
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti, dnes se podíváme na jednu modlitební knížku neboli zpěvník - 

KANCIONÁL. Tato kniha nepatří mezi liturgické knihy. Kromě toho, že ho najdeme 

v kostele, měl by ho mít každý z nás doma. Je tam spousta písniček, ale i spousta 

modliteb!  Na konci vás čekají kontrolní otázky. Takže pusťte se do toho.   

Ve většině kostelů najdeme kancionál barvy červené, který je společný pro všechny 

diecéze. Téměř stejný najdeme i v modré barvě, který má specifické texty písní pro 

region olomoucký a ostravsko-opavský. Je tedy určen pro použití zejména v olomoucké 

a ostravsko-opavské diecézi. A do třetice se 

můžeme setkat se zeleným kancionálem, 

kde najdeme specifické písně pro 

královéhradeckou diecézi.  

Na začátku této modlitební knihy najdeme 

základní pravdy víry (viz obrázek ) a 

desatero přikázání. Známe je? Pro jistotu si 

jej připomeneme: 

 

Desatero 

1. V jednoho Boha věřiti budeš. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3. Pomni abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 

5. Nezabiješ. 

6. Nesesmilníš 

7. Nepokradeš 

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 

9. Nepožádáš manželky bližního svého 

10. Nepožádáš statku bližního svého 

Dále následuje rubrika ,,Hlavní společné modlitby“. Předpokládá se, že Otče náš…, 

Zdrávas Maria … nebo modlitbu Věřím v Boha… by měl každý křesťan znát. Dále tam 

nalezneme modlitbu k Duchu Svatému, aby nás vedl a provázel ve škole, v práci, při 



odpočinku, při rozhovoru s přáteli, s rodiči apod.  Nechybí tam také modlitba Anděl 

Páně nebo modlitba růžence.  

Následují další krásné modlitby. Například pod číslem 042 se setkáme s modlitbou  

duchovního přijímání, když nemůžeme přijímat Pána Ježíše. Od čísla 045 je příprava na 

svátost smíření. Pod číslem 050 je modlitba za dobrou volbu manžela (manželky). Dále 

se v kancionálu dočteme o jednotlivých svátostech. Najdeme tu dokonce i mešní řád 

mše svaté. (V modrém kancionálu od str. 48 a na str. 53 mešní řád, od str. 72 zrcadlo 

svědomí jako pomůcka pro svátost smíření.)  

 

Od čísla 065 máme modlitby litanií. 065 Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které 

se modlíme obzvlášť první pátek v měsíci, 067 Litanie Loretánské, kterým se věnujeme 

v květnu, 068 Litanie ke všem svatým, pod číslem 069 krásné litanie ke svatým 

ochráncům naší vlasti. V postní době nejvíce používáme pobožnosti křížových cest a ty 

najdeme pod číslem 071 – 074. 

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Kolik máme základních pravd víry? Vyjmenuj je. 

2. Vyjmenuj desatero Božích přikázání? 

3. Pod jakým číslem najdeme modlitbu za kněze? 

4. Pod jakým číslem najdeme modlitbu růžence? 
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