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Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je pojednání a popsání mešní liturgie slavené podle 

misálu papeže sv. Pia V. vydaného po tridentském koncilu r. 1570 a slavení mše podle 

misálu papeže Pavla VI. vydaného po II. vatikánském koncilu r. 1969. Jsem nevidící, a 

proto poznámky s uvedené literatury nejsou, jak běžně bývají uvedeny pod čarou, ale 

jsou vždy v závorkách přímo v textu za větou. V první a druhé kapitole se věnuji 

podstatě slavení liturgie, jejího popsání a vývoji liturgického hnutí. Ve třetí kapitole je 

podrobně popisováno slavení mše podle misálu papeže Pia V. Stručně je zde uveden 

Tridentský koncil a vydání misálu papeže Pia V. Věnuji se zde podrobně výkladu a 

popisu jednotlivých částí mše sv. a úkonů kněze u oltáře. Mešní texty čerpám z 

latinsko-českého misálu vydaného pro lid revidovaného Marianem Schallerem a rovněž 

v citování liturgických textů se držím a používám původní překlad podle tohoto misálu.  

Popis se týká především mše sv. slavené pouze s knězem a přisluhujícím za účastí lidu, 

ale na určitých místech se zmiňuji i o možnosti slavení mše s jáhnem a podjáhnem. Ve 

čtvrté kapitole popisuji slavení eucharistie podle misálu papeže Pavla VI. vydaného po 

II. vatikánském koncilu r. 1969. V jeho úvodu uvádím II. vatikánský koncil (1962-

1965), který k vydání nového misálu předcházel a z jehož požadavků byl vypracován 

nový mešní řád. Popisuji zde části mše a čerpám z českého vydání misálu na každý den 

liturgického roku vydaného Karmelitánským nakladatelstvím. V další páté kapitole 

srovnávám způsoby slavení mše podle obou misálů, zaměřuji se na to, co mají oba 

misály společné a co je odlišuje. V závěrečné šesté kapitole se zaměřuji na liturgický 

prostor pro slavení bohoslužby podle misálu papeže Pia V. a podle nového mešního 

řádu misálu papeže Pavla VI. Popisuji obšírně prostor katolického chrámu a po té se 

věnuji popisu oltáře a jeho úpravy pro slavení mše podle obou misálů. 

 

Pracuji s uvedenými překlady misálů a citované literatury, kterou mám 

přizpůsobenou pro mé zrakové postižení. 
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1. Křesťanská bohoslužba, shrnutí základních principů 
 

V den letnic, kdy bylo seslání Ducha svatého, se církev viditelně představila světu. 

Duch svatý tak zahajuje čas a rozdává dar tajemství, je to čas církve, kdy Ježíš Kristus 

zjevuje a sdílí své dílo spásy, prostřednictvím liturgie své církve, „dokud on nepřijde“ 

(Kor. 11,26). V tomto čase církve Kristus stále žije a působí prostřednictvím svátostí. 

(Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 285.). Duch svatý naplňuje 

předobrazy Staré smlouvy. Kristova církev byla podivuhodně připravována již v 

dějinách izraelského národa ve Starém zákoně a liturgie církve tak dodnes uchovává 

některé prvky starozákonní bohoslužby. Jsou to starozákonní čtení, zpěv, nebo recitace 

žalmů, glosy a především spásonosné události a předobrazy, které dosáhly naplnění v 

Novém zákoně v Ježíši Kristu. Dodnes si církev připomíná všechny starozákonní 

události při velikonoční vigilii. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, 

s. 290.) V liturgii Nové smlouvy je každý liturgický prvek setkáním Krista s církví. 

Duch a církev spolupracují na tom, aby představili Krista a jeho dílo spásy. Liturgie je 

živou připomínkou spásy, zvláště v eucharistii a analogicky v ostatních svátostech. 

(Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 291.). Duch svatý je živou pamětí 

církve a oslovuje lid v Božím slově. V Božím slově je tak lidu ukazován a předkládán 

smysl spásy. Mimořádný význam v liturgii má Písmo svaté. Z něho jsou čtena čtení a 

žalmy a evangelia. Z podnětu Písma svatého se dále zrodily pro liturgii modlitby (orace) 

a hymny. Z Písma svatého dostávají liturgické úkony svůj vlastní význam. 

(Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 291.).  

Slavení liturgie se vždy vztahuje k spasitelným zásahům Boha do dějin. Duch svatý 

nám v liturgii a jejích obřadech připomíná vše, co pro nás Kristus vykonal. Slova a činy 

spolu vzájemně souvisí. Duch svatý, který tak vzbuzuje v liturgii paměť církve, 

vyvolává chválu a díkuvzdání a zpřítomňuje tak Kristovo tajemství. Křesťanská liturgie 

nepřipomíná jenom spásné události, ale naplno je zpřítomňuje. Kristovo tajemství se 

slaví a nejen opakuje. Opakují se pouze úkony a liturgické obřady. (Katechismus 

katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 292.). V liturgii církev chválí Boha Otce a klaní 

se mu jako zdroji všeho stvoření, požehnání a spásy, jenž nás zahrnul ve svém Synu, 

který nám dal Ducha synovství. Kristovo dílo v liturgii je svátostné, protože je 

zpřítomněno mocí Jeho Ducha svatého. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 

1995, s. 293.). Posláním Ducha svatého při liturgii je připravovat shromážděný lid na 
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setkání s Kristem a představovat ho a zpřítomňovat ho lidu tak, aby věřící lid přinášel v 

Jeho církvi plody. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 293.). 

Celý liturgický život se soustřeďuje okolo eucharistické oběti. V církvi však máme 

sedm svátostí, kterými jsou: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání, kněžství a 

manželství. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 294.). Všechny tyto 

svátosti nám ustanovil Pán Ježíš Kristus a všechny jeho skutky a činnosti jeho života 

byly již spásonosné a předjímaly moc jeho velikonočního tajemství. (Katechismus 

katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 295.). Svátosti jsou Boží veledíla nové a věčné 

smlouvy a síly vycházející z Ježíše Krista, které nás stále oživují a posvěcují. Jsou to 

zásahy Ducha svatého, působící v Kristově těle, jímž je církev. (Katechismus katolické 

církve. Zvon, Praha 1995, s. 295.). Svátosti jsou svátostmi církve, jsou z ní a pro ni. 

Svátosti vysvětlují a ukazují lidem společenství s trojjediným Bohem a to především v 

posvátné eucharistii. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 295.). 

Církev si přeje a vždy přála, aby byl lid plně a uvědoměle účasten při liturgických 

obřadech. Svátost církve se nejvíce projevuje v slavení eucharistie (nejsvětější Kristovy 

oběti). Každé slavení svátostí je setkáním lidu s Bohem Otcem v Ježíši Kristu a v 

Duchu svatém. Projevuje se tak skrze slavené úkony a slova. Liturgické úkony nám 

naznačují to, co vyjadřuje Boží slovo a nezaslouženou Boží iniciativu a odpověď víry 

Božího lidu. K tomu aby se stále oživovala víra věřících je potřeba, aby se dobře 

používalo a předkládalo znamení Božího slova. Duch svatý nám dává chápat Boží slovo 

nejenom tím, že v nás vzbuzuje víru, ale že uskutečňuje svátostná Boží veledíla 

zvěstovaná slovem. Duch svatý nám zpřítomňuje a sdílí dílo Otce, dokonané Jeho 

milovaným Synem. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 304.). 

Jako Otec poslal na svět svého Krista, tak Kristus posílá své apoštoly naplněné 

Duchem svatým, aby šli do celého světa a zvěstovali evangelium celému světu. Kristus 

je přítomen svou mocí ve všech svátostech. Například když někdo křtí, křtí sám Kristus. 

Je přítomen ve svém slově v Písmu svatém. Když se lidu předčítá Boží slovo, když se 

shromážděný lid modlí, zpívá, všude tam je Kristus přítomen. „Kde jsou shromážděni 

dva nebo tři ve jménu Mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mat, 18,20).“. Liturgie je tedy 

chápána jako vykonávání kněžství Ježíše Krista. (Dokumenty II. vatikánského koncilu. 

Zvon, Praha 1995, s. 136.). Liturgie je veřejná bohopocta, kterou koná tajemné tělo 

Ježíše Krista a to hlava i údy. Je to dílo Krista (kněze) a jeho těla církve. Z hlediska 

účinnosti se jí žádná jiná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná. (Dokumenty II. 

vatikánského koncilu. Zvon, Praha 1995, s. 136.). Liturgie je zaměřena k tomu, aby se 
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všichni kdo se vírou a křtem stali Božími dětmi, shromáždili v církvi v jedno a společně 

tak chválili a oslavovali Boha a účastnili se oběti a jedli ze stolu Páně. Ze slavení 

liturgie a to především z eucharistie do nás proudí veliká milost. Liturgií se nejvíce 

uskutečňuje Kristovo posvěcení člověka a oslava Boha a k tomuto cíli je zaměřeno 

všechno ostatní působení církve. (Dokumenty II. vatikánského koncilu. Zvon, Praha 

1995, s. 138.). Je třeba, aby se věřící lid účastnil liturgie s duchovní přípravou, aktivně, 

uvědoměle, zbožně a s duchovním užitkem. Slavení eucharistie se tak vrývá do srdce 

věřícího lidu a přetváří jej v nový křesťanský život. 

Hlavním dnem liturgického shromáždění pro slavení eucharistie je neděle. Neděle je 

dnem Páně, dnem Kristova zmrtvýchvstání a jeho vítězné oslavy. Ten den vzdává věřící 

lid Bohu chválu, že jej tak znovu zrodil a má v Kristově zmrtvýchvstání naději na 

věčnou spásu. (Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 308.). Hlavními a 

největšími svátky pro křesťanský lid jsou Velikonoce. Nová doba vzkříšení, která 

začíná velikonočním tříděním tak prozařuje celý církevní liturgický rok. Celý liturgický 

rok je rozvinutí různých hledisek velikonočního tajemství. (Katechismus katolické 

církve. Zvon, Praha 1995, s. 308.). Církev slaví v liturgii události ze života Páně, svátky 

Bohorodičky Panny Marie a svátky světců. 

Tajemství Ježíše Krista, jeho vtělení a jeho velikonoce, které slavíme v každé 

eucharistické oběti tak proniká do každého dne celého církevního roku. Jakýmsi 

prodloužením slavení eucharistie je denní modlitba církve „officium“. Skládá se z 

hymnů, žalmů, čtení Božího slova a kantiků. Věřící lid má tak možnost během slavení 

církevních hodinek se více duchovně ponořit do modlitby a rozjímat nad Božím slovem. 

Denní modlitba církve, která je jakýmsi prodloužením slavení eucharistie nevylučuje, 

ale vyžaduje jako doplnění různé pobožnosti Božího lidu. (Katechismus katolické 

církve. Zvon, Praha 1995, s. 311.). Těmito pobožnostmi jsou především adorace a 

klanění se Nejsvětější svátosti. 

Ke slavení eucharistie a k ostatním svátostem se věřící lid shromažďuje vždy na 

určitém místě. Pokud k tomuto shromáždění nebrání náboženská svoboda, lid se setkává 

ke slavení liturgie v kostele (Božím domě). Kostel není pouze obyčejná budova, ale je 

to místo přebývání Boha mezi smířenými a s Kristem spojenými lidmi. Dům modlitby, 

v němž se slaví a uchovává Nejsvětější eucharistie, shromažďuje se Boží lid a je zde tak 

uctíván Boží Syn, přebývající na oltáři za nás obětovaný na pomoc a k útěše věřících. 

Boží dům se tak má skvět čistotou a být upraven pro modlitbu a posvátné obřady. 

(Katechismus katolické církve. Zvon, Praha 1995, s. 311.). 
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2. Pojem liturgie a vývoj liturgického hnutí 
 

Slovo liturgie pochází z řečtiny a není křesťanského původu. Znamená veřejný úkon. 

Ve Starém zákoně to znamenalo službu při chrámu a v Zákoně novém je v listech sv. 

apoštola Pavla pojem liturgie označován jako bohoslužba. V církvi západní se slovo 

liturgie užívá až později, nejprve je liturgie označována jako officium divina (služby 

Boží), nebo jako ecclesia sticca (služby církevní). Teprve až od 17. stol. se definitivně 

užívá pojem liturgie. V katolickém pojetí pojem liturgie užíváme jako oslava Boha 

obřady ustanovenými od Ježíše Krista, které předal svým apoštolům a ti dalším svým 

nástupcům. Hlavním zákonodárcem liturgie je Ježíš Kristus, který ustanovil v liturgii 

hlavní prvky. Druhým základním kamenem liturgie je církev, která liturgii doplňuje. 

(Schaller, Marian. Liturgika. Dědictví s. Prokopa, Praha 1933, s. 3.). U nás na západě je 

nejslavnější a nejužívanější liturgie římská. Ze začátku se slavila v řečtině, teprve až ke 

konci čtvrtého Století za pontifikátu papeže Damasa I. (366 – 384) v latině. Liturgie se 

však vyvíjela stále postupně. Velkého rozkvětu začíná nabývat za působení papeže sv. 

Řehoře Velikého (Benediktina 590 – 604), který ji obohacuje velebným zpěvem a 

úpravami liturgických knih. Od doby papeže sv. Řehoře Velikého se již zásadní změny 

v liturgii po mnoho let neděly, kánon mše zůstal beze změny. (Schaller, Marian. 

Liturgika. Dědictví sv. Prokopa, Praha 1933, s. 11.). Liturgie římská se postupně 

rozšiřovala do dalších zemí. Můžeme říci, že duch liturgie je jasný, střídmý, důstojný, 

jednoduchý, silný skutečný a hlavně praktický. Zbožnost římské liturgie je vážná, někdy 

až přísná. 

Vedle liturgie římské rozeznáváme ještě liturgii gallikánskou, ambrosiánskou, 

mozarabskou a keltickou. Gallikánská liturgie se užívala asi od 5. do 9. století a některé 

její modlitby se užívaly po celý středověk. Panovala však v ní velká rozmanitost a 

nejednotnost a tak ji od 8. století římská liturgie zatlačuje. Abroziánská liturgie se 

užívala v Miláně a ve středověku byly pokusy ji zavést I v jižním Německu. Dodnes se 

užívá v provincii milánské. Traduje se, že ji založil sv. Ambrož, ale není to spolehlivý 

důkaz. Od sv. Ambrože pocházejí jenom některé hymny a modlitby, které liturgie 

obsahuje. Od římské liturgie se však velmi liší. Ve věroučných věcech a oběti se však s 

římskou shoduje. Mozarabská liturgie je podobna liturgii gallikánské, neboť snad i jako 

ona je původu orientálního. Liturgické prvky má společné s ostatními liturgiemi. Ve 

dvanáctém století byla zatlačena liturgií římskou. Keltická liturgie bývala užívána na 

Britských ostrovech, kde žili obyvatelé původu a jazyka keltického. Tato liturgie byla 
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smíšením liturgie gallikánské s římskou. Tyto všechny liturgie měly velikou 

rozmanitost, ale co je na nich nejdůležitější je dogmatická shodnost. Některé sahají až 

do dob apoštolských. (Schaller, Marian. Liturgika. Dědictví sv. Prokopa, Praha 1933, 

s. 14.). Víra a liturgie vždy spolu souvisí a obřadná jednotnost je strážcem víry. Římská 

liturgie se však od prvokřesťanských dob stále vyvíjela a pevného řádu se jí dostalo až 

po sněmu Tridentském v misálu revidovaném sv. Papežem Piem V. (1570) a bulou 

Quoprimum. 

Křesťanskou katolickou bohoslužbou je mše svatá (mešní oběť), slavení ostatních 

svátostí a liturgických hodinek.  Mešní oběť není pouhou upomínkou, ale skutečnou 

obětí Ježíše Krista, který se svému Otci pod způsobami chleba a vína nekrvavě obětuje. 

Oběť a smrt Kristova je ve mši vyjádřena odděleným proměněním chleba a vína v jeho 

tělo a krev, tak jak nám to sám při poslední večeři ustanovil, když vzal do svých svatých 

a ctihodných rukou chléb, rozlámal jej a řekl „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je 

moje tělo, které za vás obětováno bude“. Potom vzal do svých svatých a ctihodných 

rukou kalich s vínem a řekl „Vezměte a pijte z něho všichni, toto je krev má nového 

zákona, která za vás a za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů, to čiňte na mou 

památku“. Těmito slovy a úkony byla ustanovena Ježíšem Kristem oběť mše svaté. 

Kristus je oběť sám, který se nám ve mši zpřítomňuje nekrvavým způsobem v proměně 

chleba a vína skrze ruce posvěceného kněze, který zastupuje Krista a jeho slovy mluví. 

Mše je nejen obětí kříže, ale i obětí církve a všech jejich údů. Cílem mešní oběti je 

dokonalá chvála a oslava Boha. V slavení liturgie děkujeme Bohu za prokázaná 

dobrodiní, za smíření s Bohem Otcem skrze Ježíše Krista a za odpuštění trestů za naše 

hříchy. Mešní oběť je tedy smírná, prosebná, v které Boha chválíme a vzdáváme mu 

díky. (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 13.). 

Liturgie je oslavou Boha a posvěcením lidí, což jsou dva neoddělitelné a platné 

prvky. Nelze jenom zůstat u oslavy Boha, které člověk zasažený hříchem není sám 

schopen, ale Bůh musí svoji vstřícností a milostí reálně vstoupit do člověkova nitra a 

života. Liturgie je Božím činem ve prospěch lidí a zároveň činem lidí ve prospěch 

Bohu.  

