
†Ministranti triangl† 

Srovnávací ministrantský test 

1. Co je to cingulum? 

1b 

2. Co je na obrázku (celý název)  

 

 

1b 

3. Jak se nazývá funkce ministranta, který obsluhuje kadidelnici? 

1b 

4. K čemu slouží kropenka se svěcenou vodou u vstupu do kostela a jaký má význam? 

 

 

2b 

5. Jak se nazývá čtvercová pokrývka kalicha v liturgické barvě? 

1b 

6. Seřaď vstupní liturgický průvod (kněz, kříž, ministranti, kadidlo, svíce) 

 

 

 

5b 

7. Nakresli ciborium, a k čemu slouží? 

 

 

 

 

 

2b 

8. Vypiš liturgické doby, jak jdou po sobě. 

 

 

 

5b 

9. Jak se nazývá zařízení, které slouží k vykonání svátosti smíření? 

1b 

10. Co je to homilie? 

1b 

11. Jak se jmenuje křeslo (židle) pro kněze? 

1b 

12. Jak jinak se nazývá kněžiště? 

1b 

13. Jaký církevní hodnostář má tento znak?  

 

1b 
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14. Jakou funkci má akolyta? 

1b 

15. Jak se jmenuje červené světlo svíticí u svatostánku a kdy je povoleno ho zhasnout?  

2b 

16. Co obsahuje kniha Benedikcionál? 

1b 

17. Vypiš všechny lekcionáře (včetně cyklů). 

8b 

18. Co udělá muž, když vejde do kostela (3 věci) 

 

 

 

 

 

3b 

19. Co vyjadřuje úkon prostrace (modlitba vleže)? 

1b 

20. Jakou barvu lze použít na pohřeb mimo fialovou? 

1b 

40b 

 

40-25 Super víš toho hodně! 

24-15 Něco si z minulého roku pamatuješ! 

14-0 No nic moc, už jsi toho hodně zapomněl! 

 

  



†Ministranti triangl† 

Řešení 

1. Šňůra k přepásání alby/ pás látky k přepásání kleriky 

2. Obětní miska 

3.Turiferář 

4. Pokropení /pokřižování se svěcenou vodou = symbolické připomenutí našeho křtu 

5. Kalichové velum nebo palla 

6. Kadidlo, kříž + svíce, ministranti, kněz 

7. (Kalich/miska s víčkem)   uchovávání Eucharistie (proměněné/konsekrované hostie) 

8. Advent, Vánoce, Mezidobí, Půst, Velikonoce, Mezidobí 

9. Zpovědnice, zpovědní místnost 

10. Kázání/ promluva kněze po Evangeliu 

11. Sedes 

12. Presbytář 

13. Arcibiskup 

14. Pomáhat při podávání sv. přijímání 

15. Věčné světlo, kdykoliv ve svatostánku není eucharistie (Zelený čtvrtek, Velký pátek a 

Bílá sobota) 

16. Obřady žehnání 

17. Ia, Ib, Ic neděle 

II všední dny v adventu, vánocích, půstu a velikonocích 

III všední dny v mezidobí 1 - 17. týden 

IV všední dny v mezidobí 18 - 34. týden 

V Lekcionář pro mše ke svatým 

VI1 Texty k různým příležitostem 

VI2 Texty k různým příležitostem, mše za zemřelé, latinské mešní texty 

Mariánský 

18. Sundá pokrývku hlavy, pokropí se svěcenou vodou, poklekne směrem ke svatostánku 

19. Vyjádření nejhlubší pokory 

20. Černou 

 

 


