Ministrantské znalosti:
Ministrant (nováček) – přijímací zkouška
1. Znáš části kostela? Hlavní části (presbytář, loď), vedlejší
(sakristie, předsíň, kůr, věž).
2. Víš, kde je: oltář, ambon, sedes, abak, tabernákl,
křtitelnice?
3. Umíš správně vykonávat lit. postoje? Sepnout ruce, velký a
malý kříž, bití v prsa, úklony, stát, sedět, jít ve dvojici,
pokleknout, kleknout; ví kdy se jednotlivé úkony dělají.
4. Umíš základní modlitby? Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva,
Věřím, Zdrávas královno.
5. Jak se nazývají jednotlivé části ministrantského oblečení?
Komže, límec, rocheta. Sáme se obleče a upraví do 70
vteřin.
6. Kdo je ministrant? Česky služebník, je to ten, kdo dělá
službu u oltáře.
7. Jaká je to služba? Je to služba čestná před Bohem i před
lidmi, proto ji ministrant koná zbožně, přesně a věrně.
8. Co dělá ministrant při příchodu a odchodu z kostela? U
dveří smekne čepici (pokud ji má), u kropenky udělá kříž,
poklekne směrem ke svatostánku a s úctou pozdraví Pána
Ježíše.
9. Kdo a kdy ustanovil mši svatou? Pán Ježíš při Poslední
večeři na Zelený čtvrtek.
10. Kolik částí má mše svatá? Dvě: bohoslužbu slova a
bohoslužbu oběti.
Kdo složí tuto zkoušku a rozhodne se, že chce být ministrantem,
bude při bohoslužbě slavnostně přijat mezi ministranty. Dostane
nové oblečení a začne jeho ministrantská služba. Kromě neděle
bude alespoň jedenkráte v týdnu na mši svaté.

Ministrant
1. Umí připravit vše potřebné na mši svatou? Oltář,
bohoslužebné nádoby a knihy.
2. Zná liturgické předměty a jejich názvy? Kalich, obětní
miska, patena, korporál, pala, purifikatorium, lavabo,
konvičky, tácek, ciborium, monstrance, loďka, turis,
ostensorium, lekcionář, evangeliář, kniha přímluv, adorační
agenda, kněžská roucha.
3. Zná liturgické barvy?
4. Obleče se do 60 vteřin?
5. V kostele nemluví, neohlíží se, v sakristii mluví šeptem a na
slovo poslouchá kněze (kostelníka).
6. Umí další modlitby? Desatero, pět církevních přikázání,
šest pravd víry, Anděle Boží, Anděl Páně, Odpočinutí
věčné, Pod ochranu tvou.
7. Zná části mše svaté? Vstupní obřady – sedes, bohoslužba
slova – ambon, bohoslužba oběti – oltář, závěrečné obřady
– sedes.
8. Ví kdo je církev? Církev jsou všichni věřící, které Bůh skrze
svého Syna Ježíše zachránil pro život věčný.
9. Co je to liturgie? Česky bohoslužba – je služba církve, ve
které je Bůh oslavován a člověk dochází spásy.
10. Jaké liturgické typy znáš? Mše svatá, křest, svatba,
biřmování, zpověď, svátost nemocných, kněžské svěcení,
pohřeb, žehnání, adorace a další pobožnosti.
Ministrant začátečník – zvoní při bohoslužbě a pozorně sleduje
mši.
Ministrant akolyta – podává obětní dary a přisluhuje knězi při
oltáři.
Ministrant misalista – drží misál a umí v něm hledat.
Všichni ministranti chodí pravidelně na schůzky.

