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Na Popeleční středu jsme slyšeli výzvu: 

„Obrať se a věř evangeliu!“ 

Proto v této postní době obracíme vaši pozornost k Písmu svatému, ve kterém budete hledat 

biblický základ pro dnešní slavení mše svaté. Budete mít možnost hledat souvislosti a hlouběji 

si uvědomit, že liturgické texty jsou vlastně Písmem, které se stalo modlitbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK S POSTNÍČKEM PRACOVAT: 

V levém sloupci najdete postupně části mše sv., ke které se daný liturgický text vztahuje. Vaším 

„úkolem“ je dohledat dle nápovědy s uvedenou citací z Písma sv. biblický základ toto textu.  

Uvedené citace nejsou kompletní, jsou inspirací k dalšímu rozšíření pochopení liturgie. 

Další odkazy v Písmu svatém můžete hledat např. pomocí http://www.biblenet.cz/  

Nechť je vám tento průvodce letošní postní dobou inspirací k četbě Písma svatého.  

K inspiraci byl použit „Biblický základ mešního řádu“ ThLic. Jana Šlégra, SL.D. Zpracovala Radka 

Terezie Blajdová.  

http://www.biblenet.cz/


PRŮBĚH MŠE SVATÉ 

 

Dopiš do chybějících řádků, jak se jmenují jednotllivé části mše sv.: 

propouštění * Otče náš * přijímání * homilie * úkon kajícnosti * eucharistická modlitba * čtení 

z Písma * přímluvy * vyznání víry * průvod s dary 

 

VSTUPNÍ OBŘADY: 

1. Vstupní zpěv a pozdrav 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. Kyrie – Bože smiluj se 

4. Gloraia – Sláva na Výsostech 

5. Vstupní modlitba 

 

BOHOSLUŽBA SLOVA: 

6. První ______________________________________________________________________ 

7. Žalm 

8. Druhé ______________________________________________________________________ 

9. Evangelium 

10. __________________________________________________________________________ 

11. __________________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________________ 

 

BOHOSLUŽBA OBĚTI: 

13. __________________________________________________________________________ 

14. Příprava darů 

15. Sanctus – Svatý, svatý 

16. __________________________________________________________________________ 

17. __________________________________________________________________________ 



18. Pozdravení pokoje 

19. Lámání chleba, Beránku Boží 

20. __________________________________________________________________________ 

 

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY 

21. Požehnání 

22. __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



DEN   HLAVNÍ 
ČÁSTI MŠE 
SVATÉ 

JEDNOTLIVÉ 
ČÁSTI MŠE 
SVATÉ 

TEXT V MEŠNÍM ŘÁDU ODKAZ V 
PÍSMU 
SV.       

Popeleční 
středa 

22.2. ÚVODNÍ 
OBŘADY 

pozdrav Milost našeho Pána Ježíše 
Krista, láska Boží a 
společenství svatého Duch 
ať je s vámi se všemi. 

2 Kor 
13,13 

Čtvrtek 23.2.     Pán s vámi. 2 Tim 
4,22 

Pátek 24.2.   úkon 
kajícnosti 

Dříve než uslyšíme Boží 
slovo a budeme slavit 
eucharistii, litujme svých 
hříchů. 

1 J 1,10 

Sobota 25.2.     Smiluj se nad námi, 
všemohoucí Bože, odpusť 
nám hříchy a doveď nás do 
života věčného. 

Ž 51,3 

      

1. neděle 
postní 

26.2.   Gloria Sláva na výsostech Bohu a 
na zemi pokoj lidem dobré 
vůle. 

Lk 2,14 

Pondělí 27.2.   vstupní 
modlitba 

Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť 
on s tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků. 

J 14,13 

Úterý 28.2. BOHOSLUŽBA 
SLOVA 

čtení ze 
Starého a 
Nového 
zákona, 
evangelium 

Najděte odkaz, proč je 
důležité číst v Písmu sv. 