Po Tridentském koncilu zůstává na dále ústředním liturgickým jazykem latina a to až 

do Druhého vatikánského koncilu. Tridentský koncil však vybízí k tomu, aby se při 

bohoslužbách vykládalo Písmo, zvláště Epištola a Evangelium a životopisy svatých. 

Především je to doporučováno na neděle a zasvěcené svátky. Začíná se také rozlišovat 

liturgie tichá, zpívaná a slavná s asistencí. Velkým přínosem pro slavení liturgie je 
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zavedení lidového zpěvu a vydávání kancionálů pro věřící, kteří tak mohou při 

bohoslužbě ke každé její části zpívat verš z příslušné mešní písně. Texty mešních písní 

obsahují to co se děje na oltáři a tak má lid možnost se do liturgie zapojit. Svatý Petr 

Kanizius charakterizoval tento způsob lidového zpěvu v národním jazyce jako 

požehnanou věc. Velký rozkvět liturgického zpěvu je v období baroka při různých 

slavnostech a svátcích. Zavádí se postupně i vícehlasý zpěv. Velký důraz se klade na 

slavení a úctu k Eucharistii, k Panně Marii a svatým. Pokud není mše zpívaná tak se lid 

při slavení mešní Oběti modlí růženec, nebo modlitby ke mši sv. z modlitebních knížek. 

(Adolf, Adam. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 50.). Modlitební knížky se vydávají 

ve velkém množství, aby se lid i při tiché mši sv. mohl do slavení liturgie zapojit.  

Rozvoj liturgie, který nastoupil již ve středověku, však stále pokračuje. Z barokní 

doby můžeme zaznamenat vývoj liturgické vědy. Různí učenci z Itálie a Francie 

uveřejňují prameny a studie na liturgická témata. (Adolf, Adam. Liturgika. Vyšehrad, 

Praha 1998, s. 50.). V době osvícenství nabývá liturgie společenský charakter a začíná 

se dbát více na pastoraci. V liturgii se tak začala zdůrazňovat jednoduchost a rozumnost. 

Bylo to však nebezpečí, že se z liturgie stane pouze jakási morální pomůcka a ztratí se 

tak veškerá zbožnost. Jako protiklad k osvícenství se začíná v devatenáctém století 

rozvíjet romantismus, který se staví kriticky k racionalismu. Tato doba však nemá na 

liturgii zásadní vliv, neboť na liturgii nahlíží jako na něco historického. Liturgové však 

na vývoji a přístupu k liturgii stále pracují a pokračuje tak její vědecké dějinné 

zkoumání. Ke konci devatenáctého století se začínají vydávat Misálky s překladem do 

národního jazyka a pro kněze a lid Perikopy v kterých jsou dostupné překlady epištol a 

evangelií na neděle a svátky svatých. Lidu se tak snaží liturgie a její podstata stále více 

přiblížit. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 54). Hlavní a nejdůležitější 

období liturgického hnutí je od doby působení papeže sv. Pia X (1903 – 1914). Ten ve 

svém dokumentu motu proprio „Tra le sollecutidini“ z 22. listopadu 1903 vyzývá věřící 

k aktivní účasti na svátostech. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 55.). 

Velkému rozkvětu liturgického hnutí nastává po první světové válce ve dvacátých 

letech a to zvlášť v Německu. Na některých místech se začíná slavit mše „versus 

populum“ (mše tváří k lidu) (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 56.). 

Vedle tiché mše se tak začíná vyskytovat mše recitovaná, kdy modlitby, které se dosud 

modlil pouze ministrant s knězem, se může modlit společně i lid. Lidu se tak dostává 

dostupný text mešních modliteb, které může společně v latině recitovat. Tato forma mše 

se začala užívat ve skupinách mládeže, kde nejvíce zdomácněla a měla hojnou účast. 
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Později se s formou recitované mše mohli seznámit i další farnosti a zájemci o liturgii. 

Tento rozvoj však narazil i na odpůrce, někteří jej odmítali jako mládežnickou módu, 

někteří zase jako tříštění věřících a nejednotnost. Tato kritika vyvolala liturgický neklid 

nejen v Německu, ale i v samotném Římě a přispěla tak k tzv. liturgické krizi během 

druhé světové války (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 57.). V 

Německu byla však zřízena biskupská liturgická komise a tak bylo možno přečkat těžké 

válečné období. Po druhé světové válce dochází k velkému obratu liturgického hnutí a v 

roce 1947 vydává papež Pius XII. Encykliku „Mediator Dei“, ve které jsou schváleny 

všechny liturgické reformní snahy (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, 

s. 59.). Pod vlivem této encykliky byly v mnoha zemích zakládány různé instituty, 

uskutečňovaly se liturgické kongresy a liturgická mezinárodní studijní setkání. V roce 

1951 vychází dekret o přeložení velikonoční vigilie z bělosobotního rána na počátek 

velikonoční noci. Toto ustanovení bylo ustanoveno nejdřív na zkoušku a bylo 

ponecháno na volbu diecézního biskupa. Velikonoční vigilie tím však dostala větší 

důraz. Velkým liturgickým zlomem je rok 1955, kdy jsou zreformovány obřady Svatého 

týdne a jsou zrušeny některé oktávy a vigilie svátků. Závazně jsou tyto změny pro celou 

církev ustanoveny od roku 1956. (Adam Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, 

s. 59.). Tyto liturgické úpravy jsou později vydány v nově revidovaném misálu za 

pontifikátu papeže sv. Jana XXIII. v roce 1962. Za působení tohoto papeže byl zahájen 

Druhý vatikánský koncil. Tento koncil proběhl v letech 1962 – 1965 a liturgií se 

zabýval ve svém dokumentu „ Sacrosanctum Concilium.“ (Dokumenty II. vatikánského 

koncilu. Zvon, Praha 1995). Další velkou změnou pro slavení liturgie je vydání misálu v 

roce 1969 papežem Pavlem VI. Tento nově vydaný misál obsahuje liturgické úpravy a 

změny pro slavení liturgie v národních jazycích. 
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3. Analýza mešní liturgie podle misálu papeže sv. Pia V 
 

Missale Romanum ex decreto ss. concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis 

Maximi jussu editum Clementis VIII., Urbani VIII. Et Leonis XIII. autoritate 

recognitum. Editio duodecima post typicam. S A. rituum Congregatione aprobata. 

Ratisbonae, Romae et neo eboraci. 1898 

 

Pro vydání a definitivní schválení misálu papeže sv. Pia V. je důležitý Tridentský 

koncil, který zasedal v letech 1545 – 1563). Tento sněm mimo jiné učinil svými dekrety 

v liturgii důležitý krok. Opět znovu a nově zdůraznil obětní charakter mše svaté, 

oprávnil a zdůraznil mešní kánon, soukromé modlitby a všechny ostatní doprovázející 

obřady. Koncil rovněž dává důraz i na tichou mši sv., adoraci k Nejsvětější svátosti 

oltářní, úctu k P. Marii, k ostatkům svatým a všemu tomu co dosud popírali protestantští 

teologové. Koncil chtěl tak ukázat, jakým směrem se měla ubírat liturgická reforma. 

(Polc, Jaroslav V. Posvátná liturgie. Křesťanská akademie, Řím 1981, s. 111.). 

Na koncilu se rovněž mluvilo o užívání liturgického jazyka, kterým byla latina. 

Koncil se zabýval touto otázkou právě proto, že v mnoha křesťanských obcích díky 

protestantskému vlivu bylo od latiny upouštěno. Protestanti tak opustili pravou víru ve 

mši svatou jako oběť Kristovu. Nahradili ji pouze hlásáním Písma, k čemuž užívali 

lidového mluveného jazyka. Toho však v kázáních i katolíci užívali. Uvedení lidového 

jazyka do liturgie, která v té době nebyla všude jednotná, by způsobilo ještě větší 

zmatek. Latina tedy jako posvátný a starý jazyk měla chránit víru a zůstala liturgickým 

jazykem. Koncil ale přikázal, aby kněží v lidovém jazyce kázali a vysvětlovali věřícím 

význam a smysl mše svaté a ti aby ji mohli více pochopit a mít z ní duchovní užitek. 

Rozhodnutí o nezavádění lidového jazyka do liturgie je vyjádřeno v 7. Kapitole dekretu 

o oběti mše svaté ze 17. září roku 1562 (Conc. Oec. Decr., s. 711.; DB č. 946 [1739]). 

(Polc Jaroslav V. Posvátná liturgie. Křesťanská akademie, Řím 1981, s. 112.).  

Misál papeže sv. Pia V. byl poprvé vydán v roce 1570 a liturgie podle tohoto misálu 

je tedy slavena v latině a s velkou obřadností. Misál byl závazný pro celou církev. Za 

základ tohoto misálu byl vzat misál vydaný v Benátkách roku 1497 a tzv. misál 

Burkhartův vytištěný v Římě roku 1502. Oba tyto misály reprodukovaly věrně 

liturgický kalendář, který se užíval v Římě již od 11. Století a i římskou mešní liturgii. 

Burkhart byl štrasburský rodák a byl ceremoniářem papežů Sixta IV., Inocence VIII. a 

Alexandra VI. Zemřel v Římě roku 1506. Jeho misál vydaný roku 1502 obsahoval 
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rubriky a modlitby ze starých pramenů i z jeho vlastní praxe. Ty byly nyní převzaty do 

misálu papeže sv. Pia V. do něhož bylo vloženo všechno co měl kněz o mešní liturgii 

vědět. Tento Římský misál byl jedinou povolenou liturgickou knihou pro slavení mešní 

liturgie pro všechny diecéze latinského obřadu. (Polc, Jaroslav V. Posvátná liturgie. 

Křesťanská akademie, Řím 1981, s. 113-114.). 

Obřadnost a liturgické úkony slavené podle tohoto misálu mají tak věřící povznést k 

velké zbožnosti, chvále a oslavě Boha. 

3.1. VSTUPNÍ OBŘADY 
 
Stupňové modlitby 

Stupňovými modlitbami začíná liturgie oběti mše svaté. Modlitby začínají znamením 

kříže, po kterém následuje žalm 42 s antifonou a vyznání vin (Confiteor) a dvě prosby 

za dokonalé očištění srdce. Tato čtyřdílná modlitba tvoří úvod do slavení mešní liturgie. 

(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 60.). 

 Znamení kříže Je důležitý liturgický úkon. Tím je vyjádřeno, že eucharistická oběť 

je totožná s obětí kříže na Kalvárii. Slova, která při znamení kříže kněz pronáší „Ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ prohlašuje všem přítomným, že bude 

obnovovat oběť Ježíše Krista a k slávě Nejsvětější Trojíce. Znamení kříže má tak 

posvětit všechny naše myšlenky, naše prosby a skutky. Když si kněz při znamení kříže 

uvědomil jak veliký a důstojný liturgický úkon chce konat, tak si ihned vzpomene, že 

nejsvětější Oběť chce vykonat zbožně a důstojně. To si připomene v následujícím žalmu 

42 zvaného Judica me zasazeného do antifony. (Čala, František. Mše svatá, výklad 

věroučný a liturgický. Krystal, Olomouc 1941, s. 72.). „Přistoupím k oltáři Božímu, 

před Boha, který je mou radostí od mého mládí.“ Tento kající žalm se kněz modlí 

střídavě s ministranty a lidem. Ve mši slavené za zemřelé a po páté neděli postní až do 

Zeleného čtvrtku se však tento žalm vynechává. „Zjednej mi právo, Bože, rozhodni můj 

spor s nesvatým lidem: od zlého a lstivého člověka mě vysvoboď.“ Ministrant s lidem 

odpovídají: „ Vždyť ty jsi Bože má síla. Proč mě odmítáš a proč jsem tak smutný, když 

mě souží nepřítel?“ Kněz nyní lidu odpovídá: Sešli své světlo a svou pravdu: ty mě 

povedou a dovedou na tvou svatou horu a do tvých příbytků.“ (Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 491.). Po té kněz opět opakuje počáteční slova 

žalmu 42. Po tomto žalmu následuje chvála nejsvětější Trojici: „sláva Bohu Otci i 
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Synu i Duchu svatému.“ Při této modlitbě kněz sklání svou hlavu a vyznává tak před 

celým shromážděním Boha trojjediného. 

Nejdůležitější částí stupňových modliteb je vyznání vin zvané Confiteor. Před 

vyznáním vin se kněz spolu s ministranty a s lidem znamená velkým křížem se slovy: 

„Naše pomoc ve jménu Páně“ na což ostatní odpovídají: „Neboť stvořil nebe i zemi.“  

Nejprve se vyznává Bohu všemohoucímu a všem svatým kněz hluboce skloněn před 

oltářem uvědomující si svou vlastní hříšnost. Confiteor (vyznání) pochází ze 14. století. 

(Čala, František. Mše svatá, výklad věroučný a liturgický. Krystal, Olomouc 1941, 

s. 74.). Kněz se tím vyznává nejen Bohu, ale všemu přítomnému lidu v chrámu slovy: 

„Vyznávám se Bohu všemohoucímu, blahoslavené Marii vždy Panně, svatému 

Michaelu Archandělu, svatému Janu Křtiteli, svatým apoštolům Petru a Pavlu, všem 

svatým a vám bratři, že jsem zhřešil myšlením, slovy i skutky, (při těchto následujících 

slovech se kněz třikrát bije v prsa) je to má vina, má vina, má převeliká vina. Proto 

prosím blahoslavenou Marii vždy Pannu, svatého Michaela Archanděla, svaté apoštoly 

Petra a Pavla a vás bratři, abyste za mne prosili u Pána Boha našeho.“ (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 492.). Když kněz dokončí vyznání 

(Confiteor), modlí se ihned za kněze lid slovy: „Smiluj se nad tebou všemohoucí Bůh, 

odpust ti hříchy a uveď tě do života věčného.“ Kněz lidu odpoví „amen.“ Po tomto 

úkonu vyznání kněze se modlí stejné Confiteor (vyznání) přítomný lid, který si rovněž 

uvědomuje svou hříšnost a připravuje se tak na slavení eucharistie. Když se Confiteor 

lid domodlí, udělí mu rovněž kněz své prominutí slovy: „Smiluj se nad vámi 

všemohoucí Bůh, odpusť vám vaše hříchy a uveď vás do života věčného.“ Přítomní 

kněží odpoví: „Amen.“ K této modlitbě za odpuštění hříchů lidu připojí ještě kněz 

prominutí, při kterém se s ministranty a s lidem znamená velkým křížem a říká: 

„Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů našich ať nám udělí všemohoucí a milosrdný 

Hospodin.“ Na toto prominutí se dává knězi odpověď: „Amen.“(Schaller, Marian. 

Římský misál, Česká charita, Praha 1952, s. 493.). 

Upřímná láska, prohloubená a očištěná novým odpuštěním se projevuje v 

následujících dalších modlitbách, které se ještě kněz s lidem u oltářních stupňů modlí. 

(Čala, František. Mše svatá, výklad věroučný a liturgický. Krystal, Praha 1941, s. 74.). 

Kněz se modlí slovy: „Bože obrať se k nám a oživ nás“, přítomní mu odpovídají: „A lid 

tvůj se bude radovati v tobě. Kněz praví: „Ukaž nám, Pane, milosrdenství své.“ Na toto 

lid odpovídá: „A spasení své nám uděl.“ Kněz po té zvolá poslední prosbu: „Pane, 

vyslyš modlitbu mou.“ na což přítomní odpovídají: „A volání mé k tobě přijď.“ Než 
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kněz vystoupí po oltářních stupních k oltáři, pozdraví shromážděný lid: „Pán s vámi.“  

Všichni mu odpovídají: „I s duchem tvým.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 493.). Toto pozdravení kněze k shromážděnému lidu „Pán s 

vámi“, je častým opakovaným pozdravem v liturgii a je jakýmsi poutem mezi 

celebrantem a lidem. Po této výzvě „Pán s vámi“ vystupuje kněz po oltářních stupních k 

oltáři. Uprostřed oltáře se hluboce ukloní, sepne ruce, položí je na oltář a políbí oltářní 

kámen, ve kterém jsou uloženy ostatky svatých (především mučedníků) a při tom se 

modlí: „Sejmi z nás Pane, nepravosti naše, abychom s čistou myslí mohli vejíti do 

svatyně tvých svatých skrze Krista našeho Pána Amen. Prosím tě, Pane, pro zásluhy 

tvých svatých (nyní líbá kněz oltář) jejichž ostatky zde jsou a všech svatých aby si mi 

prominul všechny mé hříchy.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita 1952, 

s. 494.). 

Při slavné mši svaté následuje po stupňových modlitbách a po políbení oltáře 

okuřování kadidlem. Kněz nasype kadidlo do kadidelnice a požehná ho se slovy: „Od 

toho budiž požehnáno, k jehož cti budeš spáleno.“ Potom kněz okuřuje celý oltář. 

Používání kadidla při bohoslužbách je velmi starý zvyk. Už ve Starém zákoně používali 

Židé při svých bohoslužbách kadidlo. Hospodin sám jim tak přikázal a přesně vymezil, 

jak se má kadidlo připravit a kdy užívat. (Srov. Exd. 30, 1-10, 34-38). Ve starozákonní 

svatyni byl kadidlový oltář a na něm byla každý den ráno i večer přinášena oběť 

kadidla. (Čala, František. Mše svatá, výklad věroučný a liturgický. Krystal, Olomouc 

1941, s. 78.). 

