
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte služebníci u oltáře, minule jsme si řekli, co je to liturgický rok, jaké období se 

uskutečňuje a jaké barvy se používají při mši svaté. Dnes se podíváme zase dál, kde 

si vysvětlíme, co znamenají jednotlivé období nebo slavnosti v liturgickém roce. 

Takže jdeme na to ;-). 

Advent 

První neděle adventní je zároveň prvním dnem nového církevního roku. Slavnosti 

narozeni Ježíše Krista předchází 4 adventní neděle. Latinské slovo ,,advent“ znamená 

příchod. Namísto adventu bychom mohli tohle období nazývat dobou čekání na 

příchod Ježíše Krista.  

25. 12. – Vánoce 

25. prosince slavíme narození Ježíše Krista. Doma si ale tuto 

slavnost připomínáme už předcházející – Štědrý – večer. 

Bůh dodržel slib, zůstal věrný nám, lidem. Můžeme se na 

něj vždycky spolehnout. Chtěl nám ukázat svou lásku, tak 

poslal na svět svého syna. Ježíš, Boží syn, se narodil! V něm 

se Bůh přiblížil lidem, protože Ježíš žil jako jeden z nich.  

Svátek svaté Rodiny 

První neděli po slavnosti Narození Páně slaví církev svátek svaté Rodiny: Ježíš, Boží syn, 

vyrůstal ve spořádaném domě. Maria, jeho matka, a Josef, jeho pěstoun a tesař, se o 

Ježíše starali velmi pečlivě. O této neděli prosíme Boha hlavně za dobré vztahy v našich 

rodinách. 

1. leden – Panny Marie, Matky Boží 

Na Nový rok, 1. ledna, projevuje církev svou vděčnosti Marii za to, že ona, obyčejná 

žena, přivedla na svět Božího syna. Ji, prostou, zbožnou dívku, k tomu vyvolil Bůh. Dítě, 

které Maria porodila, nebylo jen lidské dítě, ale zároveň také dítě Boží. Proto Marii 

nazýváme Boží matka nebo Bohodordička. 

 

6. leden – Zjevení Páně (Tří králové) 

Tato slavnost je vedle Vánoc druhou největší slavností doby vánoční. Církev tento 

svátek slaví od dřívějších dob než Vánoce.  



Křest Páně 

Tento svátek slavíme v neděli po slavnosti Zjevení Páně, tedy po 6. lednu. V tento den 

se máme zaměřit už ne na malé dítě v jeslích, ale na dospělého Ježíše, který začal plnit 

svou vůli svého Otce.  

Popeleční středa 

Popeleční středou začíná 40 denní příprava na Velikonoce, kterou 

nazýváme postní doba. Při bohoslužbě v tento den nám kněz udělá 

popelem na čele znamení kříže. Říká přitom: ,,pamatuje, že jsi 

v prach a v prach se navrátíš.“ nebo ,,Obrať se a věř evangeliu.“  

Doba postní 

Doba postní trvá přesně 40 dní před velikonocemi. Popeleční středa je prvním dnem 

tohoto období a sobota před Velikonocemi zase dnem posledním. Neděle během 

postní doby se nepočítají mezi dny postní doby.  První neděle po Popeleční středě je 

zároveň první postní nedělí nazýváme postní a šestou Květná; která je poslední v době 

postní. 

Květná neděle 

Květnou neděli začíná poslední týden postní doby před Velikonocemi; nazýváme ho 

také ,,Svatý týden“. Při bohoslužbách na Květnou neděli neseme v průvodu zelené 

ratolesti na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. 

Zelený čtvrtek 

Čtvrtek po Květné neděli se nazývá ,,zelený“ Tento den večer slavíme slavnostní 

bohoslužbu, kterou začíná tzv. velikonoční tridiuum: Velký pátek, Bílá sobota, neděle 

Zmrtvýchvstání. 

Velký pátek  

Po zeleném čtvrtku následuje Velký pátek. V některých farnostech se věřící shromáždí 

v 15 hodin v kostele. Tento den slavíme památku Ježíšovy smrti na kříži. Od čtvrtečního 

večera panuje v kostele ticho – zvony nezvoní (říká se, že ,,odletěly do Říma“) a na 

varhany se nehraje. 

Velikonoce 

Velikonoce jsou nejdůležitější slavností křesťanů. Ježíš žije! Smrt ho 

přemohla! Bůh, jeho otec, ho vzkřísil z mrtvých. V neděli, třetí den po 

smrti, se zjevil svým přátelům. To je smysl Velikonoc.  

Nanebevstoupení Páně 



Čtyřicet dní po velikonoční neděli, vždy ve čtvrtek, slavíme Nanebevstoupení Páně. 

V Bibli čteme, že čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevoval svým učedníkům 

a mluvil o Božím království. Pak odešel zpět k Bohu, svému Otci. Předtím nám slíbil: 

,,Budu s vámi stále, i když už mě neuvidíte!“ 

Letnice 

Přesně 50. den, 7. týden po velikonoční neděli, slavíme Letnice, slavnostní zakončení 

doby velikonoční.  

Nejsvětější Trojice 

Po Letnicích nastává zase doba liturgického mezidobí. V tomto 

období slavíme několik slavností a svátků: první neděli po Letnicích 

je to slavnost Nejsvětější Trojice.  

Boží Tělo 

Desátý den po letniční neděli (čtvrtek po Nejsvětější Trojici) 

slavíme slavnost Těla a Krve Páně, nazývanou také ,,Boží Tělo“. 

Nejsvětější Srdce Páně 

Třetí pátek po letniční neděli církev slaví slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Páně. 

Nanebevzetí Panny Marie 

15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Všech Svatých 

1.listopadu slavíme slavnost všech svatých. Tento den je svátkem všech světců – mužů, 

žen i dětí. Svatí byli různí lidé, kteří ale měli jedno společné – Ježíš byl jejich velkým 

vzorem, který je vedl na cestě životem. 

Všech věrných zemřelých 

1. listopadu , o slavnosti všech svatých, navštěvujeme hroby svých blízkých, 

zapalujeme na nich svíce a modlíme se za ně. Skutečná památka zemřelých je ale až 

2. listopadu. Tento den vzpomínáme na všechny věrné zemřelé. Věříme, že i naši 

blízcí, kteří zemřeli, jsou u Boha. 

 

Krista Krále 

Poslední neděli církevního roku slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Je to neděle před 

1. neděli adventní. V neděli po slavnosti Krista Krále, tedy 1. neděli adventní, začíná 

zase nový církevní rok. 



Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Zkus zjistit, které jsou pohyblivé svátky a které ne. 

2. Podle čeho se řídí velikonoce? 

3. Kdy končí církevní rok? 

4. Který den je svátkem všech světců? 

 

Otázky z videa – DOMINIK SAVIO – Chlapec, který měl odvahu 7. díl:  

(správná odpověď 10 bodů) 

1. Kdo hledal Dominika celé 3 hodiny a kde ho našel? 

2. Jaké vidění měl Dominik? 

3. Kdy a kde zemřel Dominik? 
4. Komu se Dominik zjevil? 

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