
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti, dnes se podíváme na liturgické předměty. Jejich mnoho, ale 
seznámíme se jen s těmi, které jsou nejzákladnější při mši svaté.  Na konci vás bude čekat 
úkol, kde přiřadíte, jak se daný liturgický předmět jmenuje. Tak vzhůru do práce ;-). 

Zvonky – používají se při mši sv. u pozdvihování a při svátostném požehnání.  

Lavabo – plátno podobné jako purifikatorium. Často má vyšito písmeno L nebo nemá 

označení. Používá se k osušení rukou kněze po přinesení obětních darů. 

Konvičky – dvě liturgické nádobky, ve kterých se k oltáři přináší mešní víno a voda. 

Přímluvy – kniha obsahuje prosby, které se čtou při mši sv.  

Kalich - liturgická nádoba, ve které se proměňuje víno při mši sv. v Krev Páně 

Patena kalichová – používá se pro velkou hostii v případě, že se při mši sv. 

neproměňuji malé hostie. 

Obětní miska – používá se pro hostie, které se budou proměňovat při mši sv. 

Misál – mešní kniha, obsahuje všechny texty ke mši sv., kromě čtení. 

Lekcionář – v něm jsou všechna čtení, žalmy, antifony před evangeliem i evangelia, 

která se čtou při mši sv. Lekcionář je rozdělen do šesti dílů podle doby, kdy se 

používají. 

Korporál – škrobené čtvercové plátno. Rozkládá se na oltář před bohoslužbou oběti 

vždy tak, aby se nevysypaly případné částečky svaté hostie, které tam mohou být od 

minulé mše svaté. 

Kalichové velum – čtvercová látka v liturgické barvě, kterou se překrývá kalich přede 

mši sv. 

Purifikatorium – používá kněz během bohoslužby oběti. Purifikatorium přichází do 

styku s Nejsvětější svátostí, proto má zvláštní způsob praní. 

Pala – požívá se k přikrytí kalicha. 

Patena ke sv. přijímání – slouží k zachycování úlomků hostie při podávání sv. 

přijímání. Lze nahradit i kalichovou paténou. 



Úkol: 

Napiš, jak se jmenuji tyto liturgické texty, pomůže ti dnešní popis liturgických 

předmětů. 
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