
LITURGICKÉ POTŘEBY
A VELIKONOCE

1. PPLC – se nazývá popel užívaný na začátku postní 
doby. I ty jsi na Popeleční středu nebo v neděli dostal křížek 
PPLC na čelo, nebo někde sype pan farář popel do-
konce na hlavu. PPLC se získává spálením ratoles-
tí tzv. kočiček z minulého roku ze slavnosti Květné neděle. 
PPLC uděluje kněz na čelo se slovy: „Čiň pokání a věř 
evangeliu!“ nebo „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš.“

Drahý příteli,
těším se, že budeme
o Velikonocích po-
máhat našim pánům 
farářům a že tím bude-
me dělat radost Pánu 
Ježíši.
Krásně prožité největší 
křesťanské svátky!!!

3. PŠ – ač tuto svíci máme v kostele
celý rok, nejdůležitější je právě o Velikonocích.
Setkáš se i s názvem „velikonoční svíce“.
PŠse žehná při královně všech mší, o ve-
likonoční vigilii. Bude se zapalovat celou dobu 
velikonoční až do Seslání Ducha Svatého, to 
je tedy 50 dnů po Slavnosti zmrtvýchvstání. 
Dále se zapaluje přes rok při křtech, pohřbech 
a při prvním svatém přijímání.
Každý rok máme nový PŠ.

4. CIBOR – v něm býva-
jí uloženy proměněné hostie, 
tedy Tělo Páně, ve svatostánku. 
Pan farář ho ponese v průvodu 
na Zelený čtvrtek a Velký pátek 
a ty vedle něj budeš klepat na 
KPČU.

6. KŽ – jistě ho máte všich-
ni doma, v kostele ho také na-
jdete určitě i několikrát. 
Na Velký pátek KŽ uctívá-
me pokleknutím, políbením 
nebo úklonou.

5. KOVÁ CES – není přímo liturgická potřeba, ale je 
téměř v každém kostele. Pobožnost KVÉ CES se ve 
velké míře koná právě v době postní, kdy více přemýšlíme nad 
tím, jak nás Pán Ježíš měl moc rád, že za nás dokonce i umřel.

2. KPČA  – tu budete 
používat na Zelený čtvrtek až 
„odletí zvony do Říma“. Také 
se využije na Velký pátek. Tato 
„vzácnost“ se tedy využije jen 
dvakrát do roka! Na Zelený 
čtvrtek při proměňování a pře-
nášení Nejsvětější svátosti. A na 
Velký pátek při přenášení Nej-
světější svátosti.

7. SC – je umístěn růz-
ně po kostele. Schválně, kolik jich 
máte v kostele? SC v ně-
kterých farnostech ministranti drží 
při čtení evangelia a při svatém 
přijímání. Na Zelený čtvrtek ho 
poneseš v průvodu vedle CI-
BRA. Na Velký pátek ještě i 
vedle KŽE. Na obrázku vidíš, 
jak se správně drží.

A  VELIKONOCE

Ahoj borče v ministrantské službě!

V březnu jsme ve fialové postní barvě, ale na konci března začíná náročná mi-
nistrantská služba. Největší křesťanské svátky: VELIKONOCE.
Připomeňme si, s čím se nejen o Velikonocích setkáme.

Vezmi si tužku nebo propisku a jdeme na doplňování písmenek do rámečků 
a dozvídání se nových informací.
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Milí ministranti, máme pro vás 
bezva nápad. co tak překvapit ro-
diče i něčím jiným, než je známka 
v  žákajdě nebo pozvání do ško-
ly k  panu řediteli? třeba vzít ce-
lou rodinu do kina? Právě probí-
há promítání filmu alenka v zemi 
zázraků Jany Kristiny Studničkové 
a otakára Maria Schmidta. 

Je to autobiografické fantaskní vyprávění, 
které se pohybuje mezi poezií, snovou mys-

Alenka 
v zemi zázraků
poetický film pro celou rodinu

tikou a humorem ve stylu Alenčiných rodin-
ných patálií. Alence před očima ožívají tajupl-
né a legendární postavy Malého Prince, Jana 
Nepomuckého, Pražského Jezulátka, Anděla 
a dalších - na Malé Straně a  v okolí Karlo-
va mostu a  také v  Itálii, kde v kraji své ba-
bičky prožije kouzelné zážitky na karnevalu 
v Benátkách. Vyprávění akcentuje slavnosti 
v průběhu roku a svátosti v průběhu života: 
narozeniny, Dušičky, svatý Mikuláš, Vánoce, 
Silvestr, karneval, křest…

hRaJí: 
Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, 
Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, Jana Pi-
drmanová, Tereza Taliánová, Simona 
Postlerová, Adéla Stodolová, Jana Kris-
tina Studničková, Otakáro Maria Schmi-
dt, Mikuláš Matoušek, Miroslav Herold 
a další…

Film má záštitu kardinála Dominika Duky a byl jím požehnán na premiéře v kině Lucerna v Praze. 
Přijďte do kina a užijte si hezký rodinný den. 

www.velehrad.eu

Dny lidí dobré vůle

XIII. ročník  výtvarné
soutěže  pro  děti
Namalujte příběh bratrů
sv. Cyrila a Metoděje

Putujeme společně, kreslíme společně a soutěžíme 

společně. Pojďte s námi, u vás doma nebo ve škole, 

namalovat příběh, příběh dvou bratří, kteří přišli k nám

a přinesli kulturu a vzdělání…

Pod záštitou:

Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého
Jiřího Čunka, hejtmana Zlínského kraje

Mediální partneři:
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