. schůzka 22.9.2018  

 



Vstupní obřady 

 Mši svatou dělíme na čtyři části:   

Vstupní obřady -> Bohoslužba slova -> Bohoslužba oběti -> Závěrečné obřady 

 

 Kdy začínají vstupní obřady ? 

 

 po výzvě kněze ,,Jděme ve jménu Páně“.  

 Ministrant zazvoní a vcházíme do presbytáře liturgickým průvodem.  

 

 

 



Vstupní obřady 

 Do presbytáře se vstupuje dvěma variantami, ta 

první se vychází přímo ze zakristie a to tak, že 

nejprve vyjde pravá strana a poté druhá strana 

(obě strany jsou seřazeny od nejmenšího po 

největšího ministranta) a řadí se před obětním 

stolem. 

 

 Uprostřed se nechá prostor pro kněze, jáhny a 

podávající. Všichni společně poklekneme před 

svatostánkem (pozdravíme Ježíše) a řadíme se na 

boky. 
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Vstupní obřady 

 Druhá varianta je taková, že se jde liturgickým průvodem ze zadu kostela. Ti, 

co nesou kadidelnici, loďku, kříž a svíce nepoklekají, pouze se ukloní.  

 Ostatní ministranti ve dvojicích pokleknou a ukloní a následně se řadí na boky 

obětního stolu.   

 Kněz mezi tím políbí oltář a jde ke svému sedesu. Během celých vstupních 

obřadů všichni stojí.  





Vstupní obřady – znamení kříže 

 Kněz začne znamením kříže.  

 Znamení kříže doprovázíme slovy: ,,Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého“ 

- právě v toto jméno Trojjediného Boha jsme byli pokřtěni, kvůli tajemství 

Trojjediného Boha jsme přišli na bohoslužbu, v jménu Trojjediného Boha 

hodláme strávit následující chvíle.  

 

 



Vstupní obřady – vstupní pozdrav 

 Následuje vstupní pozdrav slovy: ,,Pán s Vámi“. Biskup zdraví shromážděné 

křesťany tím pozdravem, kterým své učedníky pozdravil zmrtvýchvstalý Ježíš 

- ,,Pokoj Kristův ať je s vámi.“ a  kněz, protože biskupa vlastně zastupuje, 

používá pozdrav inspirovaný listy sv. Pavla.  

 Tento pozdrav, doprovázený gestem otevřených, přijímajících rukou, 

znamená, že sám Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých, je uprostřed svého lidu 

a ujímá se každého, kdo za ním přichází.  

 Po vstupním pozdravu může kněz nebo komentátor velmi krátce uvést do 

bohoslužby. Na toto uvedení organicky navazuje výzva k úkonu kajícnosti. 

 



Vstupní obřady – úkon kajícnosti 

 V úkonu kajícnosti si připomínáme, že potřebujeme Boží milosrdenství a 

prosíme o něj, připravujeme se na slyšení Božího slova, na slavení eucharistie 

a na svaté přijímání.  



Vstupní obřady – Kyrie eleison 

 je pravděpodobně antickým zvoláním, kterým lid vítal vítězného vladaře. 

Význam těchto slov tehdy nebyl jen kající (prosba o smilování), ale též 

oslavný.  

 My dnes tento zpěv v úvodu bohoslužby zpíváme, neboť ve svém středu 

vítáme a o smilování prosíme vítězného vladaře světa - Krista, který vstal z 

mrtvých. 

  Kyrie se vynechává, pokud bylo součástí 3. způsobu úkonu kajícnosti; v 

bohoslužbách, v nichž se vynechává úkon kajícnosti, se Kyrie vynechává podle 

vhodnosti.  



Vstupní obřady – Sláva na výsostech 

Bohu 

 představuje chválu vzdávanou Trojjedinému Bohu, která tryská ze srdcí 

shromážděného Božího lidu. Zpívá se proto ve dnech, v nichž chceme Boha 

obzvláště chválit: především v neděli, kdy si připomínáme Kristovo 

zmrtvýchvstání, ale také o dalších svátcích a slavnostech. 