J 15,3 

Středa 1.3.   Credo Věřím v jednoho Boha, Otce 
všemohoucího, Stvořitele 
nebe i země, všeho 
viditelného a neviditelného. 

Gn 1-2 

Čtvrtek 2.3.     ...skrze něho všechno je 
stvořeno... 

J 1,3 

Pátek 3.3.     Skrze Ducha svatého přijal 
tělo z Marie Panny a stal se 
člověkem. 

J 1,14 

Sobota 4.3.   přímluvy Najděte odkaz, kde nás Pán 
vybízí k přímluvám. 

1 Tim 
2,1-4       



2. neděle 
postní 

5.3. BOHOSLUŽBA 
OBĚTI 

příprava 
darů 

Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože celého světa. Z tvé 
štědrosti jsme přijali chléb, 
který ti přinášíme…. 
Požehnaný jsi, Hospodine, 
Bože celého světa. Z tvé 
štědrosti jsme přijali víno, 
které ti přinášíme… 

Gn 14,18 

Pondělí 6.3.   modlitba 
kněze nad 
dary 

S duší pokornou a se srdcem 
zkroušeným prosíme, Bože, 
abys nás přijal: ať se dnes 
před tebou staneme obětí, 
která se ti zalíbí. 

Řím 12,1 

Úterý 7.3.   lavabo 
(mytí rukou) 

Smyj ze mě, Bože, mou 
nepravost a očisť mě od 
hříchu. 

Ž 51,4 

Středa 8.3. eucharistická 
modlitba 

dialogem 
mezi 
knězem a 
lidem  

Vzhůru srdce. Máme je u 
Pána. 

Kol 3,15 

Čtvrtek 9.3.   preface 1. 
adventní 
(příklad) 

Neboť on přišel a stal se 
jedním z nás, splnil sliby 
dané praotcům a otevřel 
nám cestu k věčné spáse… 

Lk 1,68-
79 

Pátek 10.3.   preface 2. 
euchar. 
modlitba 

…on je Spasitel a Vykupitel, 
kteréhos nám poslal… 

1 J 4,14 

Sobota 11.3.     …on je tvůj milovaný Syn… Lk 3,22 
      

3. neděle 
postní 

12.3.     …mocí Ducha svatého stal 
se člověkem, narodil se z 
Panny 

Lk 1,35 

Pondělí  13.3.   Sanctus  Svatý, Svatý, Svatý, Pán, 
Bůh zástupů. Nebe i země 
jsou plny tvé slávy. 

Iz 6,3 

Úterý 14.3.     Hosana na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází ve 
jménu Páně. 

Mt 21,9 

Středa 15.3.   úvod ke 2. 
euchar. 
modlitbě 

V pravdě jsi svatý, Bože, jsi 
pramen všeho posvěcení 

Sir 1,5 

Čtvrtek 16.3.   Epikleze Sešli rosu svého Ducha také 
na tyto dary a posvěť je 

Dt 32,2 



Pátek 17.3.   Anamnéze - 
zpráva o 
ustanovení 
a 
proměnění 
(2. euchar. 
modlitba) 

Neboť on, když se vydával 
na smrt, vzal při večeři 
chléb, vzdal ti díky, lámal, 
dával svým učedníkům a 
řekl: Vezměte a jezte z tho 
všichni: tot je moje tělo, 
které se za vás vydává.  

Mt 
26,26-28 

Sobota 18.3.   Mk 
14,22-24 

      

4. neděle 
postní 

19.3.   Anamnéze - 
pokračování 

Po večeři vzal také kalich, 
znovu ti vzdal díky, dal svým 
učedníkům a řekl: vezměte a 
pijte z něho všichni: toto je 
kalich mé krve, která se 
prolévá za vás za všechny na 
odpuštění hříchů. Toto je 
smlouva nová a věčná. To 
konejte na mou památku. 

