
PREFACE
ADVENTNÍ 1

Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť  on  přišel  jako  světlo  do  našich  temností.
Navštívil a vykoupil svůj lid. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 

ADVENTNÍ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.  

Jeho jsi ztracenému lidstvu přislíbil za vykupitele. Jeho
pravda  září  hledajícím,  jeho  síla  posiluje  slabé,  jeho
smilování  přináší  hříšníkům  odpuštění.  Neboť  On  je
Spasitelem světa, kterého jsi poslal, protože jsi věrný.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



ADVENTNÍ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Ty  jsi  potěšil  svůj  lid  zaslíbením  Vykupitele  skrze
kterého  učiníš  všechny  věci  nové  v  den,  kdy  přijde
soudit svět ve spravedlnosti.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 

ADVENTNÍ 4
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Jemu připravil cestu Jan Křtitel, který jej prohlásil za
zaslíbeného Mesiáše  a  pravého Beránka,  který  snímá
hříchy  světa.  Hříšníky  volal  k  pokání  aby  mohli
uniknout hněvu v den, kdy Pán přijde v své slávě.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



VÁNOČNÍ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť v tajemství Slova učiněného tělem jsi nám dal
nové  zjevení  své  slávy,  abychom tě  poznali  ve  tváři
tvého Syna a mohli milovat to, co nevidíme.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VÁNOČNÍ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.  

V zázraku a tajemství Slova učiněného tělem jsi otevřel
oči  víry  k  novému  a  zářivému  vidění  své  slávy,
abychom,  spatřujíce  Boha,  který  se  stal  viditelným,
mohli být taženi k lásce Boha, kterého nemůžeme vidět.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



VÁNOČNÍ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.  

Neboť Tvé věčné Slovo se stalo člověkem a jako nikdy
předtím se zjevila Tvá sláva. Když vidíme Tvého Syna,
který  se  nám  (dnes)  narodil,vidíme  Tebe,  a  jsme
uchváceni láskou k Tobě, Bože neviditelný.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VÁNOČNÍ 4
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť v těchto dnech slavíme jeho příchod, kterým se
všechno změnilo: Tvé věčné Slovo přijalo naši slabost,
Tvůj Syn se stal jedním z nás, naše lidství vstoupilo do
Tvé slávy a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



ZJEVENÍ PÁNĚ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

V  něm  jsi  to,  co  bylo  od  věků  skryté  dal  poznat
národům celého světa, když jsi zjevil plnost své slávy v
Tom, který sdílel naše smrtelné lidství.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

ZJEVENÍ PÁNĚ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Neboť  dnes  odhaluješ  tajemství  naší  spásy,  dnes
zjevuješ  světlo  národů,  svého  Syna  Ježíše  Krista.
Objevil se jako smrtelný člověk na zemi a obnovil nás v
záři svého božského života.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



ZJEVENÍ PÁNĚ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť  v  Kristu  jsi  odhalil  tajemství  spásy  -  on  je
světlem  světa,  vykupitelem  národů.  Přišel  na  zem,
sdílel s námi tento smrtelný život a obnovil nás jasem
svého božství. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť při jeho křtu nám jej Tvůj hlas z nebe zjevil jako
tvého  milovaného  Syna  a  Duch  svatý,  který  na  něj
sestoupil, jej potvrdil jako zaslíbeného Mesiáše.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



POSTNÍ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Povoláváš svůj lid, aby očistil své srdce a připravil se s
radostí na velikonoční svátky, Dej, abychom, obnoveni
vodou křtu mohli vstoupit do plnosti tvé slávy. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 

POSTNÍ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť on je tvůj milovaný Syn, v němž se nám zjevil
smysl  Zákona  a  Proroků.  Když  připravoval  své
učedníky  na  svou  smrt  ukázal  se  jim  s  Mojžíšem  a
Eliášem  a  zjevil  jim  svou  slávu,  aby  je  poučil,  že
utrpením a smrtí se vstupuje do slávy vzkříšení. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



POSTNÍ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť  on  nás  miloval  a  vydal  sebe  samého  za  nás.
Zemřel, abychom došli pokoje. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

