
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti u oltáře, už se nám pomalu doba postní chýlí ke konci. Uteklo nám 

to co? Takže si dneska ukážeme, co budeme prožívat na závěr doby postní. Je to 

vlastně taková příprava na nácvik ve Svatém týdnu. Ať víme co se tam vlastně děje. 

Dnes se podíváme na Květnou neděli a Zelený čtvrtek. Příště probereme ostatní.  Na 

konci vás čekají kontrolní otázky. Takže hodně zdarů při čtení.   

Velikonoce jsou vrcholem liturgického roku a postní doby vůbec, tou největší oslavou, 

kterou máme v liturgickém roce prožít. Podobně třeba jako finále ve fotbalovém 

mistrovství: vše k němu směřuje, je to ta pravá oslava. Ale tady jde o víc než ve fotbale: 

o naši záchranu, o život s Bohem, o spásu. Slovo TRIDUUM znamená česky třídenní a 

označuje dobu od večera čtvrtku Svatého týdne do neděle do večera. Každý den tridua 

prožíváme se zvláštním důrazem: (Židé počítají čas po západu slunce již jako další den, 

proto začíná triduum již ve čtvrtek večer a je počítán k pátečnímu dni), pátek jako den 

smrti Krista, sobotu odpočívá v hrobě a neděli jako den vzkříšeného Pána. Velikonoce 

slavíme vždy v neděli po prvním jarním úplňku. Tak stanovil první všeobecný koncil 

v Niceji r. 325.  

Ale nejprve se podíváme na počátek Svatého týdne a to je 

Květná neděle. Kněz má červenou barvu ornátu. Tam si 

připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma - na začátku 

mše se žehnají ratolesti - ,,kočičky“. Jak dopadl na konec tento 

jásavý vjezd? Ježíš z téhož města vychází s křížem na ramenou 

jako zločinec odsouzený k smrti – inu, lidská sláva je pomíjivá. 

Proto se na Květnou neděli už předčítají pašije – tzn. Vyprávění 

o umučení Krista. Střídají se podle cyklu A, B, C jako obvykle 

(podle evangelia Matoušova, Markova, Lukášova) Květnou neděli vstupujeme do finále 

postní doby, do tzv. Svatého týdne, v němž vrcholí téma Ježíšova utrpení.  



Triduum začíná večerními obřady na Zelený čtvrtek – mší 

svatou v bílé barvě na památku ustanovení Eucharistie. Do 

oslavy poslední večeře již však proniká stín temnoty 

následujících událostí. Proto přestáváme zvonit (při 

chvalozpěvu ,,Sláva na výsostech Bohu“) a nehrají ani 

varhany. Liturgie nám připomíná, jak se Pán Ježíš z lásky 

k nám ponižuje a slouží nám – umývá apoštolům nohy. 

Proto podle jeho vzoru tak činí symbolicky po kázání i kněz. V závěru bohoslužby se 

přenese Eucharistie do boční kaple. Odhalí se oltář a přesunujeme se do Getsemanské 

zahrady, kde chceme bdít s Ježíšem v jeho těžké hodině.  

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Co se na začátku mše sv. na Květnou neděli děje? 

2. Na Květnou neděli čteme dvě evangelia, jedno z nich má ustálené 

pojmenování. Jak mu říkáme?  

3. Co znamená česky triduum? 

4. Podle čeho se určují Velikonoce? 

5. Na Zelený čtvrtek utichnou zvony, kdy? 

6. Jakou barvu si obleče kněz na Květnou neděli a jakou na Zelený čtvrtek? 

7. Co se děje na konci mše svaté na Zelený čtvrtek? 
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