Introit (vstup) 

Po stupňových neměnných modlitbách následuje introit nebo-li vstup. Patří k 

proměnlivým částem liturgie. Skládá se z antifony, vzaté z žalmu, nebo z jiné části 

Písma svatého vztahující se vždy k příslušnému svátku, který se v liturgii slaví. Dále se 

skládá z prvního verše určitého žalmu a doxologie. Dříve se při slavení liturgie introit 

zpíval střídavě se sborem a chórem hned jak vyšel kněz v průvodu k oltáři, proto je 

dodnes nazván vstupem. Býval při něm zpíván i celý žalm. Když byly do liturgie 

přidány stupňové modlitby, byl introit zkrácen a upraven v tomto pořadí (antifona, 1. 

verš žalmu, doxologie a zopakování antifony).  Introit se kněz modlí se sepjatýma 

rukama na pravé (epištolní) straně oltáře. Oltářní strany se odborně rozeznávají podle 

oltářního kříže. Po Kristově levici je levá epištolní strana a po Kristově pravici se 

nachází pravá evangelní strana. Zde jsou však pro lepší přehled popsány oltářní strany 

tak, jak je vidí shromážděný lid, který hledí při bohoslužbě na oltář. Na začátku introitu 
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se kněz znamená křížem a dává se tím tak najevo vstup vlastního mešního formuláře. 

(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 79.). 

Kyrie 

Po introitu následuje neměnná část liturgie zvaná Kyrie. Kněz uprostřed oltáře (při 

zpívané a slavné bohoslužbě na pravé, epištolní, straně) vzývá střídavě s přítomným 

lidem trojjediného Boha devaterou prosbou o smilování. „Pane smiluj se, Kriste smiluj 

se, Pane smiluj se.“ Tato prosba je starobylou litanií a je to řecká modlitba, kterou 

obsahuje latinská mešní liturgie. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu 

církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1941, s. 79.). (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 495.). Vedle této řecké modlitby Kyrie je v 

římské liturgii např. užíván i chvalozpěv „Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný“ 

(Hagios ho Theos…) při liturgii Velkého pátku.  

Gloria 

Po Kyrie následuje chvalozpěv Gloria in excelsis Deo (sláva na výsostech Bohu). Je 

to starobylý a významný chvalozpěv v liturgii a patří k jejím neměnným částem. Je to 

slavná píseň vykoupení a nazývá se andělským chvalozpěvem. (Cinek, František, Mše 

svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 81.).  

Chvalozpěv Gloria se kněz modlí, nebo zpívá uprostřed oltáře, hned jak se s lidem 

domodlí střídavě Kyrie. Při slovech Gloria in excelsis kněz rozpíná ruce a pozdvihuje je 

k ramenům. Tím dává najevo nadšení a touhu po Bohu. Při slovech Deo kněz ruce 

sepne a na znamení úcty se ukloní ke kříži na oltáři. Uklání se vždy, když vyslovuje 

jména nejsvětější Trojíce. Při závěrečných slovech tohoto chvalozpěvu, který končí 

chválou nejsvětější Trojíce (doxologie) se kněz znamená křížem. (Kupka. Josef, O mši 

svaté, výklad věroučný a historicko-liturgický. Dědictví sv. Prokopa, Praha 1899, 

s. 270.).  

Kolekta 

Kolekta je hlavní mešní modlitba, která následuje po andělském chvalozpěvu Gloria. 

Kněz v ní sbírá všechny tiché modlitby shromážděného lidu a je to zároveň první 

modlitba bohoslužby, ke které se lid shromáždil. Nazývá se kolekta (collectae) a je v ní 

obsaženo vše o co lid v příslušný den, nebo svátek Boha prosí. (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 496.). Obsahuje dvě základní části. V první 

části je obsažena událost, která se v liturgii slaví, nebo vlastnost příslušného světce a v 
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druhé části je obsažena prosba vztahující se k době liturgického roku, nebo ke světci, 

který se právě v liturgii připomíná. 

Kněz políbí oltář, místo na kterém se koná vykupitelská oběť a který naznačuje 

vítěznou církev, obrátí se k lidu, rozepne své ruce a pozdraví shromážděný lid slovy: 

„Pán s vámi.“ Lid, který je církví putující a bojující, knězi odpoví: „I s duchem tvým.“ 

Kněz se obrátí zpět k oltáři a přejde z pohledu lidu na pravou (epištolní) stranu oltáře a 

čte, nebo zpívá z mešní knihy (misálu) příslušnou modlitbu (kolektu). Věřící a i sebe k 

ní vyzývá slovy: „Modleme se.“ Při této výzvě kněz rozpíná ruce a spíná. Při sepjetí 

rukou se ukloní směrem k oltářnímu kříži, čímž dává najevo svou zkroušenost. Ke čtení, 

nebo zpěvu příslušné modlitby opět ruce rozepne.  (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 85-86.). 

Při závěrečných slovech této modlitby opět ruce spíná a ukloní se ke kříži. Lid na 

závěrečná slova modlitby odpoví: „Amen.“ Znamenající „Staň se.“ (Cinek, František. 

Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 90.). 

3.2. BOHOSLUŽBA SLOVA 
 
Epištola 

Epištola následuje hned po kolektě (modlitbě). Kněz ji čte, nebo zpívá z mešní knihy 

na pravé (epištolní) straně oltáře a patří k proměnlivým částem liturgie. Epištola se 

nazývá podle toho, že se většinou čte z Apoštolských listů. Někdy se ale čtou texty i ze 

Starého zákona, nebo ze Skutků apoštolských. 

Pro každou bohoslužbu se čte epištola, nebo starozákonní čtení jiné. Když kněz čtení, 

nebo zpívání epištoly dokončí, odpoví mu lid slovy: „Bohu díky.“ (Schaller. Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 496.). Epištolu může místo kněze století 

číst, nebo zpívat i podjáhen, který po přečtení epištoly předá celebrujícímu knězi 

epištolní knihu a obdrží od něho požehnání.  (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc. 1934, s. 93.).  

Graduale 

Graduale je stupňový zpěv, který následuje po epištole a spojuje epištolu s 

následujícím evangeliem. Graduale se skládá ze stupňového zpěvu gradualového a 

zpěvu alelujového. Je proměnlivý a patří k nejstarším částem liturgie. Graduale má 

formu nejstaršího žalmového zpěvu ve formě odpovědi (responsoria). (Cinek, František. 
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Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 94.). 

Graduale se kněz modlí na epištolní straně oltáře, neboť tento zpěv je jakousi 

odezvou epištoly. Ke graduale je připojen i chvalozpěv aleluja, který věřící připravuje 

na radostnou zvěst evangelia. Při kajících bohoslužbách se místo alelujového zpěvu ke 

graduale připojuje zpěv zvaný traktus. Při zvláštních příležitostech se ke graduale ještě 

připojuje sekvence a to o Velikonocích, letnicích, Božím Těle, Sedmibolestné P. Marii a 

při zádušních bohoslužbách. Zatímco při prvních třech svátcích vyjadřuje sekvence 

radostný zpěv, tak při posledních dvou svátcích projevuje zármutek. (Foltynovský, 

Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 187). 

Evangelium 

Po přečtení epištoly a stupňového zpěvu následuje novozákonní čtení posvátného 

evangelia. Kněz se k němu připravuje dvojí modlitbou. Z epištolní strany přejde 

doprostřed oltáře a před oltářním křížem se hluboce skloní a se sepjatýma rukama se 

modlí modlitby. V první modlitbě prosí o očištění srdce a druhé prosí o Boží požehnání. 

„Očisť srdce mé a rty mé všemohoucí Bože, jenž jsi Izaiáše proroka očistil žhavým 

uhlím, rač mě tak svým milostivým slitováním očistit, abych důstojně svaté evangelium 

tvé zvěstovati mohl.“ V druhé modlitbě prosí o Boží požehnání (v liturgii slavené za 

zemřelé se tato modlitba vynechává) „Pán budiž v srdci mém i na rtech mých, abych 

náležitě a důstojně zvěstoval jeho evangelium.“ (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 101-102.; 

Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 496.). 

Během této modlitby kněze přenáší přisluhující (ministrant) mešní knihu z epištolní 

strany oltáře na stranu evangelní. Kněz po přípravných modlitbách přejde na evangelní 

stranu oltáře (podle oltářního kříže pravou) a vyzve věřící přítomný lid slovy: „Pán s 

vámi“. Lid knězi odpovídá: „I s duchem tvým.“ Než začne kněz číst, nebo zpívat 

evangelium, znamená se malým křížem a sním i lid. Nejprve znamená křížem počátek 

textu v perikopách, čímž naznačuje, že ze slov evangelia vyplývá požehnání a spása.   

Potom se žehná znamením kříže a sním i lid na čele, na ústech a na prsou.  Při slavné 

liturgii ještě kněz okouří mešní knihu kadidlem. Po přečtení svatého evangelia 

přisluhující a lid odpovídá: „Chvála tobě Kriste.“ Kněz políbí mešní knihu a pronáší při 

tom slova: „Slovy evangelními ať jsou zahlazeny viny naše.“ (Cinek. František, Mše 

svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 102.). Při slavné asistované mši sv. zpívá slova evangelia jáhen. Mezitím co čte 
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evangelium celebrující kněz, položí jáhen evangelní knihu na oltář a pomodlí se na jeho 

nejvyšším stupni přípravnou modlitbu „Očisť srdce mé.“ Poté co kněz dočetl 

evangelium, jáhen vezme s oltáře evangelní knihu a v kleče před knězem prosí o 

požehnání. Tím že bere s oltáře evangelní knihu tak naznačuje, že ji bere od samotného 

Krista. Po udělení požehnání kněze, jde jáhen ve slavném průvodu s přisluhujícími, 

kteří nesou rozžaté svíce a kadidlo na pravou stranu oltáře. Tímto slavným průvodem je 

naznačeno, že po úctě k nejsvětější Svátosti klade církev největší úctu posvátnému 

evangeliu. Podjáhen drží jáhnovi otevřenou evangelní knihu a po jeho straně stojí 

akolyté s rozžatými svícemi, které naznačují světlo, které se z evangelia rozlévá do 

celého světa. Rovněž i okuřování evangelní knihy posvěceným kadidlem naznačuje, že 

čtený, nebo zpívaný evangelní text v bohoslužbě neslouží jenom k poučení, ale že je 

zároveň bohopoctným aktem, kterým se vzdává hold Kristu. Text posvátného evangelia 

se čte, nebo zpívá se sepjatýma rukama a po políbení mešní knihy jáhen okuřuje 

kadidlem celebranta jako zástupce Krista. (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 105, 

106.).  

Kredo 

Kredo (věřím) je vyznáním víry a patří k neměnným částem liturgie. Je odpovědí na 

Boží slovo, které k lidu zaznělo v předchozích biblických čteních a ukončuje zároveň 

mši katechumenů. Credo je souborem věroučných pravd víry usnesené na prvním 

všeobecném koncilu v Nicei r. 325. A doplněné na druhém všeobecném koncilu v 

Cařihradě r. 381. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. 

Lidové knihkupectví, Olomouc. 1934, s. 107.). Kněz zpívá, nebo se modlí Kredo 

uprostřed oltáře, kde pronáší počáteční slova: „Credo in unum Deum“ (Věřím v jednoho 

Boha). Při prvních slovech Credo kněz rozpíná ruce a pozdvihuje je do výše ramen a na 

slova Deum je spíná s úklonou. Je to stejný liturgický úkon jako když se kněz začíná 

modlit Gloria. Stejně tak jako v Gloria tak i v Credu při slovech, kde je jmenován Ježíš 

Kristus a Duch svatý, kněz se na znamení úcty ukloní. Při slovech: „Et in carnatus est“ 

(i vtělil se Duchem svatým) kněz pokleká na pravé koleno. Pokud je bohoslužba slavná 

se zpěvem, klekají společně s knězem všichni přítomní. Při závěrečných slovech Creda 

se kněz i věřící znamenají křížem. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu 

církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 109.; Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 497). 
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3.3 BOHOSLUŽBA OBĚTI 
 

Offertorium 

Offertorium je úvod a zahájení bohoslužby oběti. Kněz políbí oltář a obrátí se k lidu, 

který vyzve s rozepjatýma rukama k modlitbě slovy: „Pán s vámi.“ Lid celebrantovi 

odpoví: „i s duchem tvým.“ Kněz po odpovědi lidu ruce sepne, obrátí se zpět k oltáři a s 

rozepjatýma rukama praví: „modleme se.“ Po té se kněz modlí z mešní knihy 

ofertorium, které je vždy proměnlivé a vztahuje se k určitému svátku a skládá se z 

antifony a žalmu. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. 

Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 112.). 

Po té co se kněz domodlí ofertorium, odkryje kalich a vezme na pateně hostii (chléb) 

do rukou a se zdviženým zrakem ji Bohu obětuje se slovy: „Přijmi, svatý Otče, 

všemohoucí, věčný Bože, tento neposkvrněný dar, který já nehodný služebník přináším 

tobě, Bohu svému, živému a pravému, za své nesčetné hříchy, urážky a nedbalosti a za 

všechny přítomné, ale i za všechny věřící křesťany, živé i zemřelé, ať mě i jim prospěje 

ke spáse pro věčný život. Amen.“ Po obětování hostie (chleba) vezme kněz do rukou 

kalich a přejde na pravou stranu oltáře (epištolní), kde do kalicha nalévá z konviček 

víno a trochu vody. Při tom se kněz modlí: „Bože, tys obdivuhodně utvořil a ještě 

podivuhodněji obnovil člověka v jeho důstojnosti: dej tedy, ať skrze toto tajemství vody 

a vína jsme účastni božství toho, který se ráčil stát účastným naší lidské přirozenosti: 

Ježíš Kristus, tvůj syn, náš Pán, který s tebou žije a kraluje, v jednotě Ducha Svatého, 

Bůh, po všechny věky věkův. Amen.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, 

Praha 1952, s. 498-499.). 

Po této modlitbě se kněz vrací doprostřed oltáře, kde obětuje Bohu kalich s vínem a 

pronáší při tom modlitbu: „Obětujeme ti kalich spásy, a snažně tě prosíme, dobrotivý 

Pane, ať se s líbeznou vůní vznese před tvou velebnou božskou tvář za spásu naší i 

celého světa. Amen.“ Po této modlitbě, když je chléb i víno požehnáno, přináší kněz v 

oběť i sebe a všechny přítomné v další modlitbě, při které je skloněn vprostřed oltáře a 

praví: „S pokorným smýšlením a s lítostí v srdci, kéž jsme Pane přijati, a tak ať se koná 

naše oběť dnes před tvou tváří, aby se ti líbila, Pane Bože.“ 

Nyní kněz žehná dary a vzývá při tom Ducha Svatého slovy: „Přijď, Posvětiteli, 

všemohoucí, věčný Bože, a požehnej (žehná křížem obětní dary) tuto oběť tobě 

připravenou.“ Po požehnání darů kněz přejde na epištolní stranu oltáře, (v pohledu lidu 

pravou), kde si omývá ruce na znamení, aby on i věřící přinášeli Bohu oběť čistí a 
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neposkvrnění. Umývá si své palce a ukazováčky a modlí se žalm 25,12-16. Latinsky se 

tento liturgický obřad nazývá „Lavabo“ a to podle začátečních slov žalmu: „Umyji své 

ruce…“ Když si kněz ruce omyl a osušil, vrátí se do středu oltáře, pozdvihne své oči ke 

kříži a hned je opět skloní. Sepjaté ruce položí na oltář a modlí se závěrečnou obětní 

modlitbu: „Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, kterou ti přinášíme na památku umučení, 

vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista, Pána našeho a ke cti blahoslavené Marie 

vždy Panny, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla, těchto svatých 

(jejichž ostatky jsou zde v oltářním kameni) (kněz nyní líbá oltář) a všech svatých, aby 

jim byla ke cti, nám pak ke spáse. A oni ať se za nás s láskou přimlouvají v nebi, když 

na zemi slavíme jejich památku. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“ (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 499-500.; Cinek, Rantišek. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 130.). 

Při slavné bohoslužbě před úkonem Lavabo (mytí rukou) kněz žehná kadidlo a 

okuřuje obětní dary a celý oltář. Kadidlo žehná na epištolní straně se slovy: Na 

přímluvu svatého Michaela Archanděla, stojícího na pravé straně zápalného oltáře a 

všech svatých a vyvolených, ať Hospodin požehná zápal tento (kněz žehná kadidlo 

křížem) a příjme líbeznou vůni skrze Krista našeho Pána. Amen.“ Po této modlitbě 

okuřuje obětní dary se slovy: „Ať zápal tento tebou požehnaný vystoupí k tobě Pane, a 

na nás ať sestoupí milosrdenství tvé.“ Obětní dary celebrant okuřuje třikrát ve formě 

kříže a ve formě tří kruhů. Dva kruhy od strany epištolní k evangelní a jeden kruh od 

strany evangelní ke straně epištolní. Trojí forma okuřování do tvaru kříže symbolicky 

naznačuje, že oběť oltářní je totožná s obětí Krista na kříži a spojuje nás s trojjediným 

Bohem. Forma okuřování třech kruhů symbolizuje obětní éru starozákonní a 

novozákonní, kterou obepne požehnání věčné blaženosti v nebesích. Když jsou 

okouřeny obětní dary, kněz okouří kříž na oltáři, ostatky svatých a po té celý oltář. 

