
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Ahojte ministranti, minule jsme měli hádanku, pevně věřím, že jste se s ní poprali. 

Řešení této hádanky je:,,Ještěr má v tlamě klíč“. A teď k naší práci. Víte co si na sebe 

ministrant obléká? Někteří jste možná už ostřílení ministranti, ale kdybych se vás 

zeptal, co si vlastně oblékáme, třeba nebudeme ani vědět, co?   Někdy některé věci 

jsou pro nás tak automatické, že nad nimi ani nepřemýšlíme. Takže se na to 

podíváme a vyzkoušíme si, jak na to jsme se znalostmi.  

Oficiální oblečení ministranta je bílá alba. Dříve to byl běžný oděv v Římě, tzv. 

římská tunika. Alba je slovo z latiny – bílá. Do alby se dříve také oblékali nově 

pokřtění o velikonocích a někde se to takto dělá dodnes. 

V některých farnostech se k albě používá i tzv. cingulum. Provaz nebo pruh 

látky, který může být buď bílý, nebo i v liturgických barvách.  

V České republice je asi nejběžnějším oblečením ministranta černá 

klerika, která je ušita podle jednoduššího střihu než kněžská, protože kdysi 

příslušela pouze kněžím.  

K vidění je také levnější varianta – a v zimě i praktičtější  - klerika bez rukávů. 

V létě v ní není takové teplo a v zimě se mi pod ni vejde v našem studeném 

kostele více svetrů.  

Někdy si také ministranti oblékají černou suknici, nazývanou také komže, 

která má nejčastěji černou barvu, sahá od pasu ke kotníkům a může být i 

v liturgické barvě. Ke komži se připojuje černý límec, který se nasazuje kolem 

krku, je zapnutý na háček nebo knoflík. Bývá černý nebo v jiné liturgické 

barvě. 

Na tyto černé oděvy, kleriky, se obléká bílá rocheta či superpelice. V tuto dobu 

už oba názvy znamenají totéž, dříve se to odlišovalo. Je to bílé 

roucho sahající pod pás. S dlouhými rukávy a obdélníkovým 

výřezem kolem krku. Jedná se vlastně o zkrácenou albu.  

Výjimečně se můžeme setkat také s ministranty v červených klerikách či 

s límcem na rochetě. Ale myslím si, že je to již opravdu ojedinělé.  



Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Které liturgické oblečení ministrant používá? 

2. Co je to rocheta a jak ji můžeme jinak nazvat? 

3. Jaké barvy cingula se mohou používat? 

 

Hledáme v Písmu svatém: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Která z Lazarových sester se pečlivě starala o hosty? (Lk 10) 

2. Kdo jako první viděl Ježíše po jeho vzkříšení? (Jan 20) 

3. Kdo se rozhodl, že rozdá polovinu svého majetku? (Lk 19) 

4. Kdo doprovázel Pavla na jeho první misijní cestě? (Sk 13) 

5. Který z proroků nazval Ježíše ženichem a sám sebe přítelem ženicha? (Jan 3) 

6. Kdo sám sebe označuje za nejmenšího z apoštolů? (Ef 3) 

 

POZNEJ POSTAVU STARÉHO ZÁKONA (100 bodů) 
 

Byl bratrem významného vůdce izraelského lidu. Stal se prvním izraelským 

veleknězem. Při posvěcení Božího stánku jej jeho bratr oblékl v posvátná roucha, 

pomazal mu hlavu svatým olejem a ruce obětní krví. Potom zvedl tento velekněz ruce 

a dal lidu první velekněžské požehnání. Jeho hůl proslula tím, že se zazelenala a 

rozkvetla, jako znamení od Hospodina, že je vyvolen ke kněžské službě. 
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