
Ministrantská hra 
My jsme použili tento program na děkanátním setkání ministrantů kde byly 4 skupinky po 5 

ministrantech. 

Ministranti se rozdělí do několika skupinek, vytvoří se jednotlivá stanoviště ke každému 

stanovišti je potřeba jedna osoba, která vysvětlí, co se na stanovišti bude dít. Skupinka 

dostane také kartičku a obchází jednotlivá stanoviště. 

Můžete také jednotlivé úkoly použít na ministrantských schůzkách jako zpestření. Nebo 

můžete mít pouze jednu skupinku a jednotlivé úkoly plnit společně – využití je čistě na vás. 

Úvodní příběh: 
Dnes nás bude provázet ministrant Honzík. Asi ho neznáte, ale to nevadí. Honzík se chce 

jen s námi podělit o své zkušenosti u oltáře. Jenom se chci zeptat, víte co, to slovu 

ministrant vůbec znamená? Znamená to sloužit od slova ministrare…. No ale nejsme 

tady proto, abych vám tady vykládal nějakou přednášku. Jsme tu proto, abychom si 

užili ministrantský den. A abychom mohli být dobří služebníci u oltáře.   

Na každém stanovišti se našemu Honzíkovi něco přihodilo, však se brzy dozvíte co. 

-Rozdělení do skupinek- 

Ceroferář (nosič svíce) 

Příběh: Byla zrovna slavnost Božího těla. To se dělává ten velký průvod s Eucharistií skrz 

obec. Honzík měl zrovna nést v průvodu svíci. No jo ale nebylo to tak jednoduché, 

protože nejen že měl poprvé v ruce svíci, ale i vítr ho potrápil. Takže musel dávat 

pozor nejenom pod nohy ale i na plamínek. Není to tak jednoduché a o tom se 

přesvědčíte i vy sami. 

Úkol: Družstvo se rozdělí se po trase (po 5 metrech) mají za úkol projít štafetu, tak aby jim 

svíce nezhasla, když zhasne tak si celé družstvo udělá 10 dřepů a pak se jim může 

svíce znovu zapálit a můžou pokračovat. 

Hodnocení: Čas, počet sfouknutí 

Kruciferář 

Příběh: Ten kdo nese při průvodu kříž, má náročný úkol, vede celý průvod. Honzík 

zrovna nesl kříž, ale nějak špatně mu bylo řečeno, kudy se vlastně půjde. A tak si 

Honzík šel, kudy chtěl. Pojďte si vyzkoušet jaké to je někoho vést (jako s křížem). 

Úkol: Z celého družstva se vybere jeden člen. Zbytku skupinky se zavážou oči. Vybraný člen 

skupinky má za úkol navigovat družstvo přes překážkovou trať, může pouze mluvit. 

Hodnocení: čas 



Zapomnětlivec 

Příběh: Komu by se to nestalo. Honzík se svými kamarády přišli v neděli do sakristie, 

oblékli se, nachystali vše potřebné, ale pak se nějak zapovídali a až těsně přede 

mší je pan farář napomenul, že nejsou rozsvíceny svíce na oltáři, proto si Honzík 

vzal hrožínák a zapálil si jej a vyšel rozsvěcovat svíce. Ale co se nestalo sotva 

vyšel ze sakristie, zhaslo mu to. Co teď? Jsme tým řekli si kluci pomůžeme mu je 

rozsvítit.  

Úkol: Skupinka má za úkol štafetově s hrožínákem rozsvítit 10 svíček. Jestliže jim hrožínák 

vyhasne. Musí si jít zpátky zapálit hrožínák od svíce a pokračují dál. 

Hodnocení: Čas 

Turiferář (nosič loďky) 

Příběh: Honzík pomáhal s okuřováním. Chystal kadidlo do loďky, jenže co se nestalo. 

