
TÉMA

Velikou snahou liturgické reformy 2. vatikánského koncilu bylo, aby liturgie
nebyla vnímána pouze jako vnûj‰í gesta, ale aby vnûj‰í vyjadfiovalo vnitfiní
obsah a obrácenû. Cílem obnovené liturgie je nechat vnûj‰í gesta mluvit
o svém vnitfiním poselství. Tuto souvislost vnûj‰ího a vnitfiního, která je zá-
kladem symbolického vnímání a tím i základem liturgie samotné, nejde pfie-
dávat jako pouhou intelektuální vûdomost, ale jako celistv˘ obsah. Jednu
moÏnost, jak toho dosáhnout, nabízí následující zpÛsob uspofiádání spoleã-
ného slavení.
Obvykle se dÛleÏité ãásti liturgie komentují a vysvûtlují bûhem jejího prÛ-
bûhu. Pouãení o liturgii se vkládá v úvodu, pfii homilii, pfied pozdravením
pokoje, pfied modlitbou Otãe ná‰ nebo na závûr. Slavení se komentáfiem pfie-
ru‰uje a hrozí, Ïe se odsune do pozadí a to podstatné, tedy uvedení do ta-
jemství (mystagogie), zÛstane stranou nebo se stane objektem rozumového
uchopení. To, co má b˘t proÏíváno, je reflektováno a racionalizováno.
Pro toto pouãení je vhodné najít prostor mimo liturgii a pfii slavení nechat
promlouvat liturgii samotnou v její tradicí a staletími provûfiené harmonické
jednotû.
Racionální uchopení liturgie je v rámci pfiípravy o‰etfieno jinak. V prÛbûhu
pfiípravy se dûti o jednotliv˘ch postojích, gestech a ãástech m‰e dovídají na
konci nûkter˘ch setkání v souvislosti s probíran˘m tématem a biblick˘m
textem. K systematizaci uãiva pak slouÏí se‰itek „Marana tha“, kter˘ dûtem
pojmenovává souvislosti a návaznost jednotliv˘ch ãástí m‰e. Dûti tak mají
moÏnost samy v klidu a sv˘m tempem objevovat podstatu, celistvost, jednotu
a harmonii slavení eucharistie.
Tato pfiedloha nabízí moÏnost, jak srozumitelnû uvést dûti bûhem m‰e do zpÛ-
sobu slavení m‰e a bez pfieru‰ování komentáfii nebo bez odtaÏitého popiso-
vání ji proÏít. NavrÏen˘ postup nechává promlouvat podstatu jednotliv˘ch
ãástí m‰e, aniÏ je tfieba komentáfie, a obsahuje obecnou stavbu slavení m‰e
s dûtmi. MÛÏe b˘t tedy pouÏita pfii jakékoli jiné pfiíleÏitosti. Takto slavená
m‰e mÛÏe b˘t zafiazována kdykoli bûhem pfiípravy, ale mÛÏe se vyuÏít kde-
koli ve farnostech, kde b˘vá pravidelná liturgie pro dûti.
Eucharistie se slaví jako cesta v prostoru kostela se zastaveními, která roz-
dûlují slavení na jednotlivé ãásti a prohlubují jejich proÏití. Pfiedlohou k ta-
kovému uspofiádání m‰e je ãlánek v ãasopise Gottesdienst 5/2006.

PRÒBùH

Cesta, kterou se bûhem slavení prochází kostelem, vede od vchodu a konãí

u vchodu. Cesta obsahuje sama v sobû dva smûry – smûr tam a zpût. Smûr

dovnitfi a ven je náznakem anabatického a katabatického procesu slavení.

Smûr dovnitfi zpfiítomÀuje, jak BÛh sestupuje k ãlovûku ve svém slovû, ve spo-

leãenství, promlouvá k ãlovûku a dává se mu poznat. Smûr ven vyjadfiuje,

jak na toto oslovení ãlovûk odpovídá a je vyzdviÏen k Bohu, aby takto pro-

mûnûn vstoupil zase do svûta. 

Tyto dva základní smûry jsou pak rozdûleny sedmi zastaveními umístûn˘mi

na rÛzn˘ch místech v prostoru kostela. KaÏdé zastavení mÛÏe b˘t oznaãeno

hofiící svící, pfiíp. dal‰ím znamením. Svûtlo svíce ukazuje cestu, podobnû

jako BÛh ukazuje cestu svému lidu.
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pfiedloha pro m‰i s dûtmi

Kromû pfiedmûtÛ nutn˘ch ke slavení eu-

charistie pfiipravíme:

• svíce

• ikona Kristovy tváfie

• nádoba s rozÏhaven˘m uhlím

• miska s kadidlov˘mi zrny



Na kaÏdém zastavení je slavena vÏdy jedna ãást liturgie. Jsou to:

1. ÚVODNÍ OB¤ADY

Dûti se shromáÏdí pfied vchodem do kostela.

