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Opakování osvojených znalostí z oblasti Liturgie 
2017 

 

Jméno a příjmení:          Datum: 

 

1. Seřaď dané liturgické prostředky v presbytáři od nejdůležitějšího.  2b. 

Ambon ____ 
Oltář  ____  
Abak  ____ 
Lavice  ____ 
 

2. Co je to velum?         1b. 

a) Pokrývka kalicha, ciboria, pruh látky pro kněze při žehnání 
b) Oltářní látka 
c) Liturgický oděv pro biskupa 
d) Světlo u svatostánku 

 

3. Co je to pluviál?         1b. 

a) Spodní liturgický oděv 
b) Pokrývka hlavy 
c) Ozdobný barevný límec 
d) Plášť pro průvody a procesí 

  

4. Co je to cingulum?         1b. 

a) Černý spodní liturgický oděv 
b) Šňura k přepásání 
c) Bílý liturgický oděv sahající až k zemi 
d) Bílý liturgický oděv sahající po kolena 
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5. Co je to komže?         1b. 

a) Šňura k přepásání  
b) Bílý liturgický oděv sahající až k zemi 
c) Černý spodní liturgický oděv 
d) Bílý liturgický oděv sahající po kolena 

 

 

6. Co je to alba?          1b. 

a) Bílý liturgický oděv sahající až k zemi 
b) Šňura k přepásání  
c) Černý spodní liturgický oděv 
d) Bílý liturgický oděv sahající po kolena 

 

 

7. Co je to superpelice?        1b. 

a) Šňůra k přepásání  
b) Černý spodní liturgický oděv 
c) Bílý liturgický oděv sahající až k zemi 
d) Bílý liturgický oděv sahající po kolena 

 

8. Jaké máme dva základní druhy kříže při mši svaté?(kterými se žehnáme) 1b. 

a) Viditelný a neviditelný 
b) Upřímný a neupřímný 
c) Levý a pravý 
d) Velký a malý 

 

9. Kde v kostele dochází k svátosti smíření? (odpuštění hříchů)  1b. 

a) Na věži 
b) Za oltářem 
c) Ve zpovědnici 
d) Na kůru 
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10. Jaké máme doby liturgického roku, vypiš je, jak jdou po sobě. (6)  7b. 
 
 

 
 
 

 

 

 

11. Kolik čísel lekcionářů máme, vypiš. (co obsahují)     12b 

 

 
 

 
 

 
 

 

12. V jaké místnosti se ministranti připravují na mši svatou?   1b. 

 

13. Jaké máme části mše svaté?       4b. 

 

14. Jaké máme liturgické barvy a kdy se používají?    16b. 
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Bonusová otázka:
 
 
Přiřaďte k sobě:          9b. 

Insignáři  Nesou svíce v průvodu, u evangelia případně u příjmání. 

Akolyta  Nosí při mši svaté kadidelnici. 

Librista  Nese v průvodu kříž. 

Turiferář  Přidržuje knězi misál a otáčí listy. 

Navikulář  Chystá a uklízí oltář, přisluhuje u oltáře. 

Komentátor  Nosí při mši svaté loďku. 

Krucifer  Předčítá čtení při mši svaté. 

Ceroferáři  Drží insignie – biskupskou berlu a mitru. 

Lektor   Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, čte ohlášky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 

41– 50   Výborně, máš znalosti na to, abys povýšil. 

31– 40   To už je skoro na vyšší hodnost. 

21– 30   Máš celkem dobré znalosti. 

11– 20   No, nic moc jsi nepředvedl. 

 0 – 10   Ještě máš co zlepšovat! 

 