Lk 22,17-
20 

Pondělí  20.3.   1Kor 
11,23-25 

Úterý 21.3.   Tajemství 
víry (různé 
varianty) 

Tvou smrt zvěstujeme, tvé 
vzkříšení vyznáváme, na tvůj 
příchod čekáme, Pane Ježíši 
Kriste 

1 J 1,2 

Středa 22.3.   Kdykoli jíme tento chléb a 
kdykoliv pijeme tento kalich, 
zvěstujeme tvou smrt a 
čekáme na tvůj příchod, 
Pane Ježíši Kriste. 

1Kor 
11,26 

Čtvrtek 23.3.   Zachraň nás svým křížem, 
vysvoboď nás svým 
vzkříšením 

Lk 23,39 

Pátek 24.3.   Anafora - 
přímluvy za 
církev, za 
svět a za 
zemřelé 

Proto konáme, Otče, 
památku smrti a vzkříšení 
tvého Syna, obětujeme ti 
chléb života a kalich spásy a 
vzdáváme ti díky za to, že 
smíme stát před tebou a 
můžeme ti sloužit. 

Dt 10,8 

Sobota 25.3.     A v pokoře tě prosíme: Ať 
nás všechny, kdo máme 
účast na těle a krvi Kristově, 
shromáždí a sjednotí Duch 
svatý. 

1 Kor 
12,13 

      



5. neděle 
postní 

26.3.     Pamatuj, Bože, na svou 
církve po celém světě; veď ji 
k dokonalosti lásky. 

1 J 2,5 

Pondělí  27.3.     Pamatuj na svého 
služebníka, který odešl z 
tohoto světa k tobě. 

Řím 6,5 

Úterý 28.3.   závěrečná 
doxologie - 
chvála 

Skrze něho a s ním a v něm 
je tvoje všechna čest a 
sláva, Bože Otče 
všemohoucí, v jednotě 
Ducha svatého povšechny 
věky věků. 

1 Tim 2,5 

Středa 29.3.     Amen. 2 Kor 
1,20 

Čtvrtek 30.3. přijímání   Když jste byli pokřtěni, 
nepřijali jsme ducha 
otroctví, abychom se znovu 
báli, ale přijali jsme Ducha 
synovství, v němž smíme 
Boha nazývat Otcem. 

Řím 8,15 

Pátek 31.3.   modlitba 
Páně 

Otče náš, jenž jsi na 
nebesích… 

Mt 6,9-
13 

Sobota 1.4.     Modlitba Páně je uvedena v 
Písmu ještě jednou. 

Lk 11,1-4 

      

Květná neděle 2.4.     …a s nadějí očekáváme 
požehnaný příchod našeho 
Spasitele Ježíše Krista. 

Tit 2,13 

Pondělí 3.4.   pozdravení 
pokoje 

Odkazuji vám pokoj, svůj 
pokoj vám dávám. 

J 14,27 

Úterý 4.4.   lámání 
chleba 

Svátost Kristova těla a jeho 
krve ať nám slouží k 
věčnému životu. 

1 Kor 
10,16 

Středa 5.4.   přijímání …ať přijímání tvého těla a 
tvé krve není mým 
odsouzením, ale mou 
ochranou a lékem pro duši a 
tělo. 

1 Kor 
11,29 

Zelený čtvrtek 6.4.   (Agnus) Hle, Beránek Boží, ten, který 
na sebe vzal hříchy světa. 

J 1,29 

Velký pátek 7.4.     Blahoslavení, kdo jsou 
pozvání k večeři Beránkově. 

Zj 19,9 



Bílá sobota 8.4.     Pane, nezasloužím si, abys 
ke mně přišel, ale řekni jen 
slovo, a má duše bude 
uzdravena. 

Mt 8,8 

      

Neděle 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání 

9.4. ZÁVĚREČNÉ 
OBŘADY 

slavnostní 
požehnání 

Požehnej vás všemohoucí 
Bůj, Otec i Syn i Duch svatý. 

Nm 6,24-
26 

 

 