POSTNÍ 4
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

On nás volá k pokání a k víře v evangelium. On sám je
Tvým Slovem, a jeho smrt je naším životem. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:  



VELKÝ ČTVRTEK
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

On je náš velký a věčný velekněz, který obětoval sám
sebe jako čistou a provždy platnou oběť a vydal za naši
spásu  své  nejsvětější  tělo  a  krev.  Když se  účastníme
této svaté hostiny, konáme památku jeho utrpení,  a v
milosrdenství  a  pokoji  dostáváme  záruku  budoucí
slávy.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

 

VELKÝ PÁTEK
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť On nás neodsoudil, ale dal se odsoudit za nás.
Za naše hříchy byl přibit  na kříž: jeho nevinná krev za
nás vylitá nás vykoupila a jeho vzkříšení nám otevřelo
cestu k Tobě. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



VELIKONOCE 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Vždyť tys ho vzkřísil  z mrtvých. V něm spočívá náš
život a naše naděje. V něm chválí andělé tvou slávu. V
něm tě velebí celé stvoření. Všechny nebeské mocnosti
a všichni spasení zpívají v mnohohlasém jásotu. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VELIKONOCE 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

On na sebe vzal hřích světa, svou smrtí přemohl naši
smrt a svým vzkříšením obnovil život. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



VELIKONOCE 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť  byl  obětován  náš  velikonoční  beránek,  Ježíš
Kristus. V něm všechno zastaralé zaniklo, v něm svět
našel svou spásu, a všechen život dostal nový smysl a
plnost. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VELIKONOCE 4
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

V něm jsi se ukázal lidstvu jako Otec a přijal nás za své
milované děti. V jeho vzkříšení jsi překonal moc smrti
a povolal i nás k věčnému životu. Jako dobrý pastýř nás
živí tvůj Syn hostinou své lásky a naplňuje nás svým
Duchem, abychom dosáhli cíle svého života. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť  jsi  ho  povýšil  a  dal  jsi  mu jméno  nad  každé
jméno. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Když vystoupil na nebesa a posadil se po tvé pravici,
vylil  zaslíbeného  Ducha  svatého  na  všechny  své
vyvolené děti   a svědectvím tohoto svatého Ducha si
shromáždil  ze všech jazyků a národů svatou obecnou
církev.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Abys  naplnil  příslib  vzkříšení,  vylil  jsi  oheň  svého
Ducha a sjednotils do jednoho těla lidi všech národů a
jazyků. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Ty jsi svolal svou církev ze všech národů  a dodnes ji
zachováváš  svým svatým Duchem.   Nepřestáváš  nás
všechny volat k jednotě ducha abychom přes všechno,
co nás dělí byli jedním tělem Kristovým. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



SVÁTEK TROJICE SVATÉ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Stvořil  jsi  nás,  Bože,  svým  obživujícím  slovem,  a
zachránil  životem,  smrtí  a  zmrtvýchvstáním  svého
Syna.  Duchem  svatým  nás  voláš  do  společenství
svatých. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

SVÁTEK TROJICE SVATÉ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Uprostřed  rozděleného  a  znesvářeného  lidstva  totiž
vidíme, že ty dáváš ochotu ke smíření. Je to tvůj Duch,
kdo  se  dotkl  srdcí,  když  nepřátelé  spolu  opět  mluví,
protivníci  si  podávají  ruce  a  národy  hledají  cestu  k
sobě.  Je  to  tvé  dílo,  když  ochota  ke  smíru  ukončuje
spor,  odpuštění  překonává  nenávist  a  místo  pomsty
přichází prominutí.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



SVÁTEK TROJICE SVATÉ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Ty jsi zdroj a počátek všeho života. Ty jsi nás stvořil,
vykoupil a posvětil. Uctíváme tvou božskou velikost a
klaníme se před nevyzpytatelným tajemstvím tvého bytí
v Trojici. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