Knûz spolu s ministranty pfiijde za nimi, neformálnû je pozdraví a pfiivítá.

Pak spoleãnû v prÛvodu projdou vchodem a zastaví se v zadní ãásti kostela

tam, kde b˘vá nádoba se svûcenou vodou. V‰ichni tak vstupují do liturgic-

kého prostoru spoleãnû, aby slavili eucharistii. 

Postavíme se kolem kropenky. Tam, kde je kropenka vût‰í a je v ní vût‰í

plocha vodní hladiny, se nad ní mohou dûti naklonit a jeden po druhém se

zadívat na svÛj obraz ve vodní hladinû.

Vodou kfitu jsme dostali podobu BoÏích dûtí a byli jsme pfiipodobnûni Kristu.

Pohled na klidnou vodní hladinu obvykle vyvolá v dûtech zti‰ení a sesoustfie-

dûní. Vnûj‰í vjemy, shon a hluk mají ãas pomalu doznít a utichnout.

Knûz mÛÏe upozornit na souvislost vody, kfitu, spoleãného shromáÏdûní ke

slavení eucharistie a znamení kfiíÏe. Pokud je skupina dûtí men‰í, mohou

jedno po druhém pfiistupovat ke kropence, pomalu se dot˘kat hladiny, po-

zorovat, jak se pohybuje, a dûlat znamení kfiíÏe. 

Knûz pak pfiistoupí ke kropence jako poslední a zahájí bohosluÏbu.

Následuje vstupní modlitba.

2. âTENÍ

Na stolku uprostfied kostela je pfiipravena svíce, otevfiené Písmo, pfiíp. také

ikona JeÏí‰ovy tváfie. Dûti projdou smûrem dopfiedu a shromáÏdí se na

tomto místû. Upozorníme dûti, Ïe budeme naslouchat BoÏímu slovu a za-

pálíme svíci.

Podstatou tohoto zastavení je naslouchání BoÏímu slovu. Místo, ze kterého se

BoÏí slovo hlásá, má b˘t v kaÏdé liturgii pouze jedno a nemusí to b˘t v˘hradnû

ambon. Jde totiÏ o slovo, které zaznívá, nikoli o místo, ze kterého zaznívá. 

Pfii v˘bûru ãtení se fiídíme normou Direktoria.

Pfied ãtením mÛÏeme svíci, ikonu a Bibli vzít a v men‰í skupinû si je dûti

mohou jeden druhému podávat. Pfiitom mÛÏe b˘t zpûv pfied evangeliem.
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ãást liturgie místo gesto a postoj znamení

1. ÚVODNÍ vchod, kropenka soustfiedûní, voda, 
OB¤ADY zti‰ení znamení kfiíÏe 

2. âTENÍ lavice po pravé naslouchání Bible, 
stranû lodi kostela ikona Krista

3. P¤ÍMLUVY pfied lavicemi  prosby d˘m kadidla
po pravé stranû za potfieby
lodi kostela a potfiebné

4. P¤ÍPRAVA DARÒ pfied oltáfiem, pfiiná‰ení chléb a víno
na hranici
presbytáfie

5. EUCHARISTICKÁ oltáfi spoleãné pfiítomnost
MODLITBA slavení u oltáfie

6. LÁMÁNÍ CHLEBA oltáfi, odcházíme pfiijímání lámání chleba
A P¤IJÍMÁNÍ do lavic po levé

stranû lodi kostela

7. POÎEHNÁNÍ v˘chod z kostela Ïehnání voda,
A PROPU·TùNÍ znamení kfiíÏe



Pfii ãtení evangelia tyto vûci drÏí nûkteré dûti v rukou a na závûr je poloÏí

zpût na místo. Pak se posadíme do lavic po pravé stranû lodi kostela a mÛÏe

následovat krátká promluva. ProtoÏe zpÛsob slavení obsahuje zároveÀ také

uvedení do toho, co právû probíhá, omezíme se v homilii pouze na jednu

my‰lenku, kterou struãnû srozumitelnû a krátce rozvedeme.

Po skonãení homilie je dobré setrvat chvíli v tichu.

3. P¤ÍMLUVY

ShromáÏdíme se u lavic v pfiední ãásti kostela.

Na vhodném místû je poloÏena nádoba s rozÏhaven˘m uhlím a miska s ka-

didlov˘mi zrny. 

Knûz vyzve k prosbám za potfieby a potfiebné. Dûti mohou vyslovit své prosby

nahlas, pfiíp. je vyslovit ve svém srdci. V kaÏdém pfiípadû v‰ak mÛÏe kaÏd˘ vloÏit

kadidlové zrno na rozÏhavené uhlí. Podobnû jako d˘m kadidla stoupá vzhÛru,

smûfiují na‰e modlitby k Bohu. ZviditelÀuje se tak to, co probíhá v liturgii.

