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LITURGIE 
MALÝCH SPOLEČENSTVÍ



ŘÁD LITURGIE 
Hudební předehra 

Během hudební předehry přicházejí duchovní k oltáři a ukloní 
se před ním. Poté se odeberou na svá místa. Není-li uvedeno 
jinak, duchovní mají sepjaté ruce. Všichni stojí.  

Apoštolský pozdrav 

Předsedající a celá obec učiní znamení kříže.  
Poté předsedající stojí za oltářem s rozepjatýma rukama. 

K: Milost Pána † Ježíše Krista, láska Boží a společenství 
Ducha Svatého ať je s vámi se všemi. 

O: I s tebou.  

Uvedení do liturgie 
Všichni se posadí, až na předsedajícího, který vestoje 
od ambonu (čtecího pultu) přivítá shromážděné. Poté usedne 
na své místo a za ambon se postaví jáhen.  

Úkon kajícnosti 

J: Dříve, než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit 
Eucharistii, vyznejme Bohu naše hříchy. 

Následuje delší chvíle ticha ke zpytování svědomí. 

J: Pane, smiluj se. 

O: Pane, smiluj se. 

J: Kriste, smiluj se. 

O: Kriste, smiluj se.  

J: Pane, smiluj se. 

O: Pane, smiluj se. 
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Jáhen usedne na své místo. Koncelebrující kněz se postaví za 
oltář s rozepjatýma rukama. 

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám 
hříchy a doveď nás do života věčného. 

O: Amen. 

Vstupní modlitba - kolekta 
Koncelebrující kněz stojí za oltářem. 

P: Ztišme se k modlitbě. 

Následuje chvíle ticha k vnitřní modlitbě. Předsedající se poté 
modlí s rozepjatýma rukama. 

K: Bože Stvořiteli, tys do rajské zahrady uvedl člověka, 
aby o ni pečoval. Adam však selhal a v něm jsme selhali 
i  my. Ale nový Adam - Kristus - otevírá bránu ráje 
každému, kdo věří v jeho jméno. Děkujeme ti, že jsme ho 
směli poznat a prosíme tě, ať celé stvoření je proměněno 
v něm – ve tvém milovaném Synu a našem Pánu, který 
s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků. 

O: Amen. 

Poté se koncelebrující kněz posadí na své místo. K  ambonu 
přistoupí lektor. 

Čtení z Písma 

L: Čtení z listu apoštola Pavla Římanům: Kde se rozmohl 
hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby 
tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlně-
ním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, 
našeho Pána. Slyšeli jsme slovo Boží. 

O: Bohu díky. 
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Zpěv žalmu  

L: Hospodin je milosrdný a milostivý! 

O: Hospodin je milosrdný a milostivý! 

L: Hospodine, král se raduje z tvé moci, / nad tvým 
vítězstvím vděčně jásá. / Splnil jsi mu touhu jeho srdce, / 
prosbě jeho rtů jsi neodepřel. 

O: Hospodin je milosrdný a milostivý! 

L: Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, / na hlavu mu 
kladeš korunu z ryzího zlata. / O život tě prosil: daroval 
jsi mu jej / do nejdelších časů, navěky a navždy.  

O: Hospodin je milosrdný a milostivý! 

L: Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, / obestřel jsi ho 
velebnou důstojností. / Učinil jsi ho navždy požehnáním / 
oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.  

O: Hospodin je milosrdný a milostivý. 

L: Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému. 

O: Jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. 
Amen.  

Zpěv aleluja  
Při zpěvu aleluja všichni vstanou. Lektor se vrátí na své místo. 
Jáhen se postaví za ambon. 
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Evangelium 

J: Pán s vámi. 

O: I s tebou. 

J: Slova svatého evangelia podle Marka. 

O: Sláva tobě, Pane. 

Jáhen (či předsedající) přečte evangelium. 

J: Ježíš vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je 
učil. A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí                
v celnici, a řekl mu: “Pojď se mnou!” On vstal a šel za ním. 
Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho 
učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž 
mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákoníci                    
z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho 
učedníkům: “Jak to, že jí s celníky a hříšníky?” Ježíš to uslyšel 
a řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel 
jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.” Slyšeli jsme slovo Boží. 

O: Chvála tobě, Kriste. 

