
LITURGIE
Slavíme to, co se nám stalo. 



Co se 
nám 

stalo?

Dostali jsme život.



Jak slavíme?

Zpěvem, recitací, čtením a jiným konáním?



Nejen!
Kdyby to byl jen vnější viditelný a slyšitelný projev 
něčeho, čím nitro člověka nehoří, bylo by to pouhé 

divadlo. 



Co je to tedy 
ta liturgie?

Je to Boží čin.

Je to čin kříže JK, který se 
NEuskutečnil pouze tehdy na Golgotě a tečka.       

 On se uskutečňuje v liturgii dnes.



Za jakých podmínek?
- Vše v platném řádu církve.

-  Vše s mou osobní účastí vzájemného sdílení 
se s Bohem.

- Bez mého souznění s Bohem jde o „nulový“ 
dopad milosti.



Jak se konkrétně člověk sdílí s 
Bohem?

- Ve vědomí potřeby vykoupení se upřímně a vděčně 
sklání před zachráncem.

- Je připraven Mu naslouchat a nechat se Jím 
proměnit.



Plody liturgie:
- Uzdravené srdce člověka.
- A jaké srdce, takový život.

- Přičemž zpětně je tak oslavován 
Bůh.



Všechna 
rozhodnutí 
záleží na 
tom, po čem 
toužíme.

To jací jsme pramení z našeho života.
Žijme liturgický život.



Baví, 
nebaví mě 
to na 
liturgii?

Účast na liturgii není pro zábavu.



Je to hledání Božího království – 
hledání pohledu na život skrze 
ukřižovaného Krista.

Hledej Boží království
a vše ostatní najde své 

místo.



Podstatou 
liturgie je 
být před 
Bohem. 

A správně se setkat s Bohem znamená hlouběji 
prožít mezilidskou jednotu.



Naše duše se 
potřebuje 
naučit plýtvat 
časem pro Boha 
a ne chtít stále 
něco dělat či 
dosahovat.

Kdo žije liturgii, stává se ve své 
nejvnitřnější bytosti pravdivý, 
zdravý a plný pokoje.



Výrazy 
bohoslužba, mše 
sv.
Bohoslužba = liturgie, pobožnost

Mše sv. = eucharistie



Liturgie

Všechno, co 
zpřítomňuje, co 
pro nás udělal 
Pán Ježíš:

Udílení svátosti
Mše sv. jako vrchol a život liturgie

Žehnání jménem církve
Breviář



Svátost
manželství 

Liturgická služba 
z moci vlastního 
křestního 
kněžství.



       Pobožnost
Ne zpřítomnění 
skutků a díla PJ, 
ale spíše odpověď 
na to co PJ udělal.
Májová
Růženec
Litanie

Adorace
Střelné modlitby 
Další lidová zbožnost apod.



Ritus
Příslušnou autoritou 
pevně stanovený řád 

liturgie.

Jde o souhlas mezi tělem a duší. Tělo 
zjevuje Pravdu a Ducha.

Rituální program umožňuje věřícím být 
vtažen do díla spásy, přítomného  v oběti 
JK.



Církev

Ti, které Pán Ježíš 
zavolal.

 A oni zareagovali  tím, že se 
shromáždili do společenství, které 
následuje PJ.



Křest
Smlouva, za podmínek, 
které určí Bůh a které, 
když já přijmu, On mě 
adoptuje za své dítě a 
dědice.

-   Podmínka Boží:  uvěřit a svěřit se Mu ( jak o tom mluví PS)
- Vše ostatní už zařídí Bůh.



Liturg
Ten kdo slaví 
liturgii, koná 

bohosl. úkony.

- Pán Ježíš je první a hlavní liturg, 
ostatní jednají v Jeho jménu.



Papež,
biskup, 
kněz

- jednají ve jménu JK
-  jsou služebníky, správci Božích 

tajemství (PJ skrz ně garantuje 
pravost liturgie)

-  dostali tuto moc a autoritu o Boha



Uspořádání – řád 
liturgie
- Řád pomáhá jednotě církve, 

pravdivosti a lásce.

- Protože jsme každý originál, 
vyžaduje to pokoru vůči řádu.



Proč kategorické liturgické 
zásady a předpisy?
V proměnách času se musí stále:
• respektovat souznění s původním 

obdarováním na počátku Církve, protože v 
něm je základ spásy
•neustále se musí rozvíjet citlivost pro 

konkrétní historickou dobu, jazyk, kulturu, 
životní situaci, věk a vzdělání adresáta…
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