 Tento chvalozpěv se vynechává adventu a v postním období před 

Velikonocemi 

 

 Během chvalozpěvu se připraví librista s misálem.  

 



Vstupní obřady – Vstupní modlitba 

 Kněz nejprve všechny vyzve k modlitbě slovy „modleme se“. Pak následuje 

chvíle ticha, v níž je prostor, aby každý v duchu vyjádřil to, s čím na 

bohoslužbu přichází.  

 Během toho přichází librista a postaví se v dostatečné vzdálenosti před 

knězem, aby mohl volně roztáhnout ruce.  

 Až po chvíli tiché modlitby se kněz nahlas modlí vstupní modlitbu z misálu. 

Touto modlitbou jakoby shrnuje všechny úmysly, pronesené ve chvíli ticha; a 

protože se modlí nahlas, modlí se k Bohu nejen jménem svým, ale jménem 

všech přítomných. A ti se k jeho slovům přidávají odpovědí amen, která 

znamená potvrzení a souhlas s tím, co bylo řečeno. 

 Zde librista zavírá misál a odchází na své místo. 

 

 Slovem ,,Amen“ se také zakončují ,,Vstupní obřady.“  

 



Bohoslužba slova 
 

3. schůzka 20.10.2018  

 



Bohoslužba slova 

 - jedná se o naslouchání Božímu slovu, tedy vybraná 
četba úryvků z Písma svatého. 

 čtení z knih Nového a Starého zákona. Příběhy 
izraelského lidu nebo události ze života prvních křesťanů, 
učení židovských proroků nebo listy apoštolů nejsou 
mrtvými texty, ale živým Božím slovem, které má co říci 
každému z nás.  

 
 

  

 

 



1. čtení 

 Čtení jsou přednášena od ambonu, důstojného místa, 
které má spolu s oltářem tvořit jeden harmonický celek - 
stůl Božího slova.  

 Ten, kdo předčítá čtení, se nazývá lektor.  

 Kniha, kterou při tom používá, se jmenuje lekcionář.  

 Na lektorovo zvolání "Slyšeli jsme slovo Boží" všichni 
odpovídají "Bohu díky", neboť možnost naslouchat 
společně slovům Bible je skutečně velkým Božím darem.  

 
 

  

 

 



Žalm 

 rozjímání nad přečteným textem. Protože žalmy jsou svou 

povahou duchovní písně, měl by se, pokud je to jen trochu 

možné, žalm zpívat 

 žalm sám je Božím slovem.  

 

 

  

 

 



2. čtení 

 O nedělích a slavnostech se po žalmu čte ještě druhé 

čtení a církev tak plní přání Druhého vatikánského 

koncilu, aby se při bohoslužbách četlo více z Písma.  

 Druhé čtení je vždy z novozákonních listů apoštolů 

(např: sv. Pavla) nebo ze Zjevení 

  

 

 



Verš před evangeliem 

 Po čtení, které bezprostředně předchází 

evangeliu, se zpívá Aleluja nebo jiný zpěv 

předepsaný v rubrikách, jak to vyžaduje liturgická 

doba. 

 Tato úcta tvoří samostatný obřad či úkon, jímž 

shromáždění věřících vítá Pána 

 Všichni při zpěvu Aleluja zpívají ve stoje. Když 

je jiný zpěv z kancionálu tak sedíme. 



Evangelium (1) 

 Zatím co se zpívá Aleluja nebo jiný zpěv, přisluhuje jáhen knězi při 
vkládání kadidla, pokud se ho používá, a potom hluboce skloněn 
před knězem žádá o požehnání a tlumeným hlasem říká: ,,Prosím 
o požehnání“. Kněz mu žehná slovy: ,,Ať ti Bůh očistí srdce i 
ústa, abys dobře zvěstoval svaté evangelium, a ať ti k tomu dá 
své +požehnání.“ Jáhen se znamená znamením kříže a odpoví: 
,,Amen“. 

