
ROK MINISTRANTŮ  

SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM 
 

Milí služebníci u oltáře, dnes se vidíme naposledy v tomto školním roce 2018/2019, 

čeká nás poslední díl a to druhá část, co obnáší služba kostelníka. Tak pojďme na to.  

… pokračování z minula ;-)  

- Úkolem kostelníka je také: rozdat čtení věřícím, funkce ministrantům, které budou 

následně dělat při mši svaté.                  

- Během liturgie má být plně soustředěn na mši svatou a 

dění v ní. Může se jí zúčastnit jako ministrant a má být 

plně k dispozici, kdyby náhodou něco chybělo.  

- Součásti nedělních (slavnostních) mší svatých vybírá do 

zvonečku (košíku) peníze tzv. sbírku. Toto může dělat 

nejen kostelník, ale i někdo z ministrantů nebo i z řad 

věřících. Vybrané peníze se nechávají na bočním oltáři, 

abaku nebo se odnesou do sakristie, ale tak, aby nebyla 

dána příležitost peníze odcizit. 

- Po skončení mše svaté za pomoci ministrantů by měl pouklízet veškeré liturgické 

nádoby a knihy. Zhasnout svíce a očistit jej od vosku nebo dolít olejem. Povypínat 

světla a mikrofony a zamknout kostel. 

Služba kostelníka mimo liturgii 

Kostelnická služba zahrnuje mimo jiné také péči o jednotlivá zařízení kostela a kostel 

samotný i v době mimo liturgii. To znamená, že kostelník, popř. správce kostela by měl 

dbát na funkčnost technického i ostatního zařízení kostela. 

Jedná se o pravidelnou kontrolu mikrofonů (výměna bateriích 

v přenosných mikrofonech), údržbu kostelních hodin 

(natahování a udržování ve funkčním stavu), výměnu špatných 

žárovek, pravidelné doplňování svěcené vody do kropenek, úklid 

kostela, vyvěšování vlajek, zvonění, údržba předkostelního 

prostoru, v zimním období odhrnování sněhu a ovládání topení. 

Kostelník si všímá kostela i zvenčí. Pokud zjistí, že jsou 

poškozené dveře či okna, střecha nebo déšťové okapy, že někde 

zatéká, bezodkladně upozorní duchovního správce. Kostelník 



pečuje o čistotu liturgických nádob a svícnů tak, aby byly vždy připraveny v důstojném 

stavu pro slavení liturgie a velebení Boha. Pokud je zapotřebí čistit vnitřek liturgických 

nádob (kalich, misek, pyxid, ciborií a lunul), tak se musí tento vnitřek po čištění pořádně 

propláchnout vodou, do sucha vytřít a nechat vyschnout. Pokud čištěná nádoba stále 

zapáchá, vnitřek propláchnout vřící vodou. Další povinnosti kostelníka je zajišťovat, aby 

byla vždy dostatečná zásoba hostií, mešního vína, čistého prádla, svěcené vody, svíček, 

zápalek, oleje do lampiček, pryskyřice do kadidla, uhlíků atd. V neposlední řadě by měl 

kostelník dbát na to, aby velká hostie ve svatostánku byla vyměněna alespoň jednou 

za měsíc. 

Kostelník dbá na to, aby se při mši svaté vždy používalo jen schválené mešní víno. 

Kvalita vína je důležitá pro platnost celé svátosti. Je zodpovědný za uchovávání tohoto 

vína, aby se nezkazilo. Mělo by se uchovávat na chladném místě (nejlépe v lednici). Je-

li spotřeba vína malá, pak se víno rozdělí do více mešních lahví.  

Milí ministranti, toto byl poslední díly ministrantské rubriky, doufám, že to pro Vás 

za ten školní rok bylo jakým si způsobem přínosem a mohli to praktikovat v životě i 

v praxi. Školní rok se nám pomalu chýlí ke konci a už teď bych Vás chtěl pozvat na 

slavnostní zakončení školního roku, kde bude vyhlášen ministrant roku a to v neděli 

23. 6. 2019 ve farním kostele v Hnojníku. Mše svatá začíná v 9 hod, ale máte 

příležitost ještě přijít na průvod Božího Těla, který začíná už v 8:30. To je už ode mne 

vše, loučím se s Vámi a někdy zase na viděnou ;-) 

Otázky: (správná odpověď 10 bodů) 

1. Co dělá kostelník během mše svaté? (správná odpověď 10 bodů) 

2. Napiš v 5 bodech, co dělá kostelník mimo liturgii, o co se stará? (správná 

odpověď 50 bodů) 
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