V sakristii nebylo jen jedno kadidlo a on omylem vzal jiné, než se obvykle 

používá. A toto dopadlo, to kadidlo totiž vůbec nebylo kadidlo, ale to si tam jen 

pan kostelník odložil granulované čistidlo. A toto pak vypadalo. Nešlo vidět na 30 

cm a všichni se pak dusili a kašlali. No zkrátka správný čoudař ví, čím přikládá. 

Úkol: V krabičkách budou nasypány různé druhy aromatických přísad - aspoň 10 (např. ocet, 

majoránka, skořice,…)  Každý ve skupince má za úkol je poznat.  

Hodnocení: správnost 

Ministr asistent 

Příběh: Honzík se učil vázat cingulum. Víte, co to je? To je taková ta šňůrka k přepásání 

alby (dlouhého bílého roucha). Jenže mu to moc nešlo. Jednou se mu podařilo 

udělat mašličku, podruhé škotovu spojku. Ale potřetí už nevěděl ani jak udělat 

mašličku s uzlem. Pomoz mu se to naučit a sám to taky zvládat. 

Úkol: Každý ze skupinky dostane ukázkový obrázek uzlu. Mají za úkol tento uzel udělat. 

Hodnocení: čas 

Nepořádník 

Příběh: Honzík přišel do sakristie a viděl, že je tam veliký nepořádek a zděsil se. Pak si 

ale řekl, že ten nepořádek roztřídí. Pozorně si prohlédněte tyto předměty.  

Úkol: V sakristii bude rozmístěno 15 předmětů (kostelové/nekostelové), 2 minuty na 

prohlédnutí, poté zakrýt a vyjmenovat, které tam nepatří (sdělit jim to až potom co se 

zakryjí předměty). 

Hodnocení: správnost 



Kostelník 

Příběh: Honzík přišel do sakristie. Byl tam jen on, protože pan kostelník nepřišel. Bylo jen na 

Honzíkovi, aby nachystal na mši. Jenže Honzík nebyl ještě tak zkušený, tak to trošku 

popletl, ale naštěstí pak s panem farářem to vše nachystali správně. Pan kostelník pak 

Honzíka příští neděli pochválil a zopakovali si to všechno znova. Zkuste to také 

zvládnout. 

Úkol: Vyjmenovat zpaměti/napsat co vše je potřeba nachystat na mši mají na to 8 minut. 

Řešení: Kalich, patena konvičky, víno, voda, lavabo, purifikatorium, korporál, pala, ornát, štola, alba 

(cingulum), obětní miska, hostie, (klíček od svatostánku), misál, přímluvy, lekcionář 

Hodnocení: správnost 

Ceremonář 

Příběh: Místní pan farář byl velice zapomětlivý, třeba Honzík musel panu faráři i 

napovídat co se zrovna při mši bude dít. Měl s tím zezačátku potíže, ale po čase 

už to zvládal. Dokonce i ten zapomětlivý pan farář se polepšil, když mu to Honzík 

vysvětlil.    

Úkol: Seřadit kartičky, na kterých budou jednotlivé části mše svaté. Mají na to 5 minut. 

Řešení: Příchod, pozdravení oltáře, vstupní modlitba, 1. čtení, žalm, 2. čtení, 

evangelium, kázání (homilie), přímluvy, příprava oltáře, obětní průvod, 

proměňování Těla a Krve Páně, příjmání, úklid oltáře, modlitba po příjmání, 

požehnání lidu, pokleknutí a úklona oltáři, odchod do sakristie  

Hodnocení: správnost 

Patenista 

Příběh: Patena je takový ten zlacený tácek, který se používá při příjmání, slouží k tomu, 

aby proměněná hostie nebo její úlomky, nespadly na zem. Aby si to Honzík 

nacvičil tak si vzal pingpongový míček a pálku a celý den s tím chodil sem a tam. 

Pojďte si to taky zkusit, jestli to zvládnete. 

Úkol: Družstvo má za úkol štafetově člunkovým během na pingpongové pálce přenést 

pingpongový míček. 

Hodnocení: čas 