PODĚKOVANÍ ZA ÚRODY ZEMĚ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Chválíme tě za zázrak růstu a zdaru a děkujeme ti za
úrodu tohoto roku. Tvé požehnání nám dává ovoce naší
práce, tvá dobrota zachovává a naplňuje náš život.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:



PODĚKOVANÍ ZA ÚRODY ZEMĚ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Chválíme tě za zázrak růstu a zdaru a děkujeme ti za
úrodu tohoto roku. Tvé požehnání nám dává ovoce naší
práce, tvá dobrota zachovává a naplňuje náš život.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VŠEOBECNÁ 1
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť v Tobě žijeme, pohybujeme se a Tvoji jsme a
každý den znovu zakoušíme Tvou lásku.  Již  v tomto
životě nám dáváš svého svatého Ducha jako zárukou
věčného života a věčné slávy. Skrze něj jsi vzkřísil z mr
tvých Ježíše,  našeho Pána a bratra,  a tak jsi  nám dal
naději, že i my z mrtvých vstaneme.

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



VŠEOBECNÁ 2
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

On s námi prožil těžkosti života i temnotu světa a smrti,
ale Ty jsi ho vzkřísil k novému životu. Díky němu jsme
se  stali  novým  stvořením,  překonáváme  strach  a
připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VŠEOBECNÁ 3
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

V živé víře si připomínáme jeho smrt, vyznáváme jeho
vzkříšení  a  plni  naděje  a  jistoty  očekáváme  jeho
příchod ve slávě. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



VŠEOBECNÁ 4
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. 

Neboť On se narodil, aby nám dal nový život, vzal na
sebe bolest a smrt, aby nás osvobodil  od hříchu, vstal z
mrtvých, aby nám otevřel bránu nesmrtelnosti a usedl
po  Tvé  pravici,  aby  nám  připravil  místo  ve  Tvém
království. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě:

VŠEOBECNÁ 5
Je  vskutku  dobré,  správné  a  spasitelné,  že  máme  ve
všech  časech  a  na  všech  místech  vzdávat  díky  tobě,
svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Ježíše
Krista, našeho Pána.

Nikdy  nás  nenecháváš  o  samotě  a  neustále  nám
ukazuješ svou přítomnost. V dávných dobách jsi vedl
svůj  lid  Izrael  nedozírnou  pouští.  Dnes  doprovázíš
církev  a  posiluješ  ji   svým Duchem.  Tvůj  Syn  nám
otvírá cestu, která nás z tohoto života přivede k radosti
života věčného. 

A  proto  se  všemi  nebeskými  zástupy  chválíme  a
velebíme  tvé  slavné  jméno  a  zpíváme  píseň  ke  tvé
slávě: 



EUCHARISTICKÉ

MODLITBY
ADVENTNÍ

Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi svatý a veliký a že se
ve  všech  dobách  smíme  radovat  z  tvé  blízkosti.
Děkujeme ti za lidské dějiny, které jsou dějinami spásy,
děkujeme ti za to, že když se od tebe vzdalujeme, ty
nám ukazuješ cestu zpět.  Tvůj Syn, který je ti  rovný
slávou a mocí se stal z lásky k nám člověkem a prožil
náš život. 

Přišel jako náš bratr, jako člověk Ježíš, splnil  odvěkou
touhu  lidstva  a  navždy  nám  otevřel  cestu  k  tobě .
Děkujeme ti za advent našich dnů : za to, že nemusíme
jen vzpomínat na to, co se kdysi stalo, že smíme otevřít
své oči a svá srdce pro světlo, které přichází a sílí, že
smíme  naslouchat  hlasu,  kterým  k  nám  v  tichu
očekávání promlouvá Duch svatý. 

Teď  tě,  Otče,  prosíme:  Sešli  svého  Ducha,  který  se
vznášel nad vodami, dříve než jsi stvořil světlo, který
mluvil a jednal skrze praotce a proroky, skrze nějž jsi
počal božský život v Panně Marii. Ať tvůj Duch, dárce
života,  naplní  tyto  dary  jako  znamení  Ježíšovy
přítomnosti, aby se tento chléb a toto víno staly tělem a
krví  tvého  Syna,  který  nám  přikázal  slavit  toto
tajemství.



