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2 A nám všem, svým synům, dobrotivý Otče  
dej nebeské dědictví 
s blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií, 
s jejím snoubencem svatým Josefem,   
s tvými apoštoly a svatými.  
Ve tvém království a s celým vesmírem,  
vysvobozeným z hříchu a smrti, 
ať tě oslavujeme 
skrze našeho Pána, Ježíše Krista, 
sepne ruce 

neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. 
 

Hlavní celebrant spolu s koncelebranty říká: 
 

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

Lid zvolá: Amen. 

 
 
 
 
 
 

ČTVRTÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
 
Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: 
Děkujeme ti, svatý Otče,  … všechno naplňuje a posvěcuje. 

 
Koncelebranti vztáhnou ruce nad dary (k darům) a říkají: 

V    Proto tě, Otče, prosíme: 
ať svatý Duch posvětí také tyto dary, 
aby se staly tělem a krví našeho Pána,  
Ježíše Krista. 

Sepnou ruce a pokračují. 

Neboť skrze tělo a krev tvého Syna  
obnovujeme s tebou věčnou smlouvu 
a konáme veliké tajemství, které nám odkázal. 

 

Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil,  
ukázal všechnu svou lásku 
a těm, které zanechával ve světě, 
se vydal do krajnosti: 
Při večeři vzal chléb, požehnal jej, 
lámal, dával svým učedníkům a řekl: 

 
Vztáhnou pravou ruku k hostii. 
 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:  
TOTO JE MOJE TĚLO, 
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 
 
Sepnou ruce, při pozdvihování pohlédnou na hostii a potom se hluboce 
ukloní. 
 
 

     4            1 



 Liturgie.cz – koncelebrační texty    IV. eucharistická modlitba 

 

Všichni koncelebranti společně pokračují: 
 

Také vzal kalich naplněný vínem, 
vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl: 

 
Vztáhnou pravou ruku ke kalichu 
 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:  
TOTO JE KALICH MÉ KRVE, 
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS  
A ZA VŠECHNY  
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. 
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.  
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. 
 
Sepnou ruce, při pozdvihování pohlédnou na kalich a potom se hluboce ukloní. 
  
Hlavní celebrant řekne: 
Tajemství víry… 
 
Potom koncelebranti s rozpjatýma rukama říkají: 
 

 V   Proto konáme, Bože, 
slavnou památku našeho vykoupení:  
Zvěstujeme, že Kristus zemřel  
a sestoupil mezi mrtvé, 
vyznáváme, že vstal z mrtvých  
a usedl po tvé pravici, 
a v očekávání jeho slavného příchodu 
obětujeme ti jeho tělo a jeho krev,  
oběť, ve které ty máš zalíbení  
a celý svět spásu. 

 

Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť, 
kterous ty sám vložil do rukou své církvi; 
dej všem, kdo budou  
z tohoto jednoho chleba jíst  
a z tohoto jednoho kalicha pít, 
ať jsou v Duchu svatém jedno tělo, 
aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu,  
k chvále tvého jména. 

 
Sepnou ruce 
 

1 A ještě, Bože, prosíme: 
Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme: 
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N,  
našeho biskupa N., 
(zde se mohou jmenovat pomocní biskupové) 

na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, 
(na toto místo se při některých příležitostech vkládají zvláštní prosby) 

na ty, kdo přinesli své dary, 
a na všechny kolem shromážděné, 
(na toto místo se při křtu vkládá prosba za nově pokřtěné) 
na všechen svůj lid 
i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem. 
Pamatuj také na věřící, 
kteří odpočinuli v tvém Kristu,  
i na všechny zemřelé, 
neboť ty o jejich víře víš. 
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