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Ježíš nás k němu pozval při
své poslední večeři, když
vzal chléb a víno, dobrořečil za ně Bohu, rozdělil je
mezi své učedníky a řekl,
že jsou jeho tělem, které se
pro ně rozdává, a krví, která
se za ně prolévá. Přikázal
jim, že to mají dělat na jeho
památku.
Tak se setkáváme v kostele
a Ježíš je zvláštním způsobem s námi. Nasloucháme
jeho slovům a odpovídáme
mu modlitbami a zpěvem.
Scházíme se s Ježíšem
u jednoho stolu a slavíme
společenství s ním a mezi
sebou navzájem.
Ve slovech Bible, v podobě
chleba a vína a prostřednictvím lidí, kteří slaví s námi,
je nám Ježíš velice blízko.
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Úvodní
obrady
ˇ

Průvod k oltáři
Pozdrav
Uvedení do bohoslužby
Úkon kajícnosti
Kyrie
Gloria
Vstupní modlitba

Bohoslužba
slova

Komentář
První čtení
Zpěv po prvním čtení
Druhé čtení
Zpěv před evangeliem
Evangelium
Homilie
Vyznání víry
Přímluvy

Slavení
eucharistie

ˇ ˇ
Záverecné
ˇ
obrady

Kresby Duháčka Karin Teichmann-Klune

Od doby, kdy Ježíš zemřel
a vstal z mrtvých, se křesťané pravidelně setkávají ke
společnému slavení.

Na následujících
stránkách časopisu
najdeš průběh slavnostní bohoslužby.
Když jej budeš mít
v neděli v kostele,
můžeš podle něj
sledovat, co se kolem
tebe děje.
Mše svatá začíná
vstupními obřady,
končí závěrečnými
obřady a má dvě
důležité části.
Bohoslužba slova
Slavení eucharistie

Příprava darů
Modlitba nad dary
Eucharistická modlitba
Modlitba Páně
Pozdravení pokoje
Lámání chleba
Přijímání
Modlitba po přijímání

Stojíme. Sedíme. Klečíme.
Krátká sdělení z farnosti
Požehnání a propuštění
Průvod od oltáře

K

L

kněz

lidé

L
lektor/ka
3

Vstupní
modlitba

Bohoslužba
slova

Po chvíli ticha
vyzve kněz
shromáždění
k modlitbě.

Bůh k nám přichází ve svém
slově a my mu nasloucháme. V neděli slyšíme
zpravidla tři biblická čtení.
Ve všední dny jen dvě. První
čtení bývá ze Starého zákona, druhé z Nového zákona.
Čte je člen nebo členka
společenství (lektor/ka),
která přijde k ambonu.

K Modleme se.

Když uslyšíš výzvu „Modleme se“, slyšíš pozvání
ke společné tiché modlitbě, ke které se můžeš připojit. Kněz ji zakončí slovy, která patří k tomuto dni
a obvykle končí slovy.
K Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
L Amen.

Komentář
Před čtením můžeme
v komentáři slyšet hlavní
myšlenky.

První čtení
L Slyšeli jsme slovo Boží.
L BOHU DÍKY.

Zpěv po prvním čtení

Písmo svaté je
sbírka posvátných
o
knih, které ruznýo
mi zpusoby pojednávají o vztahu
Boha k cloveku
ˇ ˇ
ˇ ˇ k Bohu.
a cloveka

Druhé čtení
Za co bych dnes chtel/a
ˇ Bohu
zvlášt ´podekovat?
ˇ
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L Slyšeli jsme slovo Boží.
L BOHU DÍKY.
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Slavení eucharistie
Příprava darů
„Eucharistie“ je řecké slovo
a znamená díkůvzdání. Začátek slavení eucharistie, bohoslužby oběti, poznáš podle
toho, že na oltář přinášíme
chléb a víno.
Chléb je znamením všeho, co
je pro život nezbytné, i všeho,
co sami vytváříme. Víno je znamením všech radostí a bolestí,
které život přináší.
Při průvodu s dary přinášíme
s chlebem a vínem sami sebe
se vším, co prožíváme radostného i bolestného. Věříme, že
Bůh vše dokáže proměnit.

Ministranti nebo jiní lidé
přinášejí na oltář chléb
a víno. Zastupují tak
všechny přítomné. Také
peníze, které se obvykle
vybírají, jsou darem pro
farnost nebo pro potřeby lidí, kteří mají
nedostatek.
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Kněz převezme chléb a víno, jedno po druhém
je pozdvihne nad oltářem a tiše se modlí.
K Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého
světa. Z tvé štědrosti
jsme přijali chléb, který
ti přinášíme. Je to plod
země a plod lidské práce,
a stane se nám chlebem
věčného života.
L Požehnaný jsi,
Bože, navěky.

K Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého
světa. Z tvé štědrosti
jsme přijali víno, které
ti přinášíme. Je to plod
révy a plod lidské práce,
a stane se nám nápojem
duchovním.
L Požehnaný jsi,
Bože, navěky.

Bože, odevzdávám ti
své obavy a radosti,
všechno radostné
i všechno težké.
ˇ
Odevzdávám ti
celé své srdce.
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Pozdravení pokoje

Lámání chleba

Vzpomínáme na Ježíše, který se obrátil ke svým učedníkům,
vztáhnul k nim ruce a popřál jim pokoj. Také my si podáváme
ruce a přejeme si pokoj.

Při poslední večeři
vzal Ježíš chléb, lámal
jej a rozdával svým
učedníkům. Kněz také
bere chléb a láme jej
na kousky, aby bylo
pro každého.

K Pane Ježíši Kriste, tys
řekl svým apoštolům:
P Odkazuji vám pokoj,
svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na
naše hříchy, ale
A na víru své církve,
a podle své vůle ji
naplňuj pokojem
a veď k jednotě.

K Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
L AMEN.
K Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
L I S TEBOU.
KA Pozdravte se navzájem pozdravením
pokoje.

Když lidé žijí v pokoji, je na zemi „kousek nebe“. Veríme,
že takový pokoj
ˇˇ
jednou naplní celou zemi.
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L BERÁNKU BOŽÍ,
KTERÝ SNÍMÁŠ
HŘÍCHY SVĚTA,
SMILUJ SE
NAD NÁMI.
BERÁNKU BOŽÍ,
KTERÝ SNÍMÁŠ
HŘÍCHY SVĚTA,
SMILUJ SE
NAD NÁMI.
BERÁNKU BOŽÍ,
KTERÝ SNÍMÁŠ
HŘÍCHY SVĚTA,
DARUJ NÁM POKOJ.

Tím beránkem je Ježíš.
Jako nevinný beránek
zemřel za naše hříchy.

Jako Ježíš lámal chléb
a delil
ˇ se o nej,
ˇ chce
se s tebou rozdelit
ˇ
o
i o svuj život.
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Ježíš rekl:
„Nebot ´kde jsou dva nebo
ˇ
ˇ ve jménu mém, tam
tri
ˇ shromáždeni
jsem já uprostred
ˇ nich.“ Mt 18, 20

Na mši svatou chodívám
v _________________________________________
do kostela __________________________________________
spolu s _________________________________________________