VÁNOČNÍ
Vpravdě jsi svatý, Bože, náš Otče, a my tě chválíme ve
tvém  milovaném  Synu,  Ježíši  Kristu,který  je  naším
Pánem a bratrem. Neboť této noci (v tento den) (v této
době)  jsme  se  směli  dovědět,  že  se  naplnil  čas:   že
přichází,  aby konal  tvou vůli.  A my slavíme hostinu,
kterou ustanovil na svou památku, abychom v děkování
za jeho lásku mohli zakoušet jeho přítomnost. 

Otče,  přinášíme  ti  chléb  a  víno  jako  znamení  oběti
tvého  Syna  a  prosíme  tě  :  posvěť  tyto  dary  svým
Duchem, který dává život. Dej, ať  jsme sjednoceni s
tvým Synem a mezi sebou navzájem, když jíme tento
chléb a pijeme z tohoto kalicha, a tak zvěstujeme jeho
smrt, dokud nepřijde.

POSTNÍ 1
Laskavý Otče, stojíme před tebou a myslíme na tvou
velikost, dobrotu a lásku. Děkujeme ti, že hned po pádu
prvních lidí, jejichž pýchu a vzpouru v sobě neseme i
my,  jsi  otevřel  čas  naděje  a  zaslíbil  lidstvu  spásu.
Myslíme  na  každé  prolití  lidské  krve,  které  vždycky
bylo  bratrovraždou,  na  všechny  babylónské  věže  -
pomníky  lidské  hlouposti,  na  potopu,  která  skončila
duhou  smíření,  na  otroctví  a  genocidu,  z  nichž  jsi
vysvobodil  svůj lid, a na zkušenost pouště , kde ses dal
poznat jako ten, který nikdy nezklame.

Děkujeme ti,  Otče, že jsi miloval svět tak, žes poslal
svého Syna, když přišla plnost času.  V něm, v Ježíši



Kristu,  se  Slovo  stalo  tělem,  láska  obětí  a  naděje
skutečností. Čtyřicet dní a jeho pokušení na  poušti je
svědectvím o jeho věrnosti tam, kde my selháváme, a
jeho kříž je ujištěním, že nikdy není nic ztraceno. Jsme
poutníci  a  on  nám daroval  na  naší  cestě  k  věčnému
životu své tělo  a  krev jako znamení  své lásky až do
krajnosti. 

Prosíme tě, Otče, posveť tyto dary mocí svého Ducha,
když naplňujeme to, co nám Ježíš přikázal: Dej, ať se
tento chléb a  toto víno stanou tělem a krví tvého Syna
Ježíše  Krista,  který  nám  touto  obětí  otevírá  cestu  k
tobě.

POSTNÍ 2
Beránku Boží, ty jsi zemřel za naše hříchy i za hřích
celého  světa.  Jdeme  ti  vstříc,  abychom  při  přijímání
chleba a vína přijali tebe, tvé tělo a krev, a vzdali ti s
církví na celém světě čest a chválu:

Hoden  jsi,  Beránku,  ty  obětovaný,  přijmout  moc,
bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.

VELKÝ ČTVRTEK
Bože, náš nebeský Otče a Stvořiteli světa, jsi svatý a
tvá sláva nezná hranic. Chválíme tě a prosíme:

Sešli na naši eucharistii svého Ducha, který dává život,
toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky, toho, jenž



zastínil  Pannu  Marii  milostí,  toho,  jenž  sestoupil  na
Ježíše u Jordánu a na apoštoly v den Letnic. Ať vylití
ohně Ducha svatého promění naši hostinu díků, aby se
tento  chléb  a  toto  víno  staly  Kristovým  tělem  a
Kristovou krví.