 Potom bere s úklonou oltáři evangeliář, který je na oltáři položen, 
a knihu poněkud pozdviženou nese k ambonu; před ním jde 
slavnostní procesí turiferář s kouřící kadidelnicí a přisluhující s 
rozžatými svícemi jako na znamení úcty. Je to upomínka na 
příchod Krista na svět. 



Evangelium (2) 

 Jáhen nejprve palcem označí knihu na straně evangeliáře, 

odkud bude číst, potom sám sebe na čele, ústech a srdci, 

což dělají také všichni ostatní, aby Boží slovo osvítilo 

jejich mysl, očistilo srdce a otevřela ústa ke chvále 

Pána.  

 Ve mši s účastí lidu se evangelium přednáší vždy od 

ambonu. Hlásání evangelia je vyhrazeno jáhnovi, pokud je 

přítomen, nebo knězi. 

 



Evangelium (3) 

 Jáhen nebo kněz po přečtení zvolá: ,,Slyšeli jsme slovo Boží“, 

a všichni odpovídají: ,,Chvála tobě, Kriste“. Potom knihu 

políbí, říká potichu: ,,Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od 

hříchů“  

 Přisluhuje-li jáhen biskupovi, donese knihu k políbení jemu, 

nebo ji políbí sám a potichu říká: ,,Radostná Boží zvěst ať nás 

osvobodí od hříchů“. Při slavnostnějších příležitostech, podle 

vhodnosti, uděluje biskup evangeliářem lidu požehnání.  

 Nakonec se evangeliář může odnést na abak nebo na jiné 

vhodné a důstojné místo. 

 



Homilie 

 je výklad zaměřeným buď na něco z přečtených úryvků 
Písma svatého, anebo některého textu ordinária či 
propria mše toho dne, s přihlédnutím k právě slavenému 
tajemství anebo ke zvláštním potřebám posluchačů.  

 Homilii má mít obvykle sám celebrující kněz, může ji 
svěřit koncelebrujícímu knězi, nebo někdy podle vhodnosti 
i jáhnovi, nikdy však laikovi.  

 O nedělích a zasvěcených svátcích je homilie závazná ve 
všech mších, kterých se zúčastní lid, a nelze ji vynechat, 
leda z vážného důvodu. 



Vyznání víry 

 má za cíl, aby všechen shromážděný lid odpověděl na 

Boží slovo zvěstované ve čteních z Písma svatého a 

vyložené v homilii 

 Při vyznání víry se stojí, ovšem při slovech "skrze Ducha 

svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem" se 

všichni hluboce uklánějí, aby tak vyjádřili úctu před 

tajemstvím vtělení (na Vánoce a při slavnosti Zvěstování 

Páně dokonce klečí) 



Přímluvy 

 odpovědí na Boží slovo přijaté s vírou 

 za potřeby celé církve a místního společenství, za spásu světa, 
za ty, které tíží různé nesnáze a za určité skupiny lidí. 

 jestliže je přítomen jáhen a přímluvy jsou předem připravené, 
přednáší je on:  

 Přímluvy může také číst i věřící laik.  

 Přímluvy uzavře shrnující modlitba toho, kdo liturgii předsedá.  

 Prosebnou modlitbu řídí celebrující kněz od sedadla.  

 Lid přitom stojí a vyjadřuje svou prosbu buď společnou invokací 
po pronesení jednotlivých úmyslů, anebo tím, že se mlčky 
modlí.  

 



Svatý Dominika Savio – test (správná 

odpověď 10 b) 
 

 
1. Která předsevzetí si po prvním svatém přijímání sepsal na papír 

Dominik Savio? 

2. Jak se jmenoval učitel, kde Dominik chodil do školy? 

3. Co za lumpárnu svých spolužáků vzal Dominik na sebe?  

4. Co odpověděl Dominik na otázku Dona Bosca: ,,Co budeš dělat, 

až vystuduješ latinu?“ 

 

 

 


