
POSTOJE V LITURGII CÍRKVE 
(doplněný výtah z ACO 2000/09, příl. 2) 

 

STOJÍ SE: 
od vstupního zpěvu až do vstupní modlitby včetně 

(Varhaník může preludovat již před začátkem mše sv., ale po zazvonění, kdy vychází 

liturgický průvod a všichni v chrámě povstanou, varhaník by měl „přejít“ z preludia na 

sloku písně ke vstupu. Užívá-li se kadidla, varhaník hraje další sloky písně nebo 

preluduje tak dlouho, dokud celebrant neokouří oltář a neodebere se k sedes.) 

 

SEDÍ SE: 
během prvního čtení, responsoriálního žalmu, druhého čtení a sloky písně před 

evangeliem z Kancionálu, povstává se po  zazpívání této sloky, dříve než předčítající 

evangelia vyzve lid slovy: Pán s vámi. 

 

 STOJÍ SE: 
»1. při zpěvu alelujového verše před evangeliem 

»2. Pokud se  zpívá  jiný zpěv např. zpěv scholy bez aleluja,  

      sloka písně před evangeliem z Kancionálu atd. - povstává se v okamžiku, kdy jáhen 

      vezme Evangeliář z oltáře a pozvedne ho nad hlavu. 

»3. při čtení evangelia 

 

SEDÍ SE: 
při homilii a během chvíle ticha po homilii 

 

STOJÍ SE: 
během vyznání víry a přímluv 

 

SEDÍ SE: 
Po skončení přímluv, to je při přípravě oltáře a přinášení obětních darů až do výzvy: 

Modlete se, aby Bůh přijal oběť své církve. a odpovědi lidu: Ať ji přijme ke své slávě a 

k spáse světa. včetně. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Platí pro ty, kteří nejsou v lavicích. 
STOJÍ SE: 
Při modlitbě nad dary, po celou prefaci až do doby, kdy kněz vztáhne ruce nad dary. 

(V každé euch. modlitbě je to v jinou dobu a po různých slovech.) 

 

KLEČÍ SE: 
Příklad na II. euch. modlitbě: 

Dříve než kněz vysloví: Proto prosíme: Sešli rosu... všichni pokleknou. 

V kleče ještě říkají  jedno ze tří možných zvolání na knězova slova: Tajemství víry, to 

je např.: Tvou smrt zvěstujeme... 

 
STOJÍ SE:  
Po zvolání na knězova slova: Tajemství víry až do předání pozdravení pokoje včetně 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dle ACO 2000/09, příloha 2, str. 4 „...avšak v lavicích ať se klečí, případně sedí během 

eucharistické modlitby.“ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Platí pro ty, kteří jsou v lavicích. 
STOJÍ SE: 
při modlitbě nad dary, po celou prefaci až do Svatý, svatý včetně. 

 

KLEČÍ SE: 
po celou eucharistickou modlitbu až do závěrečné doxologie  a  zvolání lidu Amen 

včetně. 

 
STOJÍ SE: 
od knězovy výzvy k modlitbě Páně až do předání pozdravení pokoje 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Dále pro všechny společné 
KLEČÍ SE: 
od začátku zpěvu Beránku Boží až do doby, než kněz přijme Tělo a Krev Kristovo 

(není doloženo, doporučuje se) 

 

Při posvátném mlčení po přijímání  se  doporučuje podle  možností sedět. 

 

STOJÍ SE: 
(s knězem si stoupnou všichni lidé)  

při modlitbě po přijímání až do odchodu liturgického průvodu do sakristie popřípadě z 

chrámu ven 

Jsou-li čteny ohlášky, děkuje se atd. je vhodné se posadit (není doloženo, doporučuje 

se), ale na závěrečné požehnání postavit. 

 

 

 

 


