
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Zdarec ministrantští pomocníci a borci Boží! Už jsme v polovině velikonoční doby. 

Minule jsme probrali oblečení, které oblékají ministranti včetně jejich názvu apod. 

Dnes si povíme, jaké oblečení nosí kněží a co si obléká kněz ke mši svaté, abychom 

uměli vše dobře pojmenovat. Tak se na to podíváme a vyzkoušíme si, jak na to jsme 

se znalostmi.  

Nejčastější kněžské oblečení je běžný společenský oblek s tím rozdílem, 

že kněz nenosí běžnou košili, ale tzv. kolárkovou. Bílý kolárek, který se 

zasunuje do košile, je z plastu.  

 

Dále kněz může chodit v klerice. Klerika může mít podle 

tradičního zvyku našitých 33 knoflíků jako připomínka Kristova života – 

33 let, na znamení, že kněz má být druhý Kristus. Kněz nosí kleriku barvy 

černé, bílou kleriku nosí papež, červenou kardinálové a fialovou 

(purpurovou) biskupové a preláti. Často mají kleriku černou a fialové je 

jenom prošívání a knoflíky atp. V tropických zemích mohou vzhledem 

k horkému klimatu všichni kněží na základě papežského povolení 

používat kleriky bílé.  

Kněz si může obléci na kleriku ještě černé cingulum, což 

je pruh látky. 

Dále můžeme vidět i kněze s biretem, ale ten se už moc 

nenosí. Je to černá pokrývka hlavy se třemi rohy a se 

střapcem.  

 

Pak jsou kněží, kteří jsou v nějakém řádu, ti nosí tzv. hábit. Bílé hábity 

mají například premonstráti, dominikáni, hnědé zase kapucíni, 

františkáni apod.  



 

Když se kněz obléká ke mši svaté, tak jako první si může obléci bílou 

plátěnou roušku, kterou nazýváme humerál. Humerál se dává kolem 

krku, aby se neušpinila další roucha od potu nebo aby nebyl vidět běžný 

civilní oděv pod albou. Převažuje se kolem těla provázky, které jsou 

součásti humerálu. V současné době se moc nepoužívá, neboť má alba 

vlastní límec.  

 

Dále si kněz oblékne bílou albu (latinský Albus znamená bílý). Jedná se o 

bílý šat dlouhý až ke kotníkům. V některých farnostech albu oblékají i 

ministranti ke své službě.  

Albu si kněz převazuje cingulem. U novějších alb už je 

cingulum přímo v albě, nebo jsou ušity tak, že cingulum 

nepotřebují. Cingulum je šnůra nebi pás látky, kterou se připásává alba, 

a je i součásti oblečení některých řeholníků. 

Štola je odznak kněžského služby. Je to dlouhý pás látky, 

který splývá knězi přes obě ramena dolů. Nosí se ve stejné barvě jako 

ornát. Je pěkným zvykem, že kněz nejprve štolu z úcty políbí a až pak si ji 

nasadí.  

Ornát je svrchní liturgické roucho uprostřed s otvorem pro 

hlavu. Barvu kněz volí podle liturgické doby. 

Kněze můžete také vidět v pluviálu, který si může vzít 

například při pohřbu na hřbitov nebo ke křtu mimo mši sv., 

ke svatbě beze mše, nebo k pobožnosti apod.  

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Které oblečení používá kněz mimo mši svatou? 

2. Které liturgické oblečení používá kněz ve mši svaté? 

3. Kdy kněz používá pluviál? 

Jaké barvy nosí řádoví kněží – premonstráti, benediktýni, dominikáni, 
františkáni, kapucíni, karmelitáni. 
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