Homilie 
Všichni se posadí. Kazatel stojí za ambonem, odkud pronese 
krátkou promluvu. Poté se posadí na své místo. Následuje 
chvíle ticha k rozjímání. 
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Přímluvy - modlitby věřících 
Jáhen uvede přímluvy.  

J: Bože milosrdenství a útěchy, přijmi naše modlitby, 
jako jsi přijal modlitby svého přítele Abraháma, když tě 
prosil o shovívavost pro hříšné a zbloudilé. 

Lektoři přednášejí od ambonu přímluvné modlitby.  

L: Prosme za svornost celého Božího lidu v lásce a pokoji. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za vedení Ducha pro služebníky církve 
a všechny křesťany. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za návrat těch, kdo odpadli od víry. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za lidi hladovějící, pronásledované a trpící. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za přírodu, která je znečišťována a drancována 
člověkem. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za tento dům modlitby a za všechny, kteří se 
v něm shromažďují. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za naše nemocné a za ty, kdo dnes nemohli 
mezi nás přijít. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 
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L: Prosme za ty, kdo jsou na cestách nebo v nebezpečí. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

L: Prosme za smíření umírajících a za věčnou spásu 
našich zesnulých. 

O: Prosíme tě, vyslyš nás. 

Jáhen po chvíli ticha uzavře přímluvy a vyzve k modlitbě Páně. 

J: S důvěrou ve tvé milosrdenství, Bože, odevzdáváme do 
tvých rukou všechny, za něž se modlíme, slovy tvého Syna 
Ježíše Krista, našeho Spasitele: 

Modlitba Páně 

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na 
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé 
je království i moc i sláva na věky. Amen. 

Pozdravení pokoje 
Jáhen stojí s rozpřaženýma rukama. 

J: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi! 

O: I s tebou. 

J: Pozdravme se navzájem přáním smíření a pokoje. 

Všichni přítomní vstanou a navzájem se pozdraví slovy: 

V: Pokoj tobě.  

Poté všichni usednou, až na jáhna. 
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Hudební mezihra 

Přinášení darů 
Během hudební předehry přisluhující přinášejí dary chleba       
a vína. Jáhen je převezme před oltářem. Poté připraví oltář ke 
slavení Eucharistie. 

Eucharistická modlitba 
Předsedající stojí za oltářem s rozepjatýma rukama. 

P: Pán s vámi. 

O: I s tebou. 

P: Vzhůru srdce! 

O: Máme je u Pána. 

P: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

O: Je to důstojné a spravedlivé. 

Předsedající se modlí prefaci. 

P: Chválíme tě a oslavujeme, Otče, přebývající ve věčném 
světle na nebesích, odkud sestoupil na Zemi Dobrý Pastýř 
Ježíš, aby nás, bloudící v  temnotách, nalezl a přivedl 
k  tvému podivuhodnému světlu. V  jeho jménu se zde 
shromažďujeme, neboť už nejsme jen smrtelnými lidmi, 
ale dětmi živého Boha, a proto smíme spolu se zástupy 
andělů volat: 

V: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země 
jsou plny tvé slávy. Hosanna na výsostech! Požehnaný, 
jenž přichází ve jménu Páně. Hosanna na výsostech! 

Následuje anafora duchovní obnovy Plzeňské diecéze CČSH. 
Všichni vstanou. 
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P: Jsi Svatý, Otče, a Svatý je i tvůj Syn, božský Logos, 
který odložil nekonečný kosmos, kterým se halil, a narodil 
se na zemi jako člověk, Mesiáš Izraele, Ježíš Nazaretský. 
On v posvátnou noc, kdy jeho lid slavil svátek Pascha, vzal 
chléb, děkoval za něj, pak jej rozlámal a rozdával svým 
přátelům se slovy: 

Předsedající pozdvihuje eucharistický chléb do výše očí. 

P: VEZMĚTE A JEZTE Z  TOHO VŠICHNI. TOTO JE MÉ TĚLO, 
KTERÉ SE VYDÁVÁ ZA VÁS. 

Předsedající položí chléb na misku a ukloní se.  

P: A když se večeře chýlila ke konci, pozdvihl kalich 
naplněný vínem, dobrořečil ti, Bože, a než jej dal kolovat, 
řekl:  

Předsedající pozdvihuje eucharistický kalich do výše očí. 

P: VEZMĚTE A PIJTE Z  NĚHO VŠICHNI. TENTO KALICH JE 
NOVÁ SMLOUVA V MÉ KRVI, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA 
VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. 

