
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte kamarádi u oltáře, tak jsme si minule vysvětlili celý liturgický rok a teď se 

vrhneme na misál. Řekneme si co je to misál a ukážeme si, jak jej připravit na mši 

svatou. Takže jdeme na to ;-). 

Misál (latinsky missale) je nejznámější a nejužívanější liturgická kniha, která obsahuje 

modlitby, které přednáší kněz při slavení eucharistie. Mezi obsažené modlitby patří 

vstupní antifona, vstupní modlitba, modlitba nad dary, eucharistická modlitba, 

antifona k přijímání a závěrečná modlitba. Kromě těchto vlastních modliteb obsahuje 

misál mešní řád včetně ordinária a zvláštní obřady pro některé liturgické dny (např. 

velikonoční triduum). Tyto modlitby (tištěné černě) jsou doprovázeny vysvětlujícími 

poznámkami v červené barvě (rubrikami). 

Ministrant nebo kostelník by měl umět nachystat na mši svatou misál, přesněji řečeno 

najít v něm modlitby, které bude kněz předčítat a prefaci. Abychom dobře nachystali 

misál, potřebujeme k němu liturgický kalendář, kde na každý den je uvedeno, co se 

vlastně v ten den slaví. Vezmeme například  den 24. února 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Tento den připadá na neděli. Slaví se 7. neděle v mezidobí. V misále si nalistujeme 

kapitolu ,,Mešní text pro liturgické doby“ Za velikonoční dobou nalezneme liturgické 

mezidobí na danou neděli, kterou potřebujeme. Poté nachystáme prefaci. Ta se hledá 

v kapitole ,,Eucharistické modlitby“ a jsou zařazeny rovněž po velikonoční době nebo 

Nanebevzetí Páně. Volbu čísla prefací si volí někdy kněz sám, stačí se ho jen zeptat. Ale 

jsou případy, kde se preface používá jen na jeden daný slavený den.  

Vyzkoušíme si ještě jeden příklad. A to 22. července 2019. 



 

 

 

 

 

 

Nalistujeme si v liturgickém kalendáři příslušný den a vidíme, že slavíme Svátek sv. 

Maří Magdalény. Modlitby daného svátku nalezneme v kapitole ,,Vlastní mešní texty 

o svatých“ A to přímo 22. července. Preface jsou uvedené při těchto modliteb.  

Ono to někdy vypadá složitě, ale praxe to naučí ;-). V dnešní době moderní techniky, 

můžeme použít aplikaci v androidu Misál 2018/19. Ten nám taky pomůže si ověřit 

správnost mše svaté. 
 

Úkol: (100 bodů) 

Najdi v misále, když budeme slavit: ,,Nanebevzetí Panny Marie a Slavnost všech 

Svatých a uveď jejich stránku z misálu zde. Je to tvůj praktický úkol v sakristii ;-) 
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