Během okuřování oltáře se celebrant modlí žalm 140,2-4. „Modlitba má, Pane, ať se 

vznese jako vůně kadidla před obličej tvůj.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 499,500.; Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu 

církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 125, 126.). Po okouření oltáře 

kněz předá kadidelnici jáhnovi, nebo není-li přítomen jáhen tak přisluhujícímu, který 

kněze okouří. Celebrant se při tom se sepjatýma rukama modlí: „Nechť zanítí v nás Pán 

oheň lásky své a plamen věčného milování. Amen.“ Touto modlitbou celebrant dovršuje 

prosby vysílané k Bohu při okuřování oltáře. (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 126.). 
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Orate fratre a secreta 

Po poslední obětní modlitbě, kterou se kněz uprostřed oltáře domodlil, a po políbení 

oltáře, se naposledy před proměňováním (hlavní části bohoslužby) obrací k lidu. Opět 

rozpíná své ruce a lid již nevyzývá obvyklým pozdravem: „Pán s vámi,“ ale přímo hned 

lid vyzve k modlitbě slovy: „Modlete se bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci 

všemohoucímu.“ Po této výzvě k lidu kněz ruce spíná, obrací se zpět k oltáři a lid mu 

odpoví: „Ať Pán příjme tuto oběť ke chvále a slávě svého jména, ale i k užitku pro nás i 

celou svou svatou církev.“ Kněz odpoví: „Amen“ a ukončí tak modlitbu věřících. 

(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 135.; Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, 

Praha 1952, s. 500.). 

Po ukončení výzvy věřících se kněz dále modlí uprostřed oltáře modlitbu zvanou 

Sekreta. Je to tichá modlitba, kterou se modlí kněz potichu a je ukončením obětování. 

Sekreta stejně jako kolekta se vztahuje vždy k příslušnému dni, nebo svátku. Svůj název 

Sekreta tato modlitba získala zřejmě proto, že se ji celebrant modlí nad obětovanými 

dary. Pouze na její závěr vyslovuje nahlas její zakončení slovy: „Po všechny věky, 

věkův.“ Na to lid odpovídá: „Amen.“ (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném 

řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 136.; Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 192.). 

3.4 EUCHARISTICKÁ MODLITBA (preface a kánon) 
 

Eucharistická modlitba začíná prefací, pokračuje přes římský kánon a končí před 

modlitbou Páně Pater noster (Otče náš). Původně se prefaci i kánon modlil kněz hlasitě, 

od 7. – 8. Století se celebrant modlí hlasitě pouze prefaci a kánon potichu. Tichou 

modlitbou kánonu je tak naznačena nejposvátnější část liturgie. (Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 192.).  

Preface 

Preface je slavný hymnus chvály a díků, který zahajuje samotný římský kánon. 

„Praefatio-úvod.“ Kněz se ho modlí, nebo zpívá ve středu oltáře. Zahajuje ho výzvou 

lidu: „Pán s vámi“ (neobrací se k lidu, který mu odpoví: „I s duchem tvým.“ Kněz má 

ruce položené na oltáři a rozpíná je a zdvihá až na další zvolání a výzvu lidu: „Vzhůru 

srdce“ na což přítomní odpovídají: „Máme je k Hospodinu.“  Dále celebrant vybízí lid: 

„Pánu našemu Bohu vzdávejme díky“, při čemž spíná své ruce a na slova: „Bohu 
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našemu“ pozdvihuje oči a uctivě kloní hlavu před oltářním křížem. Přítomní mu odpoví: 

„Je to důstojné a spravedlivé.“ Kněz rozepne opět ruce, stojí uprostřed oltáře a modlí se, 

nebo zpívá text preface, který bývá ke slavení liturgie různý. (Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 502.; Kupka, Josef. O mši svaté, výklad liturgický a 

historicko-liturgický. Nakladatelství sv. Prokopa, Praha 1899, s. 414-415). 

Sanctus 

Sanctus (sanktus), je neměnný chvalozpěv liturgie a následuje ihned, jak celebrant 

dozpívá, nebo se domodlí text preface.  Sanctus se modlí kněz tiše, skloněn před 

oltářem se sepjatýma rukama. Na slova: „Požehnaný, který přichází“ se zpřímí a 

požehná křížem na znamení přicházejícího Krista na oltář. (Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 192.). 

Kánon 

Římský kánon je pokračováním eucharistické modlitby, která následuje po Sanctus 

až po Pater noster (Otče náš). Kánon je neměnná část bohoslužby a znamená – pravidlo, 

měřítko. 

Kánon se skládá s modliteb před proměňováním a po proměňování. Během kánonu 

dělá celebrant žehnání třemi kříži na začátku a třemi na konci, pěti před konsekrací 

(proměňováním) a pěti po ní. Kříže před proměňováním kněz žehná obětiny, které se 

stanou tělem a krví Ježíše Krista a žehnání po proměňování vyjadřuje, že oběť, která je 

na oltáři, je totožná s obětí Kristovou na kříži. 

Před proměňováním kánon obsahuje modlitby za živé, vzývá Pannu Marii, sv. 

Josefa, dvanáct apoštolů a dvanáct mučedníků. Po proměňování jsou v kánonu modlitby 

za zemřelé a vzývání sedmi mučedníků a sedmi mučednic. (Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 193.). Modlitby kánonu se kněz modlí v 

množném čísle, naznačuje se tak tím, že se je modlí společně se všemi přítomnými. 

(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 151.). 

Modlitby před proměňováním: 

1. Te igitur (proto tebe prosíme)  

Tato modlitba je prosbou za milostivé přijetí a požehnání obětin. Slovo „igitur“ tak 

propojuje kánon s předchozím Sanctus. (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, 

Olomouc 1936, s. 192.). 
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Kněz se začne modlit ihned po Sanctus uprostřed oltáře, pozvedne při tom své ruce a 

oči na znamení, že k Bohu pozvedá svou mysl a Boha chce co nejvíce chválit. Hned 

však své oči skloní, hluboce se ukloní a položí sepjaté ruce na oltář a začne se modlit 

slovy: „Tebe tedy, předobrotivý Otče, skrze Tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista 

pokorně prosíme a žádáme, (kněz políbí oltář) abys přijal a požehnal tyto + dary tobě + 

věnované, tyto svaté, neposkvrněné obětiny.“ S pozdviženýma rukama kněz pokračuje v 

modlitbě: „Především ti je obětujeme za tvou svatou katolickou církev: milostivě ji 

obdař pokojem, sjednoť a veď na celém světě spolu se svým služebníkem, naším 

papežem N., s naším biskupem N., a se všemi pravověrnými šiřiteli katolické a 

apoštolské víry.“ (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. 

Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 149.; Schaller Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 505.). 

2. Memento quorum (vzpomínka na živé) 

V tomto druhém oddílu kánonu kněz vzpomíná na živé a přítomné věřící a za ty živé, 

za které je mešní liturgie obětována. „Pamatuj, Pane, na služebníky a služebnice N., 

(kněz spíná ruce na znamení pokorné vroucnosti své přímluvy a setrvá chvilku v 

modlitbě) a na všechny zde přítomné, jejichž oddanost a víra je ti dobře známa: Za ně ti 

přinášíme tuto oběť chvály a také oni ti přinášejí za sebe za všechny drahé. Za sebe a za 

všechny blízké, za vykoupení, za naději ve spásu a bezpečí: přinášejí dary zaslíbené 

tobě Bohu věčnému, živému a pravému.“ (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném 

řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 154.; Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 505-506.). 

3. Communicantes (společenství)  

V této modlitbě kněz vzpomíná a prosí o přímluvu svaté, jejichž společenství máme 

v nebi a kteří nám mohou svými prosbami u Boha pomoci. Tato modlitba je 

pokračováním modlitby předchozí (memento kvorum). (Schaller, Marian. Římský misál. 

Česká charita, Praha 1952, s. 506.). O některých svátcích během církevního roku je k 

této modlitbě přidán přídavek, který se vztahuje k určitému svátku liturgického roku. 

(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 157.). 

Po vzpomínce na živé, kněz s pozdviženýma rukama pokračuje v modlitbě se slovy: 

„Ve svatém společenství a s úctou k památce především Rodičky našeho Boha a Pána 

Ježíše Krista, slavné a ustavičné Panny a Marie, ale i svatého Josefa, téže Panny 

snoubence, a tvých svatých apoštolů a mučedníků, Petra a Pavla, Ondřeje, Jakuba, Jana, 
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Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lina, Kléta, 

Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavřince, Chryzogona, Jana a Pavla, Kosmy a 

Damiána i všech tvých svatých. Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždy a 

všude chrání tvá moc. Skrze Krista našeho Pána. Amen.“ (při těchto závěrečných 

slovech kněz ruce spíná). (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, 

s. 506.). 

4. Hanc igitur  

Tato modlitba se připojuje k první kánonové modlitbě a vyjadřuje prosbu o přijetí sv. 

darů kněze a celé rodiny (církve). (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, 

Olomouc 1936, s. 193.). 

Kněz klade své ruce nad obětiny, jak to dělával velekněz ve Starém Zákoně nad 

obětí, na kterou chtěl přenést všechny své viny a viny svého lidu. Modlí se přitom 

slovy: „Prosíme tě, Pane, přijmi tedy laskavě tyto obětní dary, které ti přinášíme my, 

tvoji služebníci, ale i celá tvá rodina: upravuj naše dny tak, abychom požívali tvého 

pokoje, a dej, ať jsme vytrženi z věčné záhuby a přidruženi k počtu tvých vyvolených. 

Skrze Krista našeho Pána. Amen.“ (kněz ruce spíná). (Schaller Marian. Římský misál. 

Česká charita, Praha 1952, s. 506-507.). 

5. Quam oblationem  

Tato modlitba vyjadřuje pěti výrazy vřelou prosbu o přijetí sv. obětin. Kněz žehná 

obětiny pateronásobným křížem a prosí všemohoucího Boha, aby je proměnil v Tělo a 

Krev svého Syna.  (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1934, 

s. 195.). 

Kněz žehná obětiny slovy: „Prosíme tě, Bože, dej milostivě, ať tyto dary jsou v 

plnosti rozsahu po+žehnané, tobě za+svěcené, tebou schvá+lené, zduchovnělé a tebe 

hodné, aby se nám staly Tě+lem a Kr+ví tvého nejmilejšího Syna, našeho Pána Ježíše 

Krista. (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 507.). 

Těchto patero křížů v této poslední modlitbě před proměňováním označuje tklivou 

vzpomínku na ukřižovaného Krista. Třikrát žehná kněz chléb a víno při prvních třech 

tajemných přívlastcích oběti. Potom ještě jednou žehná zvlášť hostii a zvlášť kalich. 

Tato žehnání tak zesilují hlas bohoslužebné modlitby. (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 165.).  

Proměňování a pozdvihování 

Proměňování je nejposvátnější úkon celé bohoslužby. Kněz v tuto chvíli zastupuje 

samotného Krista. Konsekrační slova kněz pronáší v přímé řeči a ustupuje tak při tomto 
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nejvznešenějším úkonu do pozadí a propůjčuje svůj úmysl a svá slova nejvyššímu 

Veleknězi Ježíši Kristu. Kristus tak použije slova svého zástupce (kněze) a vyjadřuje se 

ve dvojí konsekraci. Obětuje tak sám sebe v oběti a zpřítomňuje se ve dvou oddělených 

svátostných způsobech jako ve své oběti na kříži. (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové 

závody, Olomouc 1936, s. 192.). 

Při konsekraci hostie, bere kněz hostii do svých rukou a pronáší „On večer před 

svým utrpením vzal chléb do svých svatých a ctihodných rukou , (kněz pozvedá oči 

vzhůru k nebi) pozdvihl oči k nebi, k tobě, Bohu, svému všemohoucímu Otci, (kněz 

sklání hlavu) vzdávajíc ti díky, po+žehnal jej, rozlámal a dal svým učedníkům se slovy: 

Vezměte a jezte z toho všichni. (kněz se hluboce skloní a říká) Toto je tělo mé.“ 

Po slovech „Toto je tělo mé“ kněz pokleká, aby uctil proměněnou hostii. Po 

pokleknutí ji pozdvihuje k uctění věřících a opět poklekne. (Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 507.).  

Po proměnění Hostie v Tělo Kristovo a po pozdvihování položí kněz proměněnou 

Hostii na korporál a drží své prsty palce s ukazováčky u sebe a to až do sv. přijímání, 

aby žádný z kousku Těla Páně neupadl na zem a nebyl zneuctěn. 

Po přepodstatnění (proměnění hostie v Tělo Kristovo, bere kněz do svých rukou 

kalich s vínem a pokračuje v konsekraci vína slovy: „Podobným způsobem, když bylo 

po večeři, (kněz bere do rukou kalich s vínem) vzal tento přeslavný kalich do svých 

svatých a ctihodných rukou, (kněz sklání hlavu) znovu ti vzdávajíc díky a po+žehnal, 

dal svým učedníkům řka: (kněz se sklání nad kalichem) Vezměte a pijte z něho všichni. 

Toto je kalich krve mé, nové a věčné úmluvy – tajemství víry – která za vás a za mnohé 

prolita bude na odpuštění hříchů.“ Nyní kněz pokleká a při tom dál říká: „Kdykoliv to 

budete činiti, čiňte to na mou památku.“ 

Po přepodstatnění (proměnění) vína v Krev Krista kněz pozdvihuje kalich k uctění 

věřících a opět poklekne. (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, 

s. 508.). Slovy „tajemství víry“ dříve jáhen upozorňoval lid, že se právě stala proměna 

darů v Tělo a v Krev Páně a stalo se tak velké tajemství víry. Později tato slova přešla 

do konsekrace. Po pozdvihování kalicha s nejdrahocennější Krví Páně kněz přikryje 

kalich pallou. Při slavné bohoslužbě při pozdvihování Těla a Krve Páně ministrant 

okuřuje kadidlem. 

Pozdvihování se začalo užívat teprve od 11. – 12. Století a nazývá se velkým 

pozdvihováním (elevatio maior) na rozdíl od mnohem staršího pozdvihování malého 

(elevatio minor), které se koná na konci kánonu při doxologii. Před 11. Stoletím se 
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pozdvihovala pouze hostie a to již při slovech „Vzal chléb“ což zároveň vedlo k omylu, 

že by již při těchto slovech byla hostie proměněna. Původně bylo užíváno pozdvihování 

a ukazování sv. Hostie věřícím po konsekraci ve Francii a ke konci 13. Století bylo 

zavedeno všeobecně. O něco později se začalo užívat i pozdvihování kalicha a od 14. 

Století se objevuje okuřování nejsvětější Svátosti kadidlem. (Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 196.).  

Modlitby po proměňování 

1. Unde et memores, anamneses (vzpomínka)  

Právě když kněz dokončil konsekraci (proměnění), vyjadřuje nyní v této modlitbě to, 

co vykonal skutkem slovy. Vzpomíná na utrpení Pána Ježíše, ale i na jeho 

zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, které si svou bolestnou smrtí zasloužil. Ke 

vzpomínce na utrpení Páně připojuje kněz prosbu o milostivé přijetí sv. oběti a žehná ji 

opět pěti kříži, tak jako před proměňováním v modlitbě Quam oblationem. 

(Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 196.). 

Kněz se tedy po konsekraci a uctění Těla a Krve Páně modlí: „Proto také, Pane, my 

tvoji služebníci, ale i tvůj svatý lid slavíme památku blahodárného utrpení, 

zmrtvýchvstání a slavného nanebevstoupení Krista, tvého Syna a našeho Pána, a 

přinášíme tvé přejasné velebnosti z tvých darů, které jsi nám dal, oběť + čistou, oběť + 

svatou, oběť + neposkvrněnou, svatý + Chléb věčného života a Kalich + trvalé spásy.“ 

(Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 508.). 

2. Supra quae  

V této modlitbě kněz prosí Boha o přijetí naší Oběti, tak jako přijal kdysi 

předobraznou oběť Ábelovu, Abrahámovu a Melchizedechovu. S rozepjatýma rukama 

se kněz modlí: „Shlédni na ně dobrotivě s milostivou a vlídnou tváří a přijmi je se 

zalíbením, jako jsi se zalíbením přijal dary svého služebníka Ábela, oběť našeho praotce 

Abraháma, i tu svatou oběť a neposkvrněný obětní dar, co ti přinesl tvůj velekněz 

Melchizedech.“ 

3. Supplices te rogamus  

V dalším pokračování předchozí modlitby se kněz hluboce skloní a prosí Boha Otce, 

aby dal milostivě tuto oběť, jejímž mystickým tělem je i přítomný lid přenést svým 

Andělem na mystický oltář v nebi. Kněz tedy neprosí Boha Otce, aby pohlédl na svého 

Syna, ale na nás, kteří mu jej přinášíme a za ním se ukrýváme. 

„Pokorně tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělovi, ať svýma 

rukama přenese tyto dary na tvůj vznešený oltář před tváří tvé božské velebnosti, 
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abychom všichni, když jsme účastni tohoto oltáře, (kněz políbí oltář) a přijmeme 

přesvaté Tě+lo a Kr+ev tvého Syna, byli naplněni veškerým nebeským požehnáním a 

veškerou milostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“ (Schaller, Marian. Římský misál. 

Česká charita, Praha 1952, s. 509.). 

4. Memento defunctorum  

Po vzpomínce na živé, kterou kněz koná před proměňováním, vzpomíná i na zemřelé 

dobrodince. Později se v kánonu vzpomínka na zemřelé přesunula až po proměňování. 

Vzpomíná se však těch zemřelých, kteří zemřeli v pravé víře (cum signo fidei), ve 

spojení s církví (in sommo pacis) a v milosti posvěcující (in Christo). (Foltynovský, 

Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 197.). 

Kněz vzpomíná na zemřelé a prosí Boha, aby jim dal věčné odpočinutí u sebe v nebi. 

