
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte služebníci u oltáře, už tady máme Svatý týden a dneska dokončíme zbývající 

dny velikonočního třídenní.  A to je Velký Pátek, Bílá sobota – velikonoční vigilie. 

Doufám, že se do těchto dnů zapojíš, Pán Ježíš bude mít určitě radost, z toho co pro 

něho děláš.  Na konci vás čekají kontrolní otázky. Takže hodně zdarů při čtení.   

Velký pátek je dnem smutku a rozjímání o umučení Pána Ježíše. 

Proto se také postíme. Odpoledne se pak shromažďujeme 

v kostele, abychom uctili památku Kristova utrpení. Liturgická 

barva je červená. Obřady mají tři hlavní části: bohoslužba 

slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Na začátku si kněz lehá 

na zem a takto chvíli v tichu setrvá – projev hlubokého usebráni 

a ponížení před láskou Ukřižovaného. Bohoslužba slova nám 

přibližuje utrpení Páně. Čtou se 

pašije podle Jana (každý rok) a 

následují přímluvy, které jsou 

jiné, než na jaké jsme běžně 

zvyklí. Takto se je modlili 

křesťané v prvních staletích. Je 

jich deset a skládají se z úvodní výzvy, chvíle ticha a modlitby. K uctívání kříže přistupují 

všichni věřící. Protože kříž je v tento den středem liturgie, všichni před ním poklekáme. 

Následuje přenesení Nejsvětější svátosti a svaté přijímání.  

Bílá sobota je dnem tichého rozjímání u Kristova hrobu. Neslaví 

se mše svatá. Až ve večerních hodinách začíná tzv. velikonoční 

vigilie, matka všech posvátných vigilií. Vigilie 

znamená bdění a označuje tak čas, v němž věřící 

v bdění očekávají a slaví Kristovo vzkříšení. Tato 

vigilie se tedy má konat v noci, přinejmenším po 

západu slunce. Má čtyři hlavní části: slavnost 

velikonoční svíce, bohoslužbu slova, křestní 

bohoslužbu a bohoslužbu eucharistickou. 

Slavnost svíce nám připomíná Krista vzkříšeného z noci smrti, jehož 

světlo září jako oheň do celého světa. Toto světlo nám znázorňuje 

velikonoční svíce – paškál. Ta se u ohně před kostelem ozdobí 



(kadidlovými zrny) a zapálí. Pak ji jáhen nebo kněz nese středem kostela a třikrát zpívá: 

,,Světlo Kristovo!“ Odpovídáme: ,,Sláva tobě, Pane!“ a postupně si zapálíme své svíce 

a rozsvítí se světla v temném kostele. Následuje velikonoční chvalozpěv Exsultet. 

V něm jáhen symbolizuje anděla stojícího na odvaleném 

kameni u Kristova hrobu, který oznamuje světu radostnou 

zvěst o Kristově vítězství. Bohoslužba slova je v tuto noc 

dlouhá: obsahuje až sedm starozákonních čtení (minimálně 3). 

V nich uvažujeme o tom, co Bůh od počátku světa konal pro 

svůj lid, jak jej zachraňoval a vedl. Následuje chvalozpěv ,,Sláva 

na výsostech Bohu“, při němž se znovu rozezní zvonky a 

varhany. Po čtení z listu Římanům zazní poprvé ,,Aleluja“ a pak 

liturgie pokračuje čtením evangelia o Kristově vzkříšení. Po 

homilii začíná liturgie křtu – tehdy jsou pokřtění ti, kdo se připravovali na křest. Pokud 

se křest nekoná, žehná se křestní voda a obnovují se křestní sliby: tedy odřeknutí se 

zlého ducha a křestní vyznání víry. Následuje bohoslužba oběti s obvyklým průběhem.  

 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Jaká liturgická brava se používá na Velký pátek? 

2. Kolik části mají velkopáteční obřady a jaké to jsou? 

3. Kolik proseb obsahují velkopáteční přímluvy? 

4. Co znamená vigilie? 

5. Z kolika části se skládá velikonoční vigilie? 

6. Co je to exsultet?  

7. Kolik maximálně čtení obsahuje velikonoční vigile? 
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