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3 Mše svatá – Bohoslužba Oběti 

Milé děti, už dobře víte, že mše svatá má dvě části.  

Je to bohoslužba slova a bohoslužba oběti.  

Hlavním důvodem, proč jdeme na mši svatou, je část druhá. 
 

BOHOSLUŽBA OBĚTI 

Slovo obětovat znamená něco dát. Vzdát se toho, co má 

pro mě velkou cenu. Obětujeme něco proto, abychom ukázali, 

že nám na někom záleží. Z Bible znáte příběh o Ábelovi, který 

obětoval svou nejmilejší ovečku a Bůh měl z toho radost.  
 

Čím cennější věc někdo obětuje, tím více se ukazuje, jak veliká je jeho láska.  

Boží Syn, Ježíš obětoval to, co je ze všeho nejcenněji - svůj život. 

Jak se to stalo, už dobře víš. Ježíš byl se svými učedníky v Jeruzalémě a byly blízko 

svátky Velikonoc, kterým židé říkali Pascha. Tehdy se Ježíš rozhodl, že dá svůj život 

jako oběť za nás za všechny, abychom byli vykoupeni z našich hříchů. Ty hříchy nám 

bránili vstoupit do domu našeho nebeského Otce. 

Při poslední večeři učedníkům ukázal, 

jak si mají jeho oběť navždy připomínat. 

Vzal do ruky chléb, který se bude 

proměňovat v jeho Tělo a vzal také víno, 

které se bude proměňovat v jeho Krev. 

Přikázal to dělat na jeho památku 

 

Na kříži zemřel a tak odevzdal svůj život 

jako oběť z lásky k lidem. 

 

Protože Ježíš dal svůj život jako oběť 

také z lásky ke svému Otci, kterého 

miloval, byl vzkříšen z mrtvých, láska 

zvítězila. 

 

 



Při každé mši svaté, když začíná bohoslužba oběti, si připomínáme,  

jak velice má Bůh tento svět rád.  

 

Na Ježíšovu oběť nechceme jen 

vzpomínat, chceme se k ní také připojit. 

Když se přináší chléb, který je 

znamení lidské práce, my si můžeme 

vzpomenout na něco těžkého, co jsme 

dělali a  nešlo nám to. Přidáme to 

k Ježíšově oběti, za někoho, koho máme 

rádi, nebo za usmíření s někým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když přinášíme víno, znamení radosti, my si můžeme vzpomenout,  

co všechno dobrého se nám podařilo, čím jsme udělali radost sobě i druhým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přinášíme chleba a s ním všechny  těžké námahy za: (doplň do prázdných lístečků) 

 

obrázek dobarvi 