„Pamatuj, Pane, také na své služebníky a služebnice (nyní vzpomíná těch zemřelých, za 

které je mše obětována), kteří nás předešli se znamením a spí spánkem pokoje. (Kněz 

nyní sepne ruce a setrvá tak chvíli v modlitbě. Po té ruce opět rozepne a pokračuje). 

Snažně tě prosíme, Pane, abys jim a všem, kdo odpočívají ve spojení s Kristem, dopřál 

místa občerstvení, světla a pokoje. Skrze téhož Krista našeho Pána. Amen.“ (Schaller, 

Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 509.). 

5. Nobis quoque pecatoribus  

Počáteční slova této modlitby kněz vyslovuje hlasitěji „I nám svým hříšníkům“. Bije 

se při tom v prsa a vyjadřuje tak svou hříšnost. V závěru modlitby opět třikrát žehná 

proměněné obětní dary křížem. Na závěr předchozí modlitby při slově „Krista“ sklání 

hlavu a připravuje tak přítomný lid k této modlitbě, v které prosí Boha, aby nás hříšné 

přijal do společenství svých vyvolených bratří a sester. (Schaller, Marian. Římský misál. 

Česká charita, Praha 1952, s. 597.; Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, 

Olomouc 1936, s. 197.). 

„I nám, svým hříšným služebníkům, kteří doufáme v hojnost tvých slitování, dej 

dobrotivě nějaký podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučedníky: s Janem, 

Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelinem Petrem, 

Felicitou, Perpetuou, Hátou (Agátou), Lucií, Anežkou, Cecílií, Anastázií a se všemi 

svými svatými. Prosíme tě, neber v úvahu to, co zasluhujeme, ale jako štědrý dárce 

odpuštění nás připusť do jejich společnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Skrze něhož toto 

všecko dobré, Hospodine, vždycky tvoříš, pos+věcuješ, o+živuješ, že+hnáš a nám 

uděluješ.“ Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 510.). 
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6. Per quem haec omnia  

Tato modlitba je oslavou Boha trojjediného (doxologií). Celebrant odkryje kalich, z 

úcty k Nejsvětější svátosti poklekne a dělá třikrát znamení kříže sv. Hostií nad 

kalichem, aby tak naznačil, že v oslaveném Těle Páně je i nejsvětější jeho Krev. Potom 

dělá dvakrát znamení kříže sv. Hostií před kalichem a svou hrudí. Vzpomíná přitom na 

Boha Otce a Ducha sv., aby naznačil, že obětí Synovou dostává se nejvyšší cti a chvály 

celé nejsvětější Trojici. Po tomto žehnání drží kněz sv. Hostii nad kalichem, kalich v 

levé ruce a oboje pozvedne. Je to tzv. malé pozdvihování. Při tomto závěrečném 

vznešeném obřadu se kněz modlí slovy: „Skrze +něho, s + ním a v + něm je tobě, Bohu 

Otci + všemohoucímu, v jednotě Ducha + Svatého (kněz pozvedá kalich se sv. Hostií) 

všechna čest a chvála.“ Poté kněz opět poklekne a hlasitým hlasem praví, nebo při 

slavné liturgii zpívá: „Po všechny věky věků.“ Všichni přítomní odpoví: „Amen.“ Tím 

je ukončena obětní část bohoslužby a začíná příprava na obětní hostinu (sv. přijímání). 

(Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 198) (Cinek, 

František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, 

Olomouc 1934, s. 205.; Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 

510.). 

3.5 OBĚTNÍ HOSTINA – SV. PŘIJÍMÁNÍ 
 

Modlitba Páně (Pater noster) s embolismem 

Až do tohoto okamžiku mešní oběti se zabývaly všechny modlitby proměňováním 

obětních darů. Od tohoto okamžiku připravují modlitby kněze a věřící lid na obětní 

hostinu – sv. přijímání. První z těchto modliteb je samotná modlitba Kristova, který je 

pod způsobami chleba a vína na oltáři přítomen. (Schaller, Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 511.). 

Modlitba Páně (Otče náš) je slavnostním zakončením kánonu. Tichý kánon je tak 

orámován prefací na začátku a modlitbou Páně na konci. (Foltynovský, Josef. Liturgika. 

Lidové závody, Olomouc 1936, s. 200.). 

Modlitbu Páně se kněz modlí, nebo při slavné bohoslužbě zpívá. Modlí se ji sám 

jménem všech věřících. Lid k ní vyzývá slovy: „Modleme se: Spasitelnými příkazy 

povzbuzeni a božským učením vedeni, odvažujeme se říkat.“ Při této začáteční výzvě k 

modlitbě má kněz ruce sepnuty a na první slova modlitby Otče náš ruce rozepne. Oči 

má obráceny na s. Hostii. Tento obřad tak odpovídá obsahu i významu slavného úvodu 
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k sv. přijímání. Teprve na poslední prosbu v modlitbě Otče náš, odpovídá přítomný lid 

celebrantovi: „Ale zbav nás od zlého.“ Kněz lidu odpoví: „Amen.“ (Cinek, František. 

Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 214.; Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 511.). 

Po odpovědi celebranta „Amen“ rozvádí kněz tichým hlasem závěrečná slova 

modlitby Páně v prosebném dodatku zvaném embolismus (přídavek, vsuvka). 

„Zbav nás, prosíme, Pane všeho zla: minulého, přítomného i budoucího; a na 

přímluvu blahoslavené a přeslavné vždy Panny, Rodičky Boží Marie, a tvých svatých 

apoštolů Petra a Pavla, Ondřeje i všech svatých (kněz dělá kříž patenou od čela k prsům 

a políbí ji) uděl milostivě pokoj za dnů našich, abychom účinnou pomocí tvého 

milosrdenství byli prosti hříchů a v bezpečí před veškerým zmatkem. Skrze téhož Pána 

našeho Ježíše Krista, Syna tvého. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého 

Bůh po všechny věky věků.“ Lid knězi odpoví: „Amen.“ (Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 512.; Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném 

řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 214.).  

To že se kněz žehná patenou, dává tím najevo, že chce mít účast na pokoji, který nám 

Kristus na tento svět přinesl a vydal za nás své Tělo, které kněz právě na paténu položí. 

Paténu kněz políbí z úcty, že na ní odpočívá Tělo Páně (sv. Hostie). (Kupka, Josef. O 

mši svaté, výklad věroučný a historicko-liturgický. Dědictví sv. Prokopa, Praha 1899, 

s. 551.). 

Lámání sv. Hostie 

Významnou součástí mešní obřadní přípravy k sv. přijímání je prostý, ale liturgicky 

hluboký obřad lámání a smíšení konsekrovaných obětních darů. (Cinek, František. Mše 

svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 217.). 

Lámání sv. Hostie je spojeno s předcházející modlitbou embolismem po modlitbě 

Páně a vztahuje se především na její závěr (doxologii). Kněz odkryje kalich, poklekne a 

vezme do pravé ruky sv. Hostii. Drží ji nad kalichem s Krví Páně a při slovech „Skrze 

téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého“, sv. Hostii rozlomí na dvě poloviny, z 

nichž pravou polovinu klade na paténu. Při slovech „jenž s tebou žije a kraluje“ ulomí z 

levé poloviny část hostie, kterou podrží v pravé ruce. Mezitím co praví: „v jednotě 

Ducha svatého, Bůh“, položí druhou polovinu na paténu vedle první. Kněz po té 

dokončuje hlasitě (nebo zpívá): „po všechny věky věků.“ Při odpovědi lidu „Amen“ 

kněz stále drží ulomenou část hostie nad kalichem. 
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K lámání sv. Hostie se ihned připojuje smíšení její ulomené částky s Krví Páně v 

kalichu. Po odpovědi lidu „Amen“ kněz dělá s ulomenou částí sv. Hostie třikrát 

znamení kříže nad kalichem. Při tom pronáší hlasitě (nebo zpívá) slova: „Pokoj + Páně 

budiž + vždy s + vámi.“ Přisluhující a přítomný lid odpovídá: „I s duchem tvým.“ Při 

tom celebrant pouští úlomek sv. Hostie do kalichu a modlí se při tom tichým hlasem: 

„Toto smíšení a posvěcení Těla a Krve Pána našeho Ježíše Krista budiž nám 

přijímajícím k životu věčnému. Amen.“ (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném 

řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 217-218.; Schaller, 

Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 512.). 

Agnus Dei 

Agnus Dei (Beránku Boží) patří k neměnným částem liturgie. Po vpuštění sv. Hostie 

do kalicha a předchozí modlitbě kněz zakrývá kalich, poklekne a skloněn se modlí: 

„Agnus Dei (Beránku Boží).“ Při tom se s přítomným lidem třikrát bije v prsa. V mešní 

liturgii za zemřelé je v této modlitbě prosba o udělení jejich věčného odpočinutí. 

(Schaller Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 512.). 

Přijímání 

V následujících tichých modlitbách se kněz připravuje na přijetí Těla a Krve Páně. 

Požitím obětních darů je tak oběť mše sv. skončena. V první modlitbě prosí kněz o mír 

pro celou církev, který nám Kristus slíbil zanechat. Ve mších za zemřelé se tato 

modlitba vynechává. 

„Pane Ježíši Kriste, jenž jsi pravil svým apoštolům: Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj 

vám dávám. Nehleď na mé hříchy, nýbrž na víru své Církve a rač ji podle své vůle 

udělit mír a jednotu. Jenž žiješ a kraluješ, Bůh po všechny věky věků. Amen.“ 

Při slavné (asistované) mši sv. následuje po této modlitbě polibek pokoje. Vynechává 

se na Zelený čtvrtek, Bílou sobotu a při mších za zemřelé. Celebrant políbí oltář a 

pozdraví jáhna: 

„ Pokoj s tebou.“ Jáhen celebrantovi odpoví: „I s duchem tvým.“ (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 112-113.). 

V další modlitbě před sv. přijímáním kněz prosí, aby spojení se svátostným Kristem 

bylo pro něho očistným pramenem a ochranným štítem proti všemu zlu. „Pane Ježíši 

Kriste, Synu živého Boha. Tys z Otcovy vůle s polupůsobením Ducha Svatého svou 

smrtí dal světu nový život. Zbav mě tedy skrze toto své přesvaté Tělo a Krev všech 

mých hříchů a všeho zla a dej, ať se vždy držím tvých přikázání a nedopusť, abych se 
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kdy od tebe odloučil: Jenž s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ, Bůh, věky věků. 

Amen.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 513.). 

Kněz nyní pokorně žádá, aby mu požití Těla Páně nebylo k odsouzení, ale ke 

spasení. „Pane Ježíši Kriste, ať mi požití tvého těla, které se já nehodný odvažuji 

přijmouti, není k odsouzení a zatracení, ale ať mi tvou dobrotivostí prospěje k ochraně 

duše i těla jako účinný lék. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha 

Svatého, Bůh po všechny věky věků. Amen.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 513.). 

Po těchto modlitbách kněz poklekne, vezme do rukou sv. Hostii a modlí se slova 

žalmu 115,4: „Přijmu nebeský Chléb a budu vzývat jméno Páně.“ Po té hluboce skloněn 

vyznává svou nehodnost třikrát slovy kafarnaumského setníka (Mat. 8,8): „Pane, nejsem 

hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.“ Při 

těchto počátečních slovech se kněz bije v prsa. Po tomto vyznání se kněz žehná sv. 

Hostií se slovy: „Tělo našeho Pána Ježíše Krista zachovej mou duši k věčnému životu. 

Amen.“ 

Kněz přijímá sv. Hostii a setrvá chvíli v rozjímání. Po té sbírá patenou z korporálu 

odrobené částky sv. Hostie, patenou je otírá do kalicha a modlí se při tom slova žalmu 

115,3 a 17,4: Čím se odplatím Hospodinu za všechno to, co mi udělil? (kněz bere do 

rukou kalich) Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Páně. Chválit a vzývat budu 

Pána a budu v bezpečí před svými nepřáteli.“ (Schaller, Marian. Římský misál. Česká 

charita, Praha 1952, s. 513.; Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 

1934, s. 203.). 

Po tomto žalmu se kněz žehná kalichem a přijímá Krev Páně se slovy: „Krev našeho 

Pána Ježíše Krista zachovej mou duši pro život věčný. Amen.“ (Schaller, Marian. 

Římský misál. Česká charita, Praha 1952, s. 513.). 

Přijímání věřících 

Obřad sv. přijímání věřících začíná všeobecným vyznáním hříchů (Confiteor). To 

bylo zavedeno již v XIII. Století, kdy se sv. přijímání věřícím podávalo i mimo mši 

svatou. Svaté přijímání tak patří ke mši svaté a nazývá se obětní hostinou. 

Po všeobecném vyznání (Confiteor) vyprošuje celebrant přijímajícím odpuštění 

hříchů a lítost srdce stejnou modlitbou jako při stupňových modlitbách: „Smiluj se nad 

vámi všemohoucí Bůh, ať vám odpustí vaše hříchy a uvede vás do života věčného. 

Amen. (Kněz žehná věřící křížem) Prominutí, rozhřešení + vašich ať vám udělí 

všemohoucí a milosrdný Hospodin. Amen.“ 
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Poté drží celebrant sv. Hostii nad ciboriem a obrácen k přijímajícím praví: „Hle 

Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Lid odpovídá třikrát kající modlitbou setníka 

„Pane nejsem hoden.“ Kněz poté podává sv. přijímání (nejsvětější svátost) věřícím. 

Nejprve žehná přijímajícího sv. Hostií křížem nad ciboriem a modlí se slovy: „Tělo 

Pána našeho Ježíše Krista, zachovej duši tvou k životu věčnému. Amen.“ 

Modlitba pro přijímající je stejná jako když přijímá celebrant. (Cinek, František. Mše 

svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 

242-243.). 

Čištění a umývání kalicha 

Čištěním a umýváním kalicha a i celebrantových rukou končí obětní hostina. Když 

kněz rozdal věřícím svaté přijímání, ihned si nechá od přisluhujícího nalít do kalicha 

trochu vína (asi tolik, kolik ho konsekroval), kalich nahýbá a omývá tak jeho stěny. Při 

tom se kněz modlí: „Pane, kéž čistou myslí chápeme to, co jsme požili ústy, a kéž tento 

časný dar je nám lékem pro věčnost.“ 

Nyní si celebrant nechá od přisluhujícího na epištolní straně jako při Lavabo nalít na 

své prsty, kterými se dotýkal sv. Hostie trochu vína a více vody. Přitom se modlí a 

prosí, aby svaté přijímání Těla a Krve Páně zůstalo v jeho nitru a získalo mu tak trvalé 

účinky a nadpřirozeným občerstvením ho očistilo od vší poskvrny hříchu. „Pane, ať tvé 

Tělo, které jsem požil; a Krev, kterou jsem pil, utkví v mém nitru; a dej, ať se ve mně 

neusadí skvrna hříchů, když mě občerstvily čisté a svaté svátosti. Jenž žiješ a kraluješ 

na věky věků. Amen.“  (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního 

roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 245.; Schaller, Marian. Římský misál. 

Česká charita, Praha 1952, s. 515.). 

Communio (antifona po sv. přijímání) 

Svatým přijímáním je mše sv. ve své celistvosti ukončena. Závěrečná část k obětní 

hostině má ráz liturgického doslovu. 

Když kněz uprostřed oltáře vyčistil a upravil kalich, přechází na epištolní stranu (z 

pohledu lidu pravou) kam mu přisluhující přenesl misál a hlasitě čte z misálu antifonu 

nazvanou Communio (přijímání). Je to zbytek původního žalmového zpěvu, který byl 

až do XI. století zpíván při sv. přijímání duchovenstva. Později byl tento zpěv přesunut 

až po sv. přijímání a původní žalmový zpěv byl zkrácen na antifonu. V misálu si však 

zachovala původní název Communio (přijímání). 

Communio patří k proměnlivým částem mešní liturgie a text příslušné antifony 

rozvíjí tajemství daného svátku a dne, který se slaví. Je to součást liturgického 
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díkučinění a zároveň i jakýsi předslov k následující modlitbě (postcommunio) modlitbě 

po sv. přijímání. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. 

Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 246-247.; Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové 

závody, Olomouc 1936, s. 203). 

Postcommunio 

Postcommunio je modlitba po sv. přijímání, tvoří závěr bohoslužby a je rovněž 

poslední společnou modlitbou. Po antifoně (Communio) se kněz vrací z epištolní strany 

do středu oltáře, oltář políbí a pozdraví lid s rozepjatýma rukama obvyklým liturgickým 

pozdravem: „Pán s vámi.“ Lid celebrantovi odpoví: „I s duchem tvým.“ Kněz se obrátí 

zpět k oltáři, přejde na epištolní stranu a modlí se poslední měnivou modlitbu z mešního 

formuláře. Modlí se hlasitě, a jelikož je to modlitba společná, vyzve k ní lid slovy: 

„Modleme se.“ Na závěr modlitby lid odpovídá: „Amen.“ 

Tato modlitba je modlitbou prosebnou a je svým způsobem podobna kolektě i 

sekretě. V kolektě bylo však vyjádřeno tajemství příslušného svátku, v sekretě obětní 

charakter a nyní v postcommunio obětní hostina. Celebrant se ji modlí v množném čísle 

a jménem všech věřících. (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu 

církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 248.). 

Ve všedních (feriálních) dnech postní doby se k této modlitbě postcommunio přidává 

ještě modlitba nad lidem (oratio super potlum). Celebrant k ní vyzve lid se slovy: 

„Modleme se, skloňte své hlavy před Bohem.“ Je to starobylá kající žehnací modlitba. 

(Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 203.). 

Propuštění věřících 

Když celebrant ukončil modlitbu po sv. přijímání, přechází z epištolní strany do 

středu oltáře, aby oznámil lidu, že mešní oběť mše svaté je skončena. (Cinek, František. 

Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, 

s. 251.). 

Kněz políbí oltář, obrátí se k lidu a naposledy je zdraví s rozepjatýma rukama: „Pán s 

vámi.“ Tento pozdrav celou dobu trvání mše sv. udržoval kontakt celebranta s oltářem a 

věřícími v chrámu. Lid mu opět odpoví: „I s duchem tvým.“ Po té kněz (při slavné mši 

sv. jáhen) propouští lid slovy: „Jděte, je propuštění.“ Věřící lid mu odpovídá: „Bohu 

díky.“ V kající dny postní doby a ve mších, kdy se neříká Gloria, propouští kněz lid 

slovy: „Dobrořečme Pánu“, což je výzva pro věřící, aby po mši sv. ještě chvíli zůstali na 

modlitbách. Při mších za zemřelé se všechno požehnání přenáší na duši zemřelého, za 

kterého byla mešní oběť mše sv. sloužena a kněz místo obvyklého propuštění se modlí 
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slovy: „Ať odpočívají v pokoji.“ Lid mu odpovídá: „Amen.“ (Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 203.). 

Závěrečné požehnání 

Když kněz v předcházejícím liturgickém obřadu propustil lid, obrací se čelem k 

oltáři. Na znamení úzkého spojení s Kristem položí sepjaté ruce na oltář a na znamení 

kajícnosti skloní hlavu. Při tom se tiše modlí modlitbu, která je jakousi přípravou k 

požehnání lidu. (Kupka, Josef. O mši svaté, výklad věroučný a historicko-liturgický. 

Dědictví sv. Prokopa, Praha 1899, s. 565.). 

„Svatá Trojíce, kéž se ti líbí má oddaná služba; a dej, ať oběť, kterou jsem já 

nehodný přinesl před zraky tvé velebnosti, je tobě milá a smírná pro mne i pro všechny 

za které jsem ji přinesl. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“(Schaller, Marian. Římský 

misál. Česká charita, Praha 1952, s. 514.). 

Když celebrant dokončí tichou závěrečnou prosebnou modlitbu, políbí oltář. Políbení 

oltáře je úvod k požehnání. Pozdvihne ruce i oči k oltářnímu kříži a opět ruce sepne. 

Poté skloní hlavu a praví žehnací formuli: „Požehnej vás všemohoucí Bůh (kněz se 

obrátí k lidu a žehná lid) + Otec, Syn i Duch svatý.“  Hromadná odpověď lidu zní: 

„Amen.“ (Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové 

knihkupectví, Olomouc 1934, s. 255.). 

Závěrečné požehnání se však postupně vyvíjelo. Kněz žehnával i třemi kříži na 

znamení třech Božských osob. Později se ustálilo pro kněze žehnat jedním křížem a 

trojí požehnání se vyhradilo pouze biskupům. (Cinek, František. Mše svatá v 

bohoslužebném řádu církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 255.). 

Poslední evangelium 

Posledním evangeliem končí mešní obřad mše svaté. Je to evangelium ze sv. Jana 

(1,1-14). Prolog čtvrtého evangelia byl v církvi vždy ve velké úctě, neboť je v něm 

souhrn hlavních tajemství víry. 

Po požehnání lidu, kněz přechází na evangelní stranu a pozdraví lid slovy: „Pán s 

vámi.“ Shromážděný lid naposledy odpovídá: „I s duchem tvým.“ Kněz učiní malé 

znamení kříže palcem na oltáři a po té na čele, na ústech a na prsou. Při tom čte nadpis k 

evangeliu: „Počátek svatého evangelia podle Jana,“ načež lid odpovídá: „Sláva tobě 

Pane.“ Celebrant čte (nikoliv zpívá) slova evangelia a při slovech: „A slovo tělem 

učiněno jest“ pokleká a sním i všichni přítomní. Po dočtení evangelia zazní vroucí 

odpověď lidu: „Bohu díky.“(Cinek, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu 

církevního roku. Lidové knihkupectví, Olomouc 1934, s. 259, 261.). 
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Po přečtení posledního evangelia a po zvolání lidu „Bohu díky“, končí liturgický 

obřad mše svaté podle misálu papeže sv. Pia V. Původně se toto poslední evangelium 

modlil kněz na cestě od oltáře do sakristie tak, jak se ho modlí biskup při pontifikální 

mši sv. na cestě od oltáře k trůnu. (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, 

Olomouc, 1934, s. 204.). 
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4. Analýza mešního řádu podle misálu papeže Pavla 
VI. 

 

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II 

instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, 

Editio typica tertia-Reimpressio emendata, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2008 

 

Misál papeže Pavla VI. schválený r. 1969 vyšel z podnětu II. vatikánského koncilu 

(1962-1965) a liturgie podle tohoto misálu se může slavit v národních jazycích. 

Latinský liturgický jazyk zůstává však i nadále zachován a užívá se např. na poutních 

místech, v kněžských seminářích, v klášterech, nebo při mezinárodních mších a tam, 

kde lidé latinu znají, nebo se s ní chtějí seznámit.  Druhý vatikánský koncil se zabýval 

tajemstvím eucharistie ve druhé kapitole konstituce Sacrosanctum koncilium (SC) a jde 

mu především o to, aby věřící měli na slavení eucharistie zbožnou a aktivní účast a aby 

modlitbám a obřadům plně rozuměli. (Adolf, Adam. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, 

s. 185.). Koncil kladl požadavek, aby došlo k přepracování mešního řádu v tom směru, 

aby jasněji vynikl smysl jednotlivých částí i jejich vzájemný vztah a aby jim věřící plně 

rozuměli. Za těchto podmínek vypracovala Římská liturgická komise nejprve nový 

mešní řád „Ordo missae“ a na Zelený čtvrtek r. 1969 byl apoštolskou konstitucí papeže 

Pavla VI. definitivně schválen. O rok později 1970 došlo k vydání celého nového 

misálu (Missale Romanum). (Adolf, Adam. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 185-

186.). 

Mše se skládá ze dvou hlavních částí, z bohoslužby slova a z eucharistické slavnosti. 

Obě tyto části jsou však vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. (Adam, Adolf. 

Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 187.). 

4.1. VSTUPNÍ OBŘADY 
 

Vstupní zpěv – (antifona ad introitum, česky: vstupní antifona). Tento vstupní zpěv 

má za úkol zahájit samotnou bohoslužbu a uvést mysl shromážděných věřících do 

tajemství liturgické doby, nebo svátku, který se slaví. Tento zpěv má svůj původ ve 

stacionárních římských bazilikách, jeho text býval složený z žalmů, které zpívala schola 

zpěváků. Příchod duchovenstva býval slavným liturgickým úkonem, který doprovázel 
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zpěv. Vstupní zpěv doprovází kněze s přisluhujícími k oltáři, ke slavení eucharistie. 

(VPŘM 47).  Pro aktivní účast věřících na slavení eucharistie se může tento vstupní 

zpěv nahradit i jiným zpěvem (mešní písní). (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 

1998, s. 188-189.; Jungman, J. A. Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, 

Olomouc. 1992, s. 4).  

Když kněz během vstupního zpěvu dojde k oltáři, zdraví jej políbením na znamení, 

že oltář symbolizuje Krista. O velkých svátcích oltář okouří kadidlem. Posvěcený kouř 

kadidla má naznačit očištění a posvěcení věřících a celého chrámového prostoru. Po té 

se celebrant odebere k předsednickému sedadlu (sedes) a odtud řídí úvodní obřady a 

bohoslužbu slova. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 189.; Jungman, J. 

A. Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 2.). 

Po vstupním zpěvu se kněz i věřící společně znamenají křížem. Kněz je přitom 

obrácen k lidu a říká: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a lid mu odpoví: 

„Amen.“ Věřící i kněz tak dávají najevo, že od tohoto kříže očekávají spásu. Potom 

kněz s rozpjatýma rukama zdraví shromážděný lid se slovy: „ Milost našeho Pána Ježíše 

Krista, láska Otcova i společenství svatého Ducha, ať zůstává s vámi se všemi.“ Lid mu 

odpoví: „I s tebou.“ (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 703.). 

Po tomto pozdravu následuje úkon kajícnosti, který mimo jiné vyjadřuje kněz slovy: 

„Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů.“ Po 

chvíli ticha, všichni společně s knězem říkají vyznání (confiteor): „Vyznávám se 

všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, 

co mám vykonat. Proto prosím Matku Boží Pannu Marii, všechny andělé a svaté, i vás 

bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.“ (Misál na každý den liturgického 

roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 704.). Vedle Confiteor se 

nabízejí ještě další dvě možnosti úkonu kajícnosti, v kterých kněz střídavě s obcí prosí 

Boha o Boží slitování. Jedna z formulí spojuje úkon kajícnosti přímo s Kyrie, a tak 

přispívá k jistému zkrácení poněkud delšího úvodního obřadu. (Adolf, Adam. Liturgika. 

Vyšehrad, Praha 1998, s. 190.). 

Kyrie 

Kyrie eleison, pochází z pohanského starověku jako hold božstvu. Církev je převzala 

a vztahuje jej na Krista svého Božského Pána.   Kněz se jej modlí, nebo zpívá střídavě s 

lidem. „Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se.“ Každé zvolání se většinou 

opakuje dvakrát. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 190.). 
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Gloria 

Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu) je radostný chvalozpěv, patřící k 

četným hymnům, které se užívaly od nejstarších dob církve. Shromážděný lid se jej 

společně s knězem modlí, nebo zpívá.  Užívá se pouze o nedělích (mimo dobu postní a 

adventní), svátcích, slavnostech, nebo při významnějších příležitostech. (VPŘM 31) 

(Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 191.). Hymnus obsahuje dvě 

základní sloky a to Boží chválu a volání ke Kristu, který je zde označován Božím 

Beránkem, který snímá hříchy celého světa. V závěru druhé sloky je jmenován Bůh 

Otec a Duch svatý.(Jungman, J. A. Genetický výklad mše. Matice Cyrilometodějská, 

Olomouc 1992, s. 6.). 

Vstupní modlitba (kolekta) 

Vstupní modlitbou je uzavřena úvodní část bohoslužby. Po radostném chvalozpěvu 

Gloria, (pokud Gloria není, tak po Kyrie) kněz vybízí lid se sepjatýma rukama k 

modlitbě se slovy: „Modleme se.“ Po této výzvě následuje chvíle ticha k osobnímu 

rozjímání. 

V následující modlitbě kněze se vyjadřuje povaha právě slavené bohoslužby. Je to 

modlitba prosebná a zároveň se v ní uplatňuje i moment chvály. Kněz ji pronáší s 

rozpjatýma rukama v množném čísle jménem celého shromáždění. Tyto modlitby 

(orace) bývaly již ve staré římské církvi orientovány k Bohu Otci skrze prostředníka 

Krista ve svatém Duchu. Na závěr modlitby lid odpovídá knězi: „Amen.“ (Adam, 

Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 191.; Misál na každý den liturgického roku. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 703.; Jungman, J. A. Genetický 

výklad mše. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 7.). 

4.2. BOHOSLUŽBA SLOVA 
 

Čtení 

Posvátným čtením začíná bohoslužba slova. Čtení bývá čteno u ambonu (z řeckého 

anabainein – vystoupit). Čtení nečte celebrant, ale příslušný lektor, nebo přisluhující 

(ministrant). Čtení bývá ze Starého zákona, nebo ze Skutků apoštolských a z knihy 

Zjevení. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 192-193). 

Když lektor přečte liturgické čtení, praví k lidu: „Slyšeli jsme slovo Boží“ a lid 

odpovídá: „Bohu díky.“ (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 703.). 
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Responzoriální žalm 

Responzoriální žalmový zpěv, který následuje po prvním čtení je prodloužením 

dřívějšího zpěvu (Graduale). Zpěvák (žalmista) jej předzpěvuje a lid mu po krátkých 

úsecích odpovídá stejnou odpovědí (responzorium). O nedělích a slavnostech následuje 

po responzoriálním žalmu ještě druhé čtení. 

Aleluja 

Alelujový verš je vždy z Nového zákona a vztahuje se k následujícímu evangeliu. 

Zpívá se vždy ve stoje. Pokud není po responzoriálním žalmu druhé liturgické čtení, 

navazuje ihned na něj. V postní době se zpěv aleluja vynechává a zpívá se pouze jeho 

verš (Traktus). Na Boží hod velikonoční a svatodušní se před zpěvem Aleluja zpívá 

sekvence. Ta se může zpívat i na slavnost Těla a Krve Páně a na den památky Panny 

Marie Bolestné. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 194.). 

Evangelium 

Evangelium je čtení z Nového zákona, které čte, nebo zpívá jáhen. Ten nejprv prosí 

kněze o požehnání se slovy: „Prosím o požehnání“ na což mu kněz potichu praví: „Ať ti 

Bůh očistí srdce i ústa, abys dobře zvěstoval jeho evangelium a ať ti k tomu dá své + 

požehnání.“ Jáhen knězi odpoví: „Amen.“ (Misál na každý den liturgického roku. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 710.). 

Pokud není při liturgii jáhen přítomen, zastupuje jáhna kněz. Kněz se odebere od 

sedes k oltáři, kde se hluboce skloněn modlí přípravnou modlitbu: „Očisť mi srdce i 

ústa, Bože, abych dobře zvěstoval tvé evangelium.“ Po té kněz přechází od oltáře k 

ambonu, kam jej mohou doprovázet i přisluhující akolyté se svícemi a s kadidlem. U 

ambonu praví k lidu: „Pán s vámi“ a lid odpovídá: „I s tebou.“ Jáhen či kněz praví: 

„Slova svatého evangelia podle N.“ Při tom jáhen nebo kněz žehná mešní knihu křížem 

a po té i malým křížem sebe na čele, ústech a na prsou.“ Lid při tom praví: „Sláva tobě 

Pane“ a rovněž se požehná malým křížem. Toto zvolání je přesvědčením o Kristově 

přítomnosti v evangeliu. Zatímco při předchozích čteních lid sedí, slova evangelia 

naslouchají věřící vstoje. Od devátého století se užívá znamení kříže a brzy se rozšíří na 

trojnásobné, které znamená, že Kristova slova chceme vzpřímeným čelem zastávati, 

ústy vyznávati a nést ve svém stdci. (Jungman, J. A. Genetický výklad mše. Matice 

cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 10.). O slavnostech bývá před čtením evangelia 

mešní kniha (evangeliář) okuřována kadidlem. 

Po přečtení evangelia praví přednášející k lidu: „Slyšeli jsme slovo Boží“ a lid 

odpovídá: „Chvála tobě Kriste.“ Jáhen nebo kněz evangeliář políbí a tiše při tom říká: 



 

43 

„Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchu.“ (Misál na každý den liturgického 

roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 710-711.; Adam, Adolf. 

Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 195.). 

Homilie 

Po evangeliu pokračuje liturgie homílií (kázáním). Homilie se koná vždy v neděli a o 

slavnostech, ve všední dny se doporučuje. Mívá ji celebrant, který tak věřícím vykládá 

liturgické texty, tajemství víry a pravidla křesťanského života. Homilie má tak věřící 

hlouběji uvést do slavení eucharistie. Druhý vatikánský koncil (SC. čl. 52) klade na 

homilii velký důraz a má tak být součástí liturgie.   (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, 

Praha 1998, s. 195.; Jungman, J. A. Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, 

Olomouc 1992, s. 12.). 

Kredo 

Kredo (věřím) je vyznáním víry „Věřím v jednoho Boha, které následuje po homilii. 

Je odpovědí lidu na slyšené Boží slovo a užívá se o nedělích a slavnostech. Kněz se jej 

modlí společně s lidem ve stoje, nebo se zpívá střídavě se scholou a o Božím hodu 

vánočním a slavnosti Zvěstování Páně při slovech: „Skrze Ducha svatého, přijal tělo z 

Marie Panny“ všichni poklekají. (Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří, 

Karmelitánské nakladatelství 2000, s. 711.). 

Přímluvy 

Bohoslužbu slova uzavírají přímluvy. Je to všeobecná modlitba lidu a používají se 

povinně v neděli a o slavnostech. Je však vhodné je užívat vždy při každé mši sv. 

slavené za účastí lidu. Celebrant vždy přímluvy zahajuje a ukončuje, vlastní prosby čte 

pověřený laik. Jsou to prosby za potřeby celého světa, za který se Kristus obětoval. 

Shromážděný Boží lid prosí za celé lidstvo a potřeby církve čímž zároveň vykonává 

kněžskou službu. (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské nakladatelství, 

Kostelní Vydří 2000, s. 712.; Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 197.). 

4.3. BOHOSLUŽBA OBĚTI 
 

Bohoslužba oběti (v užším slova smyslu: Eucharistická slavnost) je druhou důležitou 

částí mše. Nejprve někdo s přisluhujících připraví oltář, na který položí misál, 

rozprostře korporál (lněný šátek) na který postaví kalich a vedle něho položí 

purifikatorium (utěrku na kalich). Po té se doporučuje, aby věřící přinášeli obětní dary 

chléb a víno, které kněz na oltáři obětuje. Kněz přebírá obětní dary od věřících buď u 
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sedes, nebo u oltáře. Pokud věřící dary v průvodu nepřinášejí, přistupuje kněz ihned k 

oltáři, kde je má již nachystané. 

