
VSTUPNÍ OBŘADY
V 
Vestoje (obvykle zpěvem) vítáme Krista přicházejícího do naše-
ho společenství; předsedající kněz pozdraví celé shromáždění.

Ú 
Před Bohem a před sebou navzájem uznáváme svou hříšnost. 

K (Pane, smiluj se)
Voláme s důvěrou ke Kristu.

S   B (Gloria)
Starobylým chvalozpěvem chválíme Boha ve třech osobách.

V 
Vestoje se v duchu připojujeme k modlitbě předsedajícího 
kněze.

BOHOSLUŽBA SLOVA
Č  P 
Vsedě pozorně nasloucháme.


Na slova žalmu, který je meditací o slyšeném slově, odpovídáme 
antifonou (společnou odpovědí).

E
Při předčítání evangelia na znamení úcty ke Kristu stojíme.

H (tzv. kázání)
Vsedě nasloucháme výkladu Písma, poučení o víře a  o křesťan-
ském životě.

V  (Credo)
Společně vestoje vyznáváme svou víru.

P
Vestoje se připojujeme k předkládaným prosbám shromáždění.

SLAVENÍ EUCHARISTIE
P   
Vestoje se v duchu připojujeme k těm, kteří za nás přinášejí 
dary.
M  
Po výzvě předsedajícího se stáním připojujeme k modlitbě.
E 
Začíná , po které zvoláme S (Sanctus). Stojíme 
a v duchu se připojujeme k díkůvzdání a prosbám, které kněz 
jménem celého shromáždění přednáší za živé i zemřelé, za cír-
kev a její služebníky; připomínáme si Kristovo vykupitelské 
dílo; jsme svědky zpřítomnění oběti Ježíše Krista a vyprošujeme 
působení Ducha svatého, aby proměnil chléb a víno v Kristovu 
tělo a krev. Při proměňování klečíme na znamení nejvyšší úcty 
k eucharistii.

V obřadech P se vestoje modlíme M P 
(Otče náš); na znamení jednoty a lásky v našem společenství 
se zdravíme  ; při lámání chleba vzývá-
me Krista zpěvem B B (Agnus Dei); vyslovujeme 
setníkovo vyznání (Pane, nejsem hoden) a přijímáme s úctou 
vestoje nebo vkleče do úst nebo na ruku eucharistii - tělo Páně. 
(Při přijímání pod obojí namáčením přijímáme vždy do úst!)
M  
Vestoje se připojujeme k prosbě předsedajícího kněze za užitek 
ze slaveného tajemství ve všedním životě.

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
O
Stručné informace pro farnost a věřící.
P
Vestoje přijímáme požehnání, které nám vyprošuje předsedající 
kněz.
P,  ,  
Po propuštění zpěvem vestoje vyprovázíme liturgický průvod.
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Přítomnost Ježíše Krista při mši svaté:
» V :
ve své církvi (mystickém těle); „Neboť kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
(Mt 18,20)

» V B :
čtení z Písma svatého – Bible

» V E:
v proměněném chlebu a vínu

» V    :
který bohoslužbě předsedá – zastupuje Ježíše Krista

Postoje a gesta při slavení liturgie:
Společné postoje jsou znamením jednoty společenství
- vyjadřují smýšlení a city účastníků a podporují je.

Vestoje vzdáváme úctu a postojem se připojujeme ke společen-
ství (k průvodu, modlitbám, přímluvám…).

Vsedě nasloucháme a rozjímáme.

Klaníme se před předměty, které připomínají Boží přítomnost
(oltář – obětní stůl, kříž…).

Klečíme před Kristem přítomným v eucharistii.

Žehnáme se křížem; tím vyznáváme trojjediného Boha a připo-
mínáme si Kristovu vykupitelskou oběť.

SLAVENÍ MŠE SVATÉ