VELIKONOČNÍ
Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení.
Ty přinášíš světlo tam, kde je temnota, život tam, kde je
smrt,  a  slovo tam,  kde se  mlčí.  Děkujeme Ti  za  náš
pozemský život a za svět, který jsi nám dal. Děkujeme
Ti za nový svět, který přijde, a za lásku, která všechno
pronikne.  Chválíme  Tě  za  tvou  milost,  kterou  jsi
prokázal  svému  vyvolenému  národu  Izraeli:  za
vysvobození z Egypta, za dar zaslíbené země a za tvou
věrnost smlouvě, kterou jsi s ním uzavřel.

Děkujeme Ti za to, že jsi nás dovedl domů ze zajetí a za
slova proroků , která nejsou ztracena. Chválíme Tě  za
smrt  a  zmrtvýchvstání  tvého  milovaného  Syna,  který
splnil  tvé  sliby  a  ještě  naplní  všechna  tvá  zaslíbení.
Sešli na nás a na tyto dary svého svatého Ducha, který
dává život. Spoj nás a všechny, kteří přijímají Kristovo
tělo a krev, ve své společenství.



SVATODUŠNÍ
Velebíme  tě,  svatý  Otče,  a  oslavujeme  tě  ve  tvém
svatém  Duchu,  dárci  života,  který  se  od  počátku
vznášel nad vodami, který mluvil ústy proroků a tvému
vyvolenému lidu dával světlo a sílu.  Když se naplnil
čas,  stal  se  tvůj  Syn  Ježíš  skrze  Ducha  svatého
člověkem  a  narodil  se  z  Panny  Marie.  V  jeho  síle
zvěstoval chudým poselství spásy,  zajatým svobodu a
zarmouceným radost. A abychom už nežili sami sobě,
ale pro něho, Krista ukřižovaného a vzkříšeného, poslal
jsi svého Ducha také nám. A on mezi námi dál koná
dílo spásy tvého Syna: všechno naplňuje a posvěcuje. 

Přicházíme před tvou tvář se znameními jeho oběti  a
prosíme tě : Ať tvůj Duch posvětí tyto dary,  aby se nám
staly  tělem  a  krví  tvého  Syna,  našeho  Pána  Ježíše
Krista. Naplň nás všechny jeho silou a jeho životem a
přiveď skrze něho svou církev k jednotě.

PODLE HIPPOLYTA
Děkujeme ti, Bože, náš Otče, skrze tvého milovaného
Syna, Ježíše Krista. Poslal jsi nám ho, když se naplnil
čas, jako Spasitele a Vykupitele a jako posla tvé svaté
vůle. On, tvé věčné Slovo, je s tebou nerozlučně spojen.
Skrze něj jsi všechno stvořil  a vidě jsi, že je to dobré.
On se stal skrze Ducha svatého člověkem, narodil se z
Panny Marie, a tys nám ho zjevil jako svého Syna. Aby
naplni l tvou vůli a shromáždil tvůj svatý lid, rozepjal v
bolesti své ruce a ty, kdo v tebe věří, vykoupil z utrpení.



Dobrovolně  se  vydal  na  smrt,  aby smrt  zbavil  moci.
Zlomil  pouta  zla,  odvrátil  naši  záhubu  a  zvěstoval
vzkříšení. 

Děkujeme ti,  že  smíme stát  před  tebou a  můžeme ti
sloužit.  A prosíme tě :  Sešli  svého svatého Ducha na
tyto dary i na svou církev a shromáždi ji v jednotě u
svého  stolu.  Posiluj  ji  svým Duchem ve  víře  v  tebe
skrze  svého  Syna,  Ježíše  Krista,  kterého  jsi  nám
daroval.

PODLE TAIZÉ
Ano, jsi svatý, Bože, náš Otče. Tak jsi miloval svět, žes
poslal svého Syna. On se stal člověkem v Marii skrze
tvého  svatého  Ducha.  Síla  tohoto  Ducha  ať  posvětí
dnes  naši  eucharistii,  aby  se  naplnilo  slovo  tvého
milovaného Syna,  který nám chce darovat  své tělo a
svou krev.