Kněz vezme patenu s chlebem do rukou, drží ji mírně nad oltářem a potichu se 

modlí: „Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, 

je to plod země a plod lidské práce, ať se nám stane chlebem věčného života.“ Pokud lid 

nezpívá píseň, kněz se modlí nahlas a lid mu odpovídá: „Požehnaný jsi Bože na věky.“ 

Po té kněz nalije do kalicha víno a trochu vody a říká: „Jako se tato voda spojuje s 

vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova spojeného s našim lidstvím.“ Po té 

kněz bere kalich do rukou, pozdvihne ho mírně nad oltář a modlí se: „Požehnaný jsi 

Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali víno. Je to plod révy a lidské 

práce, ať se nám stane nápojem duchovním.“ Lid může opět při mši bez zpěvu zvolat: 

Požehnaný jsi Bože na věky.“ 

Po obětování vína se kněz hluboce skloní a praví: „S duší pokornou a se srdcem 

zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes staneme před tebou obětí, která 

se ti zalíbí.“ V neděli a oslavnostech po této modlitbě kněz okuřuje obětní dary a oltář 

kadidlem. Po té si na kraji oltáře umývá ruce a při tom se modlí: „Smyj ze mě, Bože, 

mou nepravost a očist mě od hříchu.“ 

Po umytí rukou kněz přejde doprostřed oltáře a s rozpjatýma rukama praví obrácen k 

lidu: „Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve“, načež shromážděný lid odpoví: „Ať 

ji příjme ke své slávě a k spáse světa.“ Po odpovědi lidu se kněz modlí s rozpjatýma 

rukama nad obětními dary modlitbu zvanou super oblata  z příslušného dne, nebo 

svátku a zakončuje ji slovy: „Skrze Krista našeho Pána“, nebo“po všechny věky věků“ a 

lid odpovídá: „Amen.“ (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 713-714.). 

4.4. EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
 

Nastávající část mše je sestavena z modliteb a obřadů, které se souhrnně nazývají 

eucharistickou modlitbou. Ta začíná prefací a končí doxologií před modlitbou Otče náš. 

(Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 201.). 

Preface 

Každá preface má tři základní části: (úvod, vylíčení spasitelného činu a společný 

chvalozpěv Sanctus (sanktus). Kněz po ukončení modlitby nad obětními dary rozepne 

ruce a vyzývá lid: „Pán s vámi“ a lid odpovídá: „I s tebou.“ Kněz pozdvihne rozpjaté 
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ruce a zpívá, nebo praví: „Vzhůru srdce“ na což lid odpoví: „Máme je u Pána.“ 

Celebrant dále praví: „Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci“ a lid mu odpovídá: „Je to 

důstojné a spravedlivé.“ Po této poslední odpovědi lidu, kněz s rozpjatýma rukama 

zpívá, nebo se modlí vlastní text preface na příslušnou dobu liturgického roku, nebo 

svátku či slavnosti. (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 714-715.). 

Sanctus 

Sanctus (Sanktus) je chvalozpěv, který patří k nejstarším složkám liturgie a jeho 

první část pochází pravděpodobně již z židovské modlitební bohoslužby. Když kněz 

dozpíval, nebo se domodlil text preface, sepne ruce a společně s lidem zpívá, nebo 

recituje tento chvalozpěv. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 203.). 

Eucharistické modlitby 

Po zpěvu Sanctus celebrant hlasitě pokračuje v eucharistické modlitbě z jedné ze čtyř 

anafor. První eucharistická modlitba je původní římský kánon (pouze s malými 

obměnami) (EM1), druhá eucharistická modlitba pochází z doby mučedníků sv. 

Hippolyta (EMII), třetí je nejnovější v které jsou shrnuty základní prvky (EMII a čtvrtá 

má svůj původ ve východní liturgii sv. BAsila Velikého (EMIV). (Adam, Adolf. 

Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 203.). 

Důležitým prvkem pro všechny eucharistické modlitby je svolávání Ducha svatého 

(epikleze) na předložené obětní dary, aby se staly Ježíšovým tělem a krví. Doprovázejí 

jej dvoje žehnací obřady. Kněz nejprve klade nad obětní dary své ruce a po té je 

požehná křížem. Slova ustanovení pro proměňování (konsekrace) jsou pro všechny 

eucharistické modlitby shodná. (Adam, Adolf. Liturgika, Vyšehrad, Praha 1998, 

s. 204.). 

Když kněz požehná obětní dary křížem, pronáší konsekrační slova k proměnění. 

Vezme do rukou hostii, drží ji mírně nad oltářem a praví: „Vezměte a jezte z toho 

všichni: Toto je moje Tělo, které se za vás vydává.“ Proměněnou Hostii ukáže k uctění 

věřících, položí ji zpět na paténu a poklekne. Nyní bere do rukou kalich, který drží 

mírně nad oltářem a říká: „Toto je kalich mé Krve, která se prolévá za vás a za všechny 

na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.“ Kalich 

s Krví Páně celebrant ukáže k úctě lidu a postaví ho na korporál na oltář a s úctou 

pokleká. Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní 

Vydří, 2000, s. 743). Vsuvka „Tajemství víry byla z konsekračních slov nad kalichem 

přesunuta až po proměňování jako úvodní aklamace pro věřící, kteří odpovídají: „Tvou 
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smrt zvěstujeme“, nebo „Kdykoli jíme tento chléb“, anebo „Zachraň nás svým křížem.“ 

Věřící se tím dovolávají Krista Pána a jeho spásných činů. O slavnostech při pozvedání 

Těla a Krve Páně věřícím přisluhující okuřuje kadidlem. Pozdvihování se vyvinulo a 

začalo užívat od přelomu 12. Století. Tělo Páně je ukazováno věřícím a ti mu mají činiti 

hlubokou úctu. Proměňování je vrcholným obřadem mše svaté. (Jungman, J. A. 

Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 21.).   

Následující anamnéze (tj. památka) vzpomíná na celé Kristovo dílo spásy, jehož 

nejdůležitější činy se zmiňují ve všech eucharistických modlitbách. V první je obsažena 

Kristova smrt, vzkříšení a nanebevstoupení, v druhé smrt a vzkříšení, v třetí smrt 

vzkříšení, nanebevstoupení a očekávání Kristova příchodu. Čtvrtá ještě navíc zmiňuje 

Kristovo sestoupení mezi mrtvé a čekání na slavný Kristův příchod. S anamnézi je ve 

všech těchto eucharistických modlitbách spojena modlitba obětní (anaforické 

ofertorium), která se primárně vztahuje na jedinečnou a jednou provždy přinesenou 

Kristovu oběť na kříži, při které je Kristus zároveň obětním darem a obětujícím knězem 

a je tak aktuálně svátostně přítomna v eucharistii. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, 

Praha 1998, s. 205.). To co je v této obětní modlitbě (anaforickém ofertoriu) obsaženo 

je zároveň čin církve, který se k oběti Kristově přidává. Oběť Kristova je současně i 

obětí celé církve, která je ji zcela přítomna. 

V eucharistických modlitbách je rovněž prosba o účinné přijetí svatého pokrmu a 

tato modlitba se nazývá epikleze. Je to nejstarší modlitba, ještě starší, než svolávání 

Ducha svatého nad obětní dary. Je v ní obsažena prosba za to, aby se církev stávala 

Kristovým tělem a zároveň je to i prosba za ty, kteří přijímají a kteří mají podíl na 

Kristově těle a krvi, aby tím vytvářeli v Duchu svatém jedno tělo což je církev. Na 

epiklezi navazují přímluvy za celou církev a její služebníky, za shromážděnou obec a za 

zemřelé. Prosí se zde rovněž o přímluvu svatých mučedníků, zejména Bohorodičky a 

apoštolů. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 206.; Jungman, J. A. 

Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 23.).  

Poslední částí všech eucharistických modliteb je velká doxologie (chvála). Pochází 

ze starokřesťanských dob a všeobecně byla v liturgii rozšířena ve 3. A 4. Století. Je to 

modlitba, která obsahuje chválu Boha skrze Ježíše Krista v Duchu svatém. (Jungman, J. 

A. Genetický výklad mše. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992, s. 23.). Kněz 

pozvedá konsekrované dary a říká, nebo zpívá: „Skrze něho a sním a vněm je všechna 

tvoje čest a chvála, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky 

věků.“ Lid knězi odpoví: „Amen.“ Kněz postaví patenu s proměněnými hostiemi i 
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kalich na oltář a tím končí eucharistická modlitba. (Misál na každý den liturgického 

roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 745.; Adolf, Adam. 

Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 206.). 

4.5. OBĚTNÍ HOSTINA – SV. PŘIJÍMÁNÍ 
 

Po památce velikonočního tajemství s jeho svátostným zpřítomněním a s ním 

spojeným sebeobětováním církve následuje přijímání, Kristem ustanovená pamětní a 

obětní hostina jeho Těla a Krve. V ní se eucharistie a účast na ní naplňuje a je 

podstatnou částí celé slavnosti. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 

207.). 

Modlitba Páně (Otče náš) 

Modlitbou Páně (Otče náš) začíná příprava ke sv. přijímání a je tzv. pečetí celé 

eucharistické modlitby. Po závěrečné doxologii kněz se sepjatýma rukama vyzve lid k 

modlitbě Páně se slovy: „Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení, 

odvažujeme se modlit“, nebo i s výzvou jinou, kterou si může zvolit i jiné pozvání podle 

možnosti doby liturgického roku. Modlitbu Otče náš kněz zpívá, nebo se modlí s 

rozpjatýma rukama společně s lidem. (Adolf, Adam. Liturgika, Vyšehrad, Praha 1998, 

s. 208.). 

Na modlitbu Páně navazuje další modlitba, která rozšiřuje poslední prosbu o 

vysvobození od zlého. Kněz se v ní modlí a prosí o pokoj, Boží slitování, uchování před 

zmatkem a hříchem. S rozpjatýma rukama říká: „Vysvoboď nás ode všeho zlého Bože, 

dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme 

do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme 

požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“ Celebrant spíná ruce a lid zvolá: 

„Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.“ Kněz znovu rozepne ruce a prosí o 

pokoj: „Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům: Svůj pokoj vám dávám, nehleď 

tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď v 

jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.“ Po této modlitbě kněz spíná ruce a lid 

mu odpoví: „Amen.“ 

Nyní následuje obřad pozdravení pokoje, celebrant se obrátí k lidu, rozepne ruce a 

praví: „Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi“, ruce spíná a věřící odpovídají: I s 

tebou.“ Kněz může dáti pozdravení pokoje přisluhujícím a i věřící se zdraví 
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pozdravením pokoje. (Misál na každý den liturgického roku. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 782-783.). 

Lámání sv. Hostie 

Po pozdravení pokoje kněz láme nad patenou velkou hostii na několik částí a jednu 

částečku vpustí do kalicha. Při tom se potichu modlí: „Svátost Kristova Těla a jeho 

Krve ať nám slouží k věčnému životu.“ (Misál na každý den liturgického roku. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 781.). 

Agnus Dei 

Během obřadu lámání sv. Hostie lid, nebo schola zpívá chvalozpěv Agnus Dei 

(Beránku Boží), který patří k neměnným částem mše. Nezpívá-li se, tak ho lid pouze 

recituje. 

Svaté přijímání 

Před sv. přijímáním se kněz se sepjatýma rukama potichu modlí přípravnou modlitbu 

za plodné přijetí eucharistie. „Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání 

tvého těla a tvé krve není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro duši i tělo.“ 

Může si zvolit i druhou možnou modlitbu. (Misál na každý den liturgického roku. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 782.). Kněz poklekne, vezme 

hostii do rukou, drží ji mírně nad patenou a obrácen k lidu nahlas říká biblickou větu: 

„Hle Beránek Boží, ten který snímá hříchy světa.“ (J. 1,29). „ Blahoslaveni, kteří jsou 

pozváni k večeři Beránkově.“ (ZJ 19,9). Věřící společně s knězem říkají: „Pane, 

nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ 

(srov. Mt 8,8). (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 210.). 

Nejprve přijímá tělo a krev Krista kněz, a před přijetím se potichu modlí obrácen k 

oltáři modlitbu: „Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému“ a s úctou přijímá tělo 

Kristovo. Po té bere do rukou kalich a praví: „Krev Kristova ať mě zachová k životu 

věčnému a s úctou přijímá krev Kristovu. (Misál na každý den liturgického roku. 

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000 s. 782.). 

Po přijímání kněze následuje přijímání věřících. Kněz nad patenou podává 

přijímajícímu hostii se slovy: „Tělo Kristovo“ na což přijímající odpoví: „Amen.“ Je to 

krátká modlitba a potvrzení víry Krista v eucharistii. Podává-li se sv. přijímání 

podobojí, kněz říká: „Tělo Kristovo a krev Kristova“ a přijímající stejně odpovídá: 

„Amen.“ (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 211.). 
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Communio 

Rozdávání eucharistie je doprovázeno zpěvem Communio (antifonou k přijímání). Je 

tím tak vyjádřena duchovní jednota přijímajících. Místo zpěvu antifony se může zpívat i 

jiná vhodná píseň. Platí zde stejná pravidla jako při vstupním zpěvu (Introitu). Nezpívá-

li se tato antifona a ani žádný jiný zpěv, může se před podáváním sv. přijímání věřícím, 

nebo během něho tato antifona recitovat. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 

1998, s. 212.). 

Čištění kalicha (purifikace) 

Po rozdání sv. přijímání věřícím se kněz vrátí k oltáři a najeho kraji vyčistí nad 

kalichem paténu a potom kalich. Přitom tiše říká: „Přijetí svátosti tvého těla a krve, 

Pane, ať nás posilní a stane se pro nás lékem nesmrtelnosti. (Misál na každý den 

liturgického roku. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 783.). Pokud je 

při slavení eucharistie přítomen jáhen, koná čištění nádob (purifikaci) on a na 

postranním stole (abakus). 

Po vyčištění kalicha se kněz od oltáře odebere opět k sedes a koná společně s 

věřícími díkučinění za dar přijetí eucharistie. Díkučinění se může konat buď v tiché 

modlitbě, nebo za zpěvu žalmu. 

Modlitba po přijímání (postcommunio) 

Kněz povstane a vybízí od sedes lid se slovy: „Modleme se.“ S rozpjatýma rukama 

pronáší slova modlitby. Je to zároveň modlitba závěrečná a je v ní obsažena prosba za 

trvalé a plodné přijetí svátostí. Na závěrečná slova této modlitby lid odpoví: „Amen.“ 

(Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 212.; Český misál. Karmelitánské 

nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 783.). 

Závěrečné požehnání 

Závěrečné požehnání uzavírá celou eucharistickou slavnost a propouští shromážděný 

lid. Kněz obrácen k lidu rozepne ruce a vyzve lid k požehnání tradičním pozdravem: 

„Pán s vámi“ na což všichni odpoví: „I s tebou.“ Poté kněz žehná lid slovy: „Požehnej 

vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý“ a lid odpoví: „Amen.“ V neděli a o 

slavnostech mohou ještě před samotným požehnáním předcházet žehnací modlitby, kdy 

k nim kněz vybízí lid slovy: „Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.“ 

Po požehnání následuje propuštění lidu. Kněz praví: Jděte ve jménu Páně“ a všichni 

odpovídají: „Bohu díky.“ Kněz jako na začátku mše, tak i nyní na konci políbí oltář a 

odchází do sakristie. (Adolf, Adam. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 213.; Český 
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misál. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 783.). Bohoslužba je po 

odchodu kněze ukončena, věřící mohou ještě chvíli setrvat v modlitbě. 
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5. Srovnání dvou forem slavení Eucharistie v římské 
tradici 

 

Oba misály jak misál papeže Pia V., tak misál papeže Pavla VI. obsahují mešní řád 

podle kterého se slaví oběť mše svaté. V obou misálech je mše rozdělena na základní 

části, kterými jsou vstupní obřady, bohoslužba slova (čtení z Písma), bohoslužba oběti a 

obětní hostina (svaté přijímání). Podle misálu papeže Pia V. se mše slaví v latinském 

jazyce, podle misálu papeže Pavla VI. se bohoslužba může slavit i v národních jazycích. 

Části mše se v obou misálech odlišují především v úkonech kněze a přisluhujících. 

Podle rubrik misálu papeže Pia V. se kněz při slavení mše sv. znamená šestnáctkrát 

svatým křížem, obrací se k lidu šestkrát, oltář líbá osmkrát, své oči obrací k nebi 

jedenáctkrát, bije se v prsa desetkrát, pokleká desetkrát, ruce k sobě skládá 

dvacetčtyřikrát, sklání hlavu dvacetjednakrát, sklání ramena sedmkrát, sklání se hluboce 

osmkrát, modlí se potichu jedenáctkrát, modlí se hlasitě třináctkrát, kalich odkrývá a 

opět přikrývá desetkrát, u oltáře přechází tam i zpět dvacetkrát. (ct. Martin z Kochemu. 

Výklad o nejdražší oběti mše svaté. Ladislav Kunčíř, Praha 1933, s. 38.). Tyto všechny 

úkony a liturgické obřady musí kněz při celebrování mše sv. podle misálu papeže Pia V. 

zachovávat. Rozlišuje se několik druhů mše sv. a to podle způsobu jejího slavení. Mše 

sv. zpívaná slavená s asistencí (s jáhnem a podjáhnem) se nazývá mší sv. slavnou 

(missa solemnis). Pokud je při asistované mši sv. hlavním celebrantem biskup, nazývá 

se tato mše sv. mší pontifikální. Je-li mše sv. zpívaná sloužená knězem bez asistence 

jáhna a podjáhna) nazývá se mší zpívanou (missa cantata). Pokud se slaví mše sv. bez 

zpěvu kněze a bez asistence označuje se tato mše sv. mší tichou (missa lecta), při které 

zároveň mohou věřící zpívat mešní píseň. Pokud lid nezpívá a celebrant nemá u oltáře 

žádného přisluhujícího, mohou se věřící při slavení mše sv. zapojit tím, že celebrujícímu 

knězi odpovídají. Tato forma mše sv. se nazývá mší sv. recitovanou. (Foltynovský, 

Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 159.). 

