
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte kamarádi u oltáře! Dnes se z nás stanou andělé a budeme prozkoumávat 
nejen oltář, ale rovnou celý kostel, a to pěkně z výšky. I když každý kostel je trochu jiný, jsou 
si velice podobné. Jelikož z hlediska grafické úpravy, tak otázky vás čekají hned na začátku, 
jak liturgické, tak ze života svatého Dominika Savia. Tak vzhůru do práce ;-). 

Otázky: 

1. Co nalezneme v presbytáři? 

2. Co znamená hlavní loď v kostele nebo proč se tomu prostoru tak říká? 

3. Co se většinou nachází při vstupu do kostela? K čemu to slouží? 

 

Otázky z videa – DOMINIK SAVIO – Chlapec, který měl odvahu 5. díl: 

1. Když ve městě vypukla cholera, co nosili na sobě za ochranu kluci včetně 

Dominika? 

2. Jak se jmenovalo sdružení, kterému se chlapci zavázali 8. června 1856? 

3. Co udělal Dominik, když jeden z kluků donesl do oratoře časopis 

s nevhodnými obrázky? 

4. Jak často chodil Dominik ke svátosti smíření? 

Video naleznete na www.farnost-hnojnik.cz/48-zivot-ve-farnosti-
ministranti.html 

 

 

 

 

 

 

 



Průzkum kostela 
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Presbytář 

(kněžiště)- 

nejvýznamnější 

prostor kostela. 

Je vždy vyvýšen 

či zviditelněn, 

aby bylo zřejmé 

oddělení od 

hlavní lodi. 

V něm se nachází 

několik 

důležitých míst: 

obětní stůl, sedes, 

ambon, 

svatostánek a 

abak. 

Sakristie – je místo, kde se shromažďují a připravují kněží spolu 

s ministranty ke slavení eucharistie 

Hlavní loď – je 

to prostor určený 

pro shromáždění 

věřících. Proč 

loď? Církev je 

jako loď, která 

nás chce přeplavit 

z jednoho břehu 

na druhý, totiž ze 

života zemského, 

do života 

věčného, tedy do 

nebe. I naše loď 

může být často 

zmítán bouří, ale 

abychom dobře 

pluli a dopluli, 

k tomu nám může 

pomáhat naše 

víra, přátelé, 

církev apod. 

boční kaple 

 

Vstup do kostela – zde je umístěna svěcená voda, kde si 

namočíme svěcenou vodou prsty a pokřižujeme se. 

Připomínám si tím svůj křest, ale také symbol naší víry. 

kůr, varhany zpovědnice 

http://www.farnost-hnojnik.cz/
http://www.facebook.com/farnosthnojnik