PODLE NORSKÉ CÍRKVE
Vzkříšený Pane a  Spasiteli,  uctíváme a  chválíme tvé
svaté  jméno,  neboť  jsi  vydal  sebe  samého  za  naše
hříchy. Tobě patří sláva za lásku, která je silnější než
smrt.  Nám, kteří  přicházíme ke tvému stolu přijmout
tvé  tělo  a  tvoji  krev,  dej  účast  na  této  slavnosti  s
pokorným  a  upřímným  srdcem.  Spoj  nás  se  sebou
samým, tak, jako jsou spojeny větve s vinným kmenem;
uč nás milovat jeden druhého jako jsi ty miloval nás.



Dej,  ať  jsme  jednoho  dne  spojeni  s  tebou  v  tvém
dokonalém království. 

PODLE ČCE 1

Vskutku jsi svatý, všemohoucí a milostivý Bože, který
jsi tak miloval svět, že jsi svého jednorozeného Syna
dal,  aby žádný,  kdo věří  v  něho,  nezahynul,  ale  měl
život věčný. Ne tak, jak bychom měli, nýbrž tak, jak to
umíme,  ti  chvalořečíme  za  jeho  vtělení,  za  jeho
dokonalý život na zemi, za jeho utrpení a smrt pro nás,
za jeho slavné  vzkříšení  a  nanebevstoupení,  za jeho
ustavičnou   přímluvu a vládu po tvé pravici, za jeho
zaslíbení,  že  zase  přijde,  za  dar  Ducha  svatého.
Připomínáme si dílo a utrpení našeho Spasitele Krista,
spoléháme na jeho oběť a slavíme  jeho památku, jak
nám přikázal.

Pokorně  tě  prosíme,  sešli  svého  svatého  Ducha,  aby
posvětil  nás  i  dary  chleba  a  vína,  které  před   tebe
předkládáme.  Chléb,  který  lámeme,  nechť  je
společenstvím  těla  Kristova  a  kalich  dobrořečení,
kterému žehnáme,  nechť  je  společenstvím jeho  krve,
abychom přijímajíce je byli ve víře účastni jeho těla a
krve se všemi jeho dobrodiními ke svému duchovnímu
užitku a růstu v milosti. 

Obětujeme a vydáváme ti sami sebe, své duše i svá těla,
v živou a svatou oběť. Prosíme tě, abys milostivě přijal
tuto  oběť  díků  a  chvály,  když  se  k  tobě  obracíme  v



obecenství  tvých  vyznavačů  v  nebesích  i  na  zemi,  a
abys  na  nás  i  na  všech  lidech  naplnil  plány  své
vykupující lásky. Amen.

PODLE ČCE 2

Spojeni  s  celou  tvou  církví  ti  skrze  tvého  Syna
vzdáváme díky za všechny dary stvoření, za dař života
a všechno jeho bohatství, za evangelium, kterés zjevil
národům i nám, za lásku, do které jsme se narodili, za
církev,  ve  které  jsme  byli  pokřtěni,'  za  všechna  tvá
dobrodiní,  zjevná  i  skrytě  působící.  A  zvláště  ti
děkujeme za  nevýslovnou  lásku,  kterous  prokázal  ke
svému  stvoření,  když  jsi  poslal  na  svět  svého  Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, aby zvěstoval tvé království
a  zachránil  ty,  kdo  hynou:  uzdravoval  nemocné,
vysvobozoval  ty,  jež  ovládla  zlá  moc,  navštěvoval
odstrčené,  stoloval  s  hříšníky,  pyšné  volal  k  pokání,
chudým zvěstoval evangelium. Tak naplnil tvou vůli,1
byl věrný až do smrti kříže a zjevil slávu vzkříšení.

VŠEOBECNÁ 1
Nejmilosrdnjší  Otče,  chválíme  Tě  a  děkujeme  Ti  za
všechno, co jsi pro nás vykonal: Mojžíšovi jsi sdělil své
jméno a zjevil ses jako Bůh, který je lidem blízký. Svůj
izraelský lid jsi vedl pouští,   dnem i nocí v oblaku a v
záři ohně. Když se naplnil čas, poslal jsi svého Syna, v
němž jsi mezi námi  tělesně přítomen po všechny dny



až do konce světa. On nám hlásal tvé milosrdenství a
obdaroval nás spásou a vysvobozením.