 Obřady mše slavené podle misálu papeže Pavla VI. se více soustředí na 

shromážděný lid, který společně s knězem koná eucharistickou slavnost. Je upuštěno od 

mnoha obřadů, které kněz konal při slavení mše sv. podle misálu papeže Pia V., ale 

smysl a význam částí mše zůstávají zachovány. Stejně jako při mši slavené podle misálu 

papeže Pia V., tak i podle misálu papeže Pavla VI. je rozlišováno několik druhů slavení 

mše. Nejčastější a nejužívanější je mše slavená za účastí lidu a zpěvu. Především o 
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nedělích a zasvěcených svátcích se doporučuje, aby byl s knězem přítomen velký počet 

přisluhujících, akolyté a lektoři. Pokud je to možné, měl by při každé mši být přítomen 

jáhen. Velký důraz a hlavní místo mezi způsoby slavení mše má mše slavená biskupem, 

který ji předsedá za přítomnosti svého kněžstva. Velký důraz je kladen na koncelebraci, 

kdy jednu mši slouží několik kněží u jednoho oltáře společně dohromady, z nichž jeden 

kněz je hlavním celebrantem. Tato mše se nazývá mší koncelebrovanou a užívá se jí při 

slavnostních příležitostech např. při kněžském svěcení, při udílení svátosti biřmování a 

jiných událostech, kdy je při slavení mše přítomno více kněží.  (Adolf, Adam. Liturgika. 

Vyšehrad, Praha 1998, s. 214.). Koncelebrace (především s biskupem) ukazuje společně 

jednotu úkolu, který Pán Ježíš svěřil v církvi a ve světě biskupovi nástupci apoštolů a 

jeho pomocníkům kněžím. Misál papeže Pia V. tuto formu mše neužíval, pokud se sešlo 

více kněží, celebroval každý kněz mši sv. sám u postranních oltářů. Další možností 

slavení mše podle misálu papeže Pavla VI. je mše pro děti zvaná mše s dětmi, která má 

k tomu i přizpůsobený formulář a vlastní eucharistickou modlitbu. Vedle mše pro děti 

existují i mše určené a přizpůsobené pro mládež, pro nemocné, nebo pro různé skupiny 

poutníků shromážděných na poutních místech. 

Misál papeže Pia V. popisuje liturgii slavenou z pohledu kněze, který mši svatou 

slouží, misál papeže Pavla VI. popisuje liturgii z hlediska celé církve, která se sešla ke 

slavení eucharistie. V obou misálech jak Pia V., tak Pavla VI. je obsažena křesťanská 

tradice z které církev čerpá a věřícím předává.  

 Vstupní obřady podle misálu papeže Pia V. koná kněz s přisluhujícími u oltáře, ke 

kterému je kromě výzvy lidu k modlitbě po celou bohoslužbu obrácen. Podle misálu 

papeže Pavla VI. zahajuje kněz vstupní obřady společně s lidem. Kněz je zároveň i 

obrácen tváří k lidu a vstupní obřad koná mimo oltář u svého předsednického sedadla 

(sedes).  V misálu papeže Pavla VI. je kladen velký důraz na slavení bohoslužby slova a 

na čtení z Písma, z kterého čtou lektoři a pověření laici. Bohoslužba slova obsahuje 

velký výběr textů z Písma sv., která se během církevního roku přečtou. Bohoslužbu 

slova v misálu papeže Pia V. koná kněz sám u oltáře, při slavné asistované mši sv. (s 

jáhnem a podjáhnem), čte epištolu podjáhen a z Nového zákona (evangelium) jáhen. 

Epištolu může číst i lektor, který má nižší svěcení. Podle misálu papeže Pavla VI. čte 

evangelium vždy jáhen. Pouze v nepřítomnosti jáhna čte evangelium kněz. Bohoslužba 

slova je v misálu papeže Pavla VI. ještě obohacena o přímluvy, které pronáší lid a tím 

bohoslužbu slova uzavírá. V misálu papeže Pia V. končí bohoslužba slova evangeliem, 

nebo o větších svátcích vyznáním víry (credo). 
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Bohoslužba oběti je podle obou misálů slavena na oltáři, podle misálu papeže Pavla 

VI. jí předchází ještě příprava obětních darů, které věřící k oltáři přinášejí. Modlitby k 

obětování se však odlišují a oltář k slavení eucharistie podle misálu papeže Pavla VI. by 

měl být pokud možno uzpůsoben tak, aby i u oltáře kněz byl obrácen tváří k lidu. Slova 

eucharistické modlitby pronáší kněz podle misálu papeže Pavla VI. nahlas a může si 

vybrat z několika modliteb, zatímco v misálu papeže Pia V. se modlí kněz 

eucharistickou modlitbu potichu a používá stále jednu neměnnou na každý den zvanou 

římský kánon, která je dnes známa jako první eucharistická modlitba. Ta je ale na 

určitých místech v misálu papeže Pavla VI. pozměněna. Konsekrační slova jsou v 

misále papeže Pavla VI. rozšířena, při konsekraci hostie se ke slovům „Toto je Tělo 

mé“ přidává „které se za vás vydává“ a při konsekraci vína je vsuvka „Tajemství víry“ 

přesunuta až po konsekraci. Proměňování posvátných darů podle misálu papeže Pia V. 

probíhá způsobem, že kněz po konsekračních (proměřovacích) slovech poklekne, 

pozdvihne k uctění věřících Tělo Páně a opět poklekne. Stejně tak činí při konsekraci 

vína v Krev Kristovu. Proměňování slavené podle misálu papeže Pavla VI. od 

pokleknutí kněze po konsekračních slovech upouští a kněz pokleká, až teprve ukáže 

posvátné způsoby věřícím. Modlitbu Páně (Otče náš) se podle misálu papeže Pavla VI. 

modlí, nebo zpívá kněz společně s lidem, podle misálu papeže Pia V. se ji modlí, nebo 

zpívá celebrant sám a lid odpovídá pouze závěrečná slova modlitby. Před svatým 

přijímáním se podle misálu papeže Pavla VI. modlí kněz modlitbu „Pane nezasloužím 

si…“ pouze jednou a to společně s lidem a ne nejprve třikrát sám jak je předepsána v 

misálu papeže Pia V. Podle misálu papeže Pavla VI. je mše ukončena požehnáním a 

políbením oltáře. Rubriky misálu papeže Pia V. ještě na závěr předpisují tzv. poslední 

evangelium.  
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6. Exkurz: rozdíly použití liturgického prostoru 
 

Střediskem pro slavení katolických bohoslužeb je chrám a v něm oltář. Na oltáři se 

koná eucharistická oběť a nejsvětější Svátost se na něm ve svatostánku uchovává. Oltář 

je nejdůležitějším střediskem katolického chrámu. 

Chrám se dělí na tři základní části, kterými jsou: předsíň, chrámová loď a presbytář. 

Předsíň je místo v kterém se shromažďovali dospělí katechumeni, kteří se 

připravovali k přijetí svátosti křtu. Dříve se v chrámové předsíni shromažďovali rovněž 

i kajícníci činící veřejná pokání. Je to místo, které je před hlavní chrámovou lodí. 

Chrámová loď je prostorem, ve které se shromažďují věřící ke slavení eucharistie. 

Ve velkých chrámech může být i lodí několik, nazývají se lodi vedlejší. Od hlavní lodi 

jsou odděleny sloupy a pilíři. (Žák, Emanuel. Liturgika pro obecné a měšťanské školy. 

Státní nakladatelství, Praha 1931, s. 12.). Před vchodem do chrámové lodi se nachází 

kropenka se svěcenou vodou, kterou se věřící lid při vcházení i vycházení z chrámu 

žehná a připomíná si tak svůj vlastní křest a podstatu víry. V samotné chrámové lodi se 

nacházejí lavice pro věřící, postranní oltáře a na vyvýšeném místě kazatelna, z které 

kněz čte v národním jazyce perikopy a pronáší homilii. Po obou stranách chrámové lodi 

bývají zpovědnice, v kterých kněz uděluje svátost smíření. V předu chrámové lodi, před 

presbytářem se nachází křtitelnice. Je to velká kovová, nebo kamenná nádoba, v které je 

svěcená voda, kterou kněz udílí katechumenům, nebo novorozencům svátost křtu. Dříve 

křtitelnice stála již v blízkosti vchodu do kostela, neboť křest je chápán jako brána k 

tajemství Krista do jeho církve. 

Presbytář (presbyterium) je nejdůležitějším místem v chrámu.  Je to vyvýšené místo 

oddělené od chrámové lodi určené pro hlavní oltář a pro celebrujícího kněze. Vyvýšené 

místo má tak upoutat pohled věřících z chrámové lodi na hlavní oltář, na kterém se koná 

mešní oběť. Od ostatního chrámového prostoru býval presbytář oddělen zábradlím s 

brankou. (Foltynovský Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1946, s. 81.).  

Oltář (altare) byl již v dávné křesťanské době užíván ke svaté oběti. V katakombách 

býval oltář stavěn nejblíže hrobům mučedníků, jejichž mučednická oběť byla v úzkém 

spojení s krvavou obětí Ježíše Krista na kříži. To bylo důvodem, proč byly později v 

bazilikách stavěny oltáře nad hroby sv. mučedníků a proč se stalo zákonem, že v 

každém oltáři musely být jejich ostatky. (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, 

Olomouc 1936, s. 85.). 
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6.1. OLTÁŘ A JEHO ÚPRAVA PRO SLAVENÍ EUCHARISTIE 
PODLE MISÁLU PAPEŽE PIA V. 

 

V kamenné desce uprostřed oltáře jsou zasazeny ostatky sv. mučedníků, čímž církev 

vyznává společenství (obcování) svatých. Ke slavení mše sv. je oltář pokryt třemi 

bílými lněnými plátny, symbolizující tak plátna, do nichž bylo zahaleno tělo Kristovo 

po snětí kříže a položeno do hrobu. Uprostřed oltáře stojí kříž s vyobrazením 

ukřižovaného Spasitele. Tím je vyjádřeno, že se na oltáři koná stejná oběť, kterou 

Kristus vykonal na kříži. Po stranách kříže stojí svícny se svícemi. Svíce by měly být 

voskové. Během mše sv. mají vždy na oltáři hořet alespoň dvě svíce. Světlo tak 

naznačuje Krista, který je na oltáři přítomen a jenž řekl: „Já jsem světlo světa“ a rovněž 

nám je světlo připomínkou, že první křesťané konali v katakombách bohoslužby při 

svících. Světlo zároveň slouží k větší oslavě Boží. 

V blízkosti oltáře bývá umístěn svatostánek (tabernakulum), což je schránka s 

dvířky, v kterém se uchovává Nejsvětější svátost oltářní a hoří před ním lampa 

nazývaná věčné světlo. V katedrálních, konventních a kolegiátních chrámech se 

Nejsvětější svátost uchovává mimo hlavní oltář ve zvláštní kapli, nebo v postranním 

oltáři. Je to zároveň i kvůli funkci chórových modliteb, aby se mohly nerušeně konat a 

aby se nenarušovala patřičná úcta k Nejsvětější svátosti. Umístění svatostánku na hlavní 

oltář byl pro farní kostely definitivně kodifikován až v kodexu CIC z roku 1917. Tento 

zvyk mít svatostánek na hlavním oltáři pochází, však již z milánské diecéze z doby 

působení sv. Karla Boromejského odkud se postupně rozšířil do barokní doby a 

architektury. Uprostřed oltáře a na jeho stranách jsou postaveny tabulky obsahující 

neměnné mešní modlitby, které se kněz při mši svaté modlí. (Žák, Emanuel. Liturgika 

pro střední školy. Státní nakladatelství, Praha 1935, s. 14.; Foltynovský, Josef. 

Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 93.). 

Oltář bývá postaven na jednom, nebo více stupních a bývá přistaven k chrámové 

stěně. Oltářní stupně Naznačují důstojnost kněžského úřadu a poukazují na totožnost 

mešní oběti s obětí krvavou na vyvýšené Kalvarii. Oltář a celé kněžiště bývá od 

chrámového prostoru odděleno mřížkou (cancelli), ke které věřící přistupují k sv. 

přijímání. (Foltynovský, Josef. Liturgika. Lidové závody, Olomouc 1936, s. 88.). 
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6.2. OLTÁŘ A JEHO ÚPRAVA PRO SLAVENÍ EUCHARISTIE 
PODLE MISÁLU PAPEŽE PAVLA VI. 

 

Druhý vatikánský koncil provedl pro slavení bohoslužeb revizi oltáře a jeho úpravu. 

Oltář by měl být umístěn do středu a má být oddělený od chrámové stěny, aby jej bylo 

možno obcházet ze všech stran. Má být umístěn především tak, aby na něj přítomní 

věřící dobře viděli a byl středem celého liturgického shromáždění (VPŘM čl. 299). 

Ostatky svatých se do oltáře ukládají, nikoliv však již doprostřed (do oltářní mensy). 

Pro pokrytí oltáře se používá pouze jedno jednoduché plátno. Kříž a svícen se svícemi 

se staví buď na oltář, nebo mohou být umístěny v jeho blízkosti. Po Druhém 

vatikánském koncilu bylo zavedeno celebrování mše čelem k lidu, kterého se téměř tisíc 

let neužívalo a tak i oltář užívaný pro tento nový mešní řád byl podle toho upraven. 

Eucharistická instrukce z r. 1967 (53) doporučuje pro uchování nejsvětější svátosti 

umístit svatostánek mimo hlavní oltář a to buď do bočního oltáře, nebo do kaple 

oddělené od hlavního chrámového prostoru. Místo, kde je svatostánek umístěn má být 

označeno věčným světlem. (Adam, Adolf. Liturgika. Vyšehrad, Praha 1998, s. 412-

413.). 

V blízkosti oltáře, u kterého se slaví eucharistická hostina je umístěno předsednické 

křeslo (sedes) u kterého kněz lidu předsedá. U sedes kněz zahajuje a končí bohoslužbu a 

rovněž může i u kněžského sedadla kázat a číst přímluvy. 

Pro zvěstování Božího slova je užíván ambon, který je pevně umístěn v kněžišti. U 

něho čtou lektoři Boží slovo a jáhen, nebo kněz evangelium. (Adam, Adolf. Liturgika. 

Vyšehrad, Praha 1998, s. 415, 416.). 

Při různých liturgických obřadech bývá využit celý chrámový prostor. Jsou to 

průvody kněžstva k oltáři, průvod s posvátnou knihou evangeliářem, průvod s obětními 

dary a průvod věřících ke sv. přijímání. Vedle těchto běžných průvodů se vyskytují i 

další, kterými jsou průvody věřících se svícemi na svátek Uvedení Páně do chrámu, 

průvod s ratolestmi na Květnou neděli, průvod s velikonoční svící paškálem na 

velikonoční vigilii a při jiných dalších událostech. 
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Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem se zabýval rozborem mešního řádu podle misálu papeže 

Pia V. a podle misálu papeže Pavla VI. Podrobně jsem se snažil podle obou misálů 

popsat a vysvětlit jednotlivé části mešního bohoslužebného obřadu. Literaturu jsem 

čerpal z liturgických knih a z misálů dostupných v českém překladu. U každé analýzy 

jsem uvedl vydání misálu v latinském jazyce, které je dnes dostupné. Než jsem začal 

rozpracovávat analýzy, popsal jsem slavení a význam křesťanské bohoslužby tak jak 

nám ji vysvětluje Katechismus katolické církve. Analýzy mešního řádu jsem se zabýval 

v této práci proto, že jsem chtěl přiblížit a vysvětlit slavení mše sv. podle misálu papeže 

Pia V. slavené dnes v mimořádné formě a mši běžně dnes v kostelích slavenou podle 

misálu revidovaného papežem Pavlem VI. Obě dvě analýzy jsem srovnal a chtěl jsem 

ukázat na jejich části, které mají oba mešní řády společné a co se v nich odlišuje. 

Popsal jsem a vysvětlil i liturgický prostor pro slavení mše, oltář a jeho úpravu pro 

liturgické obřady podle obou misálů. Mše svatá sloužena podle misálu papeže Pia V. 

využívá pouze prostor okolo oltáře, mše sv. slavená podle misálu papeže Pavla VI. 

používá celý chrámový prostor tak jak tomu bylo již v antické církvi. Práce se mi psala 

v celku dobře, nejlépe se mi však popisovaly analýzy slavení mše sv. podle obou 

misálů, neboť je znám z osobní praxe a z účasti na bohoslužbě podle nich slavené. Hůře 

se mi popisoval z hlediska mé zrakové vady liturgický prostor a jeho úprava.  V této 

práci jsem chtěl především seznámit s křesťanskou tradicí, s úctou a zbožností na kterou 

bychom neměli zapomínat a která by se měla lidem stále předávat. Věřící, kteří 

navštěvují bohoslužby by měli alespoň znát ty nejdůležitější části slavení mše sv. a její 

podstatu, aby tak hlouběji mohli proniknout do jejího slavení. 
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