
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI
 

Dekret In Missa in Cena Domini
týkající se obřadu umývání nohou

Prot. N. 87/15

Ve mši na památku večeře Páně byla reformou obřadů Svatého týdne provedenou dekre-
tem Maxima Redemptionis nostrae mysteria (30. listopadu 1955) dána možnost, aby se 
takřka jako dramatické ztvárnění Kristovy pokory a lásky k jeho učedníkům konalo po 
čtení  z  evangelia  podle  Jana,  když  k  tomu  radily  pastorační  důvody,  mytí  nohou 
dvanácti mužů.

Tento  obřad  se  v  římské  liturgii  tradičně  nazýval  mandatum [přikázání]  Páně 
o bratrské lásce — podle Ježíšových slov (srov. Jan 13,34) zpívaných během slavení 
v antifoně.

Biskupové a kněží, kteří tento obřad konají, jsou zváni, aby se niterně připodob-
ňovali  Kristu,  který  »nepřišel,  aby  si  nechal  sloužit,  ale  aby  sloužil«  (Mt  20,28) 
a pobízen láskou »až do krajnosti« (Jan 13,1) dal svůj život pro spásu lidského pokolení.

Aby se účastníkům obřadu mohl tento jeho význam ukázat plně, považoval papež 
František za dobré pozměnit normu obsaženou v rubrikách Římského misálu (Missale  
Romanum, s. 300, č. 11 [Český misál, ed. 2015, s. 142, č. 6]): »Viri selecti deducuntur 
a ministris…« [»Přisluhující přivedou vybrané muže…«] — nadále má tedy text být 
změněn takto: »Qui selecti sunt ex populo Dei deducuntur a ministris…« [»Přisluhující 
přivedou vybrané osoby z Božího lidu…«] (a konsekventně  v Caeremoniale Episcopo-
rum, č. 301 a č. 299b: »sedadla pro určené osoby«). Duchovní pastýři tak budou moci 
vybrat  skupinku věřících reprezentující  rozmanitost  i  jednotu každé  součásti  Božího 
lidu. Tato skupinka se může skládat z mužů i žen a vhodně z lidí mladých i starých,  
zdravých i nemocných, z kleriků, zasvěcených osob i laiků.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zavádí tuto změnu na základě papežského 
zmocnění  do  liturgických  knih  římského  obřadu  a  připomíná  duchovním  pastýřům 
jejich poslání objasnit to vhodným způsobem jak věřícím, kteří jsou vybráni, tak ostat-
ním, aby se obřadu mohli účastnit vědomě, činně a plodně.

Všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, ztrácejí platnost.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. ledna 2016, o slavnosti Zje-

vení Páně.
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