Knûz uzavfie pfiímluvy krátkou modlitbou. Nádoba se pak poloÏí pfied oltáfi,

pokud zde jiÏ nestála.

4. P¤ÍPRAVA DARÒ

ShromáÏdíme se pfied oltáfiem.

Pfiineseme z boãního stolku patenu s velkou hostií, ze které bude nalámáno

pro v‰echny, ktefií pfiijmou eucharistii.

Apo‰tol Pavel pí‰e do Korinta: „ProtoÏe je jeden chléb, jsme my mnozí jedno

tûlo, neboÈ v‰ichni máme podíl na jednom chlebu.“ (1Kor 10,17) Tomuto

aspektu spoleãného slavení eucharistie dáme zfiejm˘ v˘raz. Dûti si patenu

s hostií podávají a nakonec ji knûz poloÏí na oltáfi. Podobnû jako si dûti po-

dávali patenu s hostií si mohou podávat kalich s vínem a vodou. 

(Knûz mÛÏe smísit víno s vodou pfied zaãátkem slavení liturgie nebo si dûti

podávají kalich s vínem a knûz s ním smísí vodu poté, co jej postaví na oltáfi.)

V tomto symbolickém jednání pfiiná‰íme kaÏd˘ sám sebe.

5. EUCHARISTICKÁ MODLITBA

Dûti se spolu s knûzem shromáÏdí u oltáfie.

V této ãásti liturgie necháváme vyniknout její jednoduchost a harmonii,

která je vyjádfiena gesty a postoji. Je tfieba pouÏít textÛ eucharistick˘ch mod-

liteb pro m‰e s dûtmi. Dûti mohou pfii spoleãn˘ch aklamacích pozvedat ruce

podobnû jako knûz.

Po slovech ustanovení se mÛÏeme hluboce uklonit. 

6. LÁMÁNÍ CHLEBA A P¤IJÍMÁNÍ

Modlitba Pánû a pozdravení pokoje probíhá obvykl˘m zpÛsobem. 

Bûhem lámání chleba se zpívá zpûv Beránku BoÏí tak dlouho, jak je potfieba.

Je vhodné, aby vyniklo gesto lámání chleba. Toto gesto probíhá pomalu tak,

aby je v‰ichni mohli dobfie sledovat, dokud nebude chléb nalámán. Je to

jeden chléb a my se jeho pfiijetím staneme jed-ním tûlem. Lámání chleba tuto

skuteãnost vyjadfiuje.

Pfiijímání probíhá obvykl˘m zpÛsobem a je-li to moÏné, pod obojí.

Po pfiijímání dûti poãkají a pak se spoleãnû posadí do lavic na druhé stranû

lodi kostela, neÏ pfiedtím probíhala bohosluÏba slova.

Podobnû jako bylo vhodné po bohosluÏbû slova setrvat chvíli v tichu, tak

se tiché díkÛvzdání a naslouchání doporuãuje i nyní. Po osobním díkÛvz-

dání následuje spoleãné díkÛvzdání, které vyjádfiíme zpûvem vhodné písnû.

Po nûm knûz pronese modlitbu po pfiijímání.
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7. POÎEHNÁNÍ A PROPU·TùNÍ

Pfiesuneme se k v˘chodu kostela. Tam se knûz s dûtmi rozlouãí a poÏehná. 

Uzavírá se cesta bohosluÏby v kostele, aby zaãala cesta bohosluÏby ve svûtû.

Brána kostela se stává obrazem místa, kde se setkává nebe se zemí. Na za-

ãátku jsme stáli zády ke svûtu otoãení smûrem do kostela, nyní stojíme zády

k prostoru kostela a pfied námi je svût. To, na ãem jsme mûli úãast „uvnitfi“,

teì neseme s sebou „ven“.

Slova poslání „Jdûte ve jménu Pánû“, tak dostávají svÛj aktuální smysl.

Îivotem konkrétního kfiesÈana je posvûcován svût a tady a teì se zpfiítom-

Àuje BoÏí království.

Takto slavenou liturgii není tfieba zatûÏovat komentáfii, protoÏe k tomu, aby

vynikla gesta a samotné slavení, není potfieba slov a vysvûtlování. Aby vidi-

telné promluvilo o neviditelném, není tfieba mluvit, ale dát prostor promluvit.

Znamení pÛsobí v celé své ‰ífii samy o sobû, nikoli racionálnû prostfiednict-

vím vysvûtlujících slov.

Pokud pfiesto budete mít potfiebu se k liturgii vrátit, udûlejte to jindy v rámci

spoleãn˘ch setkání a vyuÏijte k tomu práci se se‰itkem „Marana tha“.
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