
Pár upřesnění k liturgickým postojům při slavení mše svaté 
LITURGICKÉ POSTOJE V NAŠÍ FARNOSTI 

 V návaznosti na výzvu pana kardinála k ujednocení postojů při bohoslužbách
jsme toto téma otevřeli na setkání pastorační rady farnosti a společně mluvili
o momentech, kde nepanovala shoda. Společně jsme došli k těmto závěrům: 

◦ Čtenáři při  příchodu k ambonu a odchodu od ambonu z lodi  kostela se
ukloní pod schodem před oltářem směrem k oltáři  (tedy neklekají ani se
nekřižují).  Pokud jeden lektor odchází  a jeden lektor přichází,  počkají  na
sebe a ukloní se společně. 

◦ Před evangeliem věřící vstanou až ve chvíli, kdy začne zpěv Aleluja (resp.
Chvála Tobě, Krista) a je pozvednut evangeliář. Po evangeliu se posadí až po
odnesení evangeliáře na jeho místo na bočním oltáři. Pokud se zpívá sloka
písně, věřící vstanou až poté, co je sloka písně před evangeliem dozpívána. 

◦ Při  přinášení  obětních  darů je  na  místě  stát:  aby  nevznikal  zmatek  při
rychlém  střídání  sezení  a  stání,  zůstanou  věřící  stát  již  během  přípravy
oltáře a sbírky a stojí také během vlastního přinesení obětních darů a jejich
předání celebrantovi. Pak je na místě se posadit. 

◦ Při  zpěvu  Beránku  Boží je  v  naší  farnosti zvykem  klečet;  ministranti si
kleknou při pokleknutí hlavního celebranta. 

◦ Při  svatém přijímání ve  farním kostele  věřící  přicházejí  dopředu střední
uličkou a odcházejí bočními uličkami, aby nedošlo v kostele ke zmatku. Je
samozřejmě možné přijímat ve stoje nebo v kleče, do úst nebo na ruku (na
ruku je možné samozřejmě přijmout jen Tělo Páně), a to podle rozhodnutí
každého přijímajícího. 

◦ Samozřejmě  pokud někdo ze  zdravotních  důvodů (nebo jiných  vážných
důvodů) nemůže doporučené postoje zachovat, je na místě to respektovat
a nesnažit se dotyčného přesvědčit, že má zaujmout jiný postoj. 

 Rozvinula se diskuse ohledně modlitby po skončení mše svaté. Přestože není
tato modlitba součástí liturgie a existují důvody pro to, aby zařazena nebyla,
s ohledem na místní zvyklosti a osobní zbožnost se ji někteří věřící modlí. Kdo
se tuto modlitbu chce modlit, nechť se modlí, kdo nechce, může odejít (a je to
úplně v pořádku). 

 Je samozřejmostí,  abychom se v kostele mezi sebou nebavili, pro vzájemné
sdílení je ideální příležitostí setkání po mši svaté, např. farní káva. 

(Podle zápisu ze setkání pastorační rady ze dne 19. 12. 2018) 

 Pro úplnost: půl hodiny přede mší svatou se modlíme růženec. Je dobré, když
růženec skončí několik minut před vlastním začátkem bohoslužby, aby chvíli
před začátkem bohoslužby bylo již ticho k osobní přípravě ke slavení liturgie. 


