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2    Pamatuj na naše bratry a sestry,  
kteří zesnuli v Kristově pokoji,  
i na všechny zemřelé,  
vždyť jejich víru znáš ty sám.  
Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář,  
a ve vzkříšení jim daruj plnost života.  
Až skončí i naše pozemské putování,  
přiveď nás do věčného domova,  
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií,  
s apoštoly a mučedníky,  
(se svatým N) 
a se všemi svatými  
budeme navěky chválit a oslavovat 

sepne ruce 

skrze tvého Syna, Ježíše Krista. 
 

Všichni říkají: 
 

 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.  

EUCHARISTICKÁ MODLITBA PRO MŠE ZA RŮZNÉ POTŘEBY 
I. CÍRKEV NA CESTĚ K JEDNOTĚ 

 
Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: 

Vpravdě jsi svatý, Bože,  …i nám otvírá Písmo a láme chléb. 
Sepne ruce. 
 
Koncelebranti vztáhnou ruce nad dary (k darům) a říkají: 
 

V   Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme:  
Sešli svého svatého Ducha,  
ať posvětí dary chleba a vína,  
aby se nám staly tělem a krví  
našeho Pána, Ježíše Krista. 

 

Sepnou ruce a pokračují: 
 

Neboť on poslední noc před svým utrpením 
vzal při hostině chléb,  
pronesl modlitbu požehnání,  
lámal, dal 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. 
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Všichni koncelebranti společně pokračují: 
 

Po večeři vzal kalich s vínem,  
pronesl modlitbu chvály a díků,  
dal ho 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 HŘÍCHU. 
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... 
  
Koncelebranti společně s rozpjatýma rukama říkají: 
 

V     Dobrý Otče,  
slavíme památku Krista,  
tvého Syna a našeho Spasitele.  
Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě 
 vzkříšení a posadil po své pravici.  

Hlásáme toto dílo tvé lásky,  
dokud on nepřijde ve slávě,  
a klademe před tebe chléb života  
a kalich požehnání.  
Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve:  
Je to velikonoční oběť,  
ve které Ježíš Kristus  
vydává své tělo a prolévá svou krev,  
a tak nám otvírá cestu k tobě.  
Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky,  
ať se účastí na tomto stole  
stáváme živými údy Kristova těla. 

 

Sepnou ruce. 
 

1    Obnovuj světlem evangelia církev na celém světě,  
v naší (N.) diecézi i naši (N.) obec.  
Upevni pouto lásky mezi věřícími a pastýři tvého lidu  
v jednotě s naším papežem N.,  

naším biskupem N.  

(zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové) 

a celým sborem biskupů.  
Dej, ať v tomto světě, zraněném nesvorností,  
je tvůj lid zářivým znamením jednoty a pokoje. 
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