
 

ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Milý ministrante,  máme tady slíbené gesta a postoje ministranta při mši svaté, 
vysvětlíme si  co znamenají. Toto je třeba mít na zřeteli, protože nás jde vidět a 
tímto způsobem můžeme i evangelizovat;-). Na konci vás budou čekat 3 otázky 
(jedná správná otázka – 10 bodů) a vypracování dvou úkolu. Příště začneme 
„vstupními obřady“ ve mši svaté. Přeji vám hodně zdarů ;-) 
 

Postoje 

Postoje těla vyjadřují navenek vnitřní stav 

člověka. Sezení v liturgii neslouží k odpočinku, ale 

vyjadřuje usebrání, soustředěnost, naslouchání. Stání 

ukazuje bdělost, připravenost jednat a poslušně uvést ve 

skutek, co jsme slyšeli a přijali. Povstáním vzdáme čest a 

projevujeme poctu. Klečení je výrazem nejvyšší úcty, 

vyznáním Boží velikosti a naší malosti, je postojem 

adorátorů, kteří se klanějí před Bohem, a prosebníků 

otvírajících Bohu svá srdce. Podobně i klanění. Sepnuté 

ruce jsou projevem usebranosti a úpěnlivosti. 

Chůze má být dle charakteru celé liturgie, důstojná, ne 

rychlá ani pomalá (s ohledem na věk celebranta či 

koncelebrantů)  

 

Gesta  

Znamení kříže je dvojí. Tzv. kříž velký, který konáme při 

příchodu do kostela, na začátku mše sv. a při žehnání, a kříž malý, 

který děláme při četbě evangelia na čele, ústech a hrudi. Ti, kdo 

při liturgii drží nějaké liturgické náčiní(kadidlo, loďka, svíce), se 

nežehnají.  

 



 

Ruce jsou během mše svaté a při ostatních liturgických 

obřadech vždy sepjaty dlaněmi položenými k sobě, s nataženými 

prsty a pravý, palcem položeným přes levý, směřující vzhůru. 

Osobám bez jakéhokoli svěcení není dovoleno konat gesta 

určená jáhnům nebo kněžím, a to ani v případě, že by předsedaly 

bohoslužbě slova.  

 

Otázky: 

1. Jaké postoje používáme při mši svaté? 

2. Vyber si tři postoje a napiš, co znamenají. 

3. Jaké gesta používáme při mši svaté? 

 

Úkoly: 

Přiřaď správný název kříže k obrázku – latinský, řecky, ondřejský, kříž Petrův, 

berlový, liliový, jetelový, maltézský. 

 

 
30 bodů 

 

Vyberte z následující řady symboly Kristova utrpení (tři věci sem nepatří) a 

seřaďte je v pořadí, v jakém následovaly: 

 

kostky, sloup bičování, důtky, kříž, spodní šat, kohout, kopí, meč, yzop 

s houbou, kladivo, pila, kleště, trnová koruna, INRI, had, hřeby. 

30 bodů 
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