Proto  tě,  Otče,  prosíme,  sešli  na  naše  dary  svého
svatého, životodárného Ducha. Dej, abychom v chlebě,
který jíme, a ve víně, které pijeme, byli jedno s Ním,
tvým Synem, naším bratrem a Pánem.

VŠEOBECNÁ 2
Ano, jsi  svatý,  Bože, jsi  k nám dobrý a jsi  dobrý ke
všem lidem. Chceme ti  děkovat za to, že tvůj Syn Ježíš
přišel k lidem, kteří se od tebe odvracejí a nedokážou se
shodnout.  Duchem  svatým  nám  otvírá  oči  a  uši  a
přetváří  naše  srdce:  proto  se  dokážeme  mít  rádi  a
uznáváme, že ty jsi náš Otec a my tvoje děti. On, Ježíš
Kristus, nás teď shromažďuje kolem tohoto stolu. 

Posvěť, dobrý Otče, tento chléb a toto víno, aby se z
nich stalo tělo a krev Ježíše, tvého Syna.

VŠEOBECNÁ 3
Oslavujeme  tě  a  vzdáváme  ti  díky,  není  větší  lásky,
nežli  je  tvá,  milující  Otče.  Dal  jsi  nám svého  Syna,
který se narodil  jako člověk. On je tvé věčné Slovo,
počátek i  naplnění všeho, co bylo stvořeno. Poslušný
tvé vůle zemřel  na kříži,  a  tys ho vzkřísil  z  mrtvých
svou mocí. On rozlomil  pouta zla a vysvobodil  tvůj
lid, aby byl ve světě jeho tělem.



VŠEOBECNÁ 4
Chválíme  tě,  Pane.  Vzdáváme  ti  díky,  protože  ty  jsi
dobrý.  Napořád  nám  prokazuješ  své  milosrdenství.
Prostíráš nám svůj stůl, abys nám dal ochutnat slavnou
budoucnost  svého  království.  A tak  již  nyní  smíme
prohlédnout až k tomu, co jednou budeme  žít  v plnosti
u  tvého  trůnu  spolu  s  Kristem.  On zemřel za naše
viny, byl vzkříšen a nyní kraluje v jednotě s tebou i s
Duchem svatým.



ANAMNÉZY
ADVENTNÍ

Proto nyní, Otče, s vděčností slavíme  památku našeho
vykoupení:  vtělení  tvého Syna,  jeho život  i  smrt  pro
nás,  jeho  vzkříšení  a  věčné  bytí  ve  tvé  slávě.  Plni
radosti  a  naděje  očekáváme  setkání  s  Kristem,  který
přišel a který přichází. 

Připomínáme ti ty, které máme rádi a na něž myslíme:
věřící  i  hledající.  Pamatuj  na  všechny,  kteří  zvláště
potřebují  cítit  tvou  blízkost:  na  nemocné,  opuštěné,
nešťastné  a  na  všechny,  kdo  stojí  ve  stínu  života.
Pamatuj  na  zemřelé,  kteří  tento  svět  opustili  jako
křesťané i na ty, o jejichž víře víš jen ty sám. Dej nám
jistotu, že se i v dnešním světě plní tvá zaslíbení a dej
nám možnost  být  při tom jako těm, v jejichž srdcích se
Kristus stále rodí. A až se naplní čas, shromáždi nás u
sebe všechny a navždy v Kristu.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky.



VÁNOČNÍ
Proto  konáme  před  tebou,  Otče,  památku  vtělení  a
narození tvého Syna, jeho života mezi námi lidmi, jeho
ponížení až k smrti na kříži a jeho vzkříšení a vyvýšení
do tvé  slávy.  Plni  naděje  očekáváme den,  kdy přijde
znovu a učiní všechno nové. 

Těm  z  nás,  kteří  zemřeli,  dej  radost  svého  věčného
světla, a na konci našeho putování  přijmi i nás do své
slávy,  kde  s  Marií  a  Josefem,  s  pastýři  a  mudrci,  se
Simeonem a Annou, s anděly a se všemi, kteří u tebe
našli spásu, budeme patřit na tebe, chválit tě a velebit:
skrze  tvé  Slovo,  které  se  stalo  tělem,  Ježíše  Krista,
našeho Spasitele a Vykupitele.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky.

