
 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Milý ministrante, zde níže je popsané, co jsme na schůzce probírali. Je tam, co znamená 
ministrovat, kdy začíná služba ministranta a co má dělat. Na konci tě čekají otázky, za 
které dostaneš body. Za správnou odpověď dostaneš 10 bodů. V příštím pracovním 
listě vás bude čekat gesta a postoje ministranta ve mši svaté. Pokud bys něčemu 
nerozuměl, zeptej se rodičů, určitě ti pomohou ;-).      

Co je ministrování?  

Ministrování je úkon, kterým se 

připodobňujeme chóru andělů v nebi, 

kteří slouží Hospodinu. Ministrant se tak 

stává nejbližším účastníkem tajemství 

zpřítomnění oběti Ježíše Krista a má 

přímo podíl na této svaté oběti svou 

službou. Pro tento vznešený úkon je třeba být dobře připraven a vzdělán, aby 

krása liturgie pozemské co nejvíce zrcadlila nebeskou. Proto je zapotřebí, aby ti, 

kdo jsou poslání ke službě ministranta, znali gesta a postoje vyjadřující víru a 

jednotu církve.  

Kdy začíná služba pro ministranta?  

Ministrant se shromažďuj 
vždy 15 minut přede mší sv. v 
zákristii, která je součástí kostela. 
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.  

Pokud ministrant nemá službu pomocného kostelníka, tak se obleče do 

liturgického oblečení (pomocný kostelník se obleče později), nesmí zapomenout 

na to, aby byl řádně upravený a dbal na to, aby oblečení bylo čisté! 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. Pokud je nutný nácvik, 

dává bedlivý pozor, aby věděl, co při liturgii má dělat, kde mám své místo a 

přispíval tím k důstojnému slavení mše 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. 

 

1. K čemu se připodobňuji ministranti? 

2. Kolik minut by měl být ministrant v sakristii před mši svatou a kolik 

pomocný kostelník? 

3. Jaké liturgické předměty by měl nachystat pomocný kostelník? 

4. Na co by měl dbát ministrant při oblékání? 

5. Jak se má ministrant chovat v sakristii? 
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