Předsedající položí kalich na prostřený ubrus a ukloní se. 

P: To konejte na mou památku! 

O: Amen. Přijď, Pane Ježíši!  

P: Toto je, Bože zástupů, oběť neposkvrněného Beránka, 
kterou za nás přinesl na popravišti za hradbami 
Jeruzaléma. Byl Svatý, a zemřel na nečistém místě, prošel 
mezi ponurými stíny podsvětí, aby se znovu oděl 
královským rouchem, plným zářivých hvězd a pestrých 
světů.  
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Předsedající vztáhne ruce nad chléb a kalich a učiní nad nimi 
znamení kříže. 

P: A my tě prosíme, Otče, ať tvůj Svatý Duch, který se na 
počátku vznášel nad propastnou tůní, sestoupí v  moci 
a  síle na chléb † a víno tobě předložené. Naplň přijetím 
těchto darů rajskou blažeností nás, kdo stojíme kolem 
oltáře, spolu s  Pannou a Matkou Marií, s apoštolem 
Janem a se všemi přáteli tvého Syna Ježíše, který je Alfou 
i Omegou, Mesiášem Králem. 

Předsedající pozdvihuje chléb. Jáhen pozdvihuje kalich. 

V: Skrze Něho a s Ním a v Něm je tvoje všechna čest 
a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého 
po všechny věky věků. Amen. 

Lámání 

P: Chléb, který lámeme, je účastí na Těle Kristově. Kalich 
požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na Kristově Krvi. 

Během následujícího zpěvu předsedající naláme chléb (pokud 
možno podle počtu přijímajících). 

V: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad 
námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se 
nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj 
nám pokoj. 

Předsedající uchopí úlomek chleba a drží jej nad paténou.  

P: Svaté dary pro svatý lid Boží! 

Předsedající pozve k přijímání těmito slovy: 

P: Pojďte, jste pozváni! 
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Přijímání - komunio 
Všichni přijímají v půlkruhu kolem oltáře. Předsedající podává 
chléb (na ruku, nebo do úst) se slovy:  

P: Tělo Kristovo (za tebe vydané).  

Jáhen podává kalich (do ruky, nebo přikládá k ústům) se slovy:  

P: Krev Kristova (za tebe prolitá).  

Pokud přijímající nechce pít z kalicha, namočí si chléb ve víně 
a tímto způsobem přijme podobojí. Učiní znamení kříže 
a odpoví: Amen.  

Předsedající přijímá jako poslední. 

Hudební mezihra 
Po společném přijímání všichni usednou, až na jáhna, který 
během hudební mezihry vyčistí kalich a sklidí oltář.  

Liturgické nádoby mohou odnést přisluhující. Zbylý chléb se 
uloží do nádoby na eucharistickou zásobu. Po hudení mezihře 
následuje chvíle ticha k rozjímání. 

Děkovná modlitba po přijímání 
Předsedající stojí za oltářem s  rozepjatýma rukama. Modlitba 
může být improvizovaná, nebo následující obecná. 

P: Děkujeme ti, Bože náš, za to, že se nám zjevuješ jako 
Láska a jsi naší silou ve zkouškách všedních dní i naší 
písní ve chvílích vítězství. Dej, ať vnitřně obnoveni svatým 
přijímáním společně rosteme do podoby tvého Syna, 
který se pro nás stal člověkem, Ježíše Krista, našeho 
Pána. 

O: Amen. 
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Oznámení 
Oznámení vyřídí předsedající od ambonu.  

Požehnání 
Všichni vstanou. Předsedající a další duchovní stojí za oltářem, 
předsedající s rozepjatýma rukama. 

P: Pán s vámi. 

O: I s tebou. 

Předsedající učiní znamení kříže pravicí vztaženou k obci. Celá 
obec se pokřižuje. Předsedající a další duchovní poté stojí 
s rozepjatýma rukama. 

P: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn † i Duch 
Svatý, nyní i navěky věků. 

O: Amen. 

Vyslání 

J: Jděte, jste vysláni! 

O: Bohu díky. 

Hudební dohra 
Během hudební dohry předsedající s  dalšími duchovními 
předstoupí před oltář, ukloní se a odcházejí. 

Zkratky: 
P - Předsedající     K - Koncelebrující kněz 

J - Jáhen                 L - Lektoři  

O - Odpověď          V - Všichni 
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