POSTNÍ
Proto  si,  Otče,  připomínáme  Krista,  který  za  nás
zemřel. My lidé jsme ho opustili a pověsili na kříž, ale
jeho ruce rozepjaté mezi nebem a zemí jsou znamením,
že  ty  nás  nikdy neopouštíš  stejně  jako on,  který  nás
miloval až do konce. Připomínáme si jeho vzkříšení a
věčnou  slávu  u  tebe  a   očekáváme  jeho  příchod  na
konci času. 

Shlédni na nás, kterým dáváš milost pokání a návrat a
dej nám prožít  tento čas přípravy na velikonoce jako



čas naděje a spásy. Dej, ať vždycky smíme v lásce a
radosti ze stolu tvého Syna přijímat jeho Tělo a Krev
sjednoceni v Duchu svatém.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

VELKÝ ČTVRTEK
Proto  v  této  chvíli  slavíme  jeho  památku,  jeho
poslušnost až k smrti na kříži. Ty jsi ho povýšil a dal jsi
mu slávu a moc, aby nám, které jsi mu svěřil, daroval
život  bez  konce.  Tak  poznáváme  Tebe,  jediného
pravého Boha,  a  toho,  kterého jsi  nám poslal,  Ježíše
Krista.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 



VELIKONOČNÍ
Tak  slavíme  velikonoce:  myslíme  na  utrpení  a  smrt
tvého  Syna  i  jeho  věčný  život  u  tebe.  On,  první
vzkříšený a vyvýšený k tvé pravici, se za nás přimlouvá
a přijde opět ve slávě, aby nám daroval plnost života.

Probuď  svou  církev  k  novému životu  a  vytrhni  ji  z
moci  smrti,  ze  strachu,  nesnášenlivosti,  nesvobody  a
nespravedlnosti.  Probuď naše zemřelé k životu,  který
nepomíjí.  A až skončí i  naše vlastní cesta, daruj nám
slávu, do níž nás předešel tvůj Syn. 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

SVATODUŠNÍ
Tak slavíme památku tvého Syna: zvěstujeme jeho smrt
a  vzkříšení,  jeho  vyvýšení  k  tvé  pravici  a  vyhlížíme
den, kdy znovu přijde a všechno obnoví. 

Přicházíme před tvou tvář a prosíme tě: Ať tvůj Duch
posvětí tyto dary, aby se nám staly tělem a krví tvého
Syna,  našeho  Pána  Ježíše  Krista.  Naplň  nás  všechny
jeho  silou  a  jeho  životem a  přiveď skrze  něho  svou
církev k jednotě. 

Skrze Krista a s Kristem... 



PODLE HIPPOLYTA
Proto slavíme památku smrti  a  vzkříšení  tvého Syna,
slavíme  tuto  eucharistii  a  přinášíme  ti  tento  chléb  a
tento kalich.  

Děkujeme ti,  že  smíme stát  před  teboua   můžeme ti
sloužit. A prosíme tě: Sešli svého svatého Ducha na tyto
dary i na svou církev a shromáždi ji v jednotě u svého
stolu.  Posiluj  ji  svým  Duchem  ve  víře  v  tebe  skrze
svého Syna, Ježíše Krista, kterého jsi nám daroval.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

PODLE TAIZÉ
Proto plníme před tebou to, co nám přikázal, a slavíme
památku  utrpení,  vzkříšení  a  nanebevstoupení  tvého
Krista. 

Posvěť svou církev, jako jsi to učinil o Letnicích: Ať ji
tvůj svatý Duch uvede do veškeré pravdy a dá jí sílu,
aby plnila své poslání až na konec země. 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 



VŠEOBECNÁ 1
Slavíme, Bože, památku tvého Syna, dokud On znovu
nepřijde. Nazýval nás všechny sestrami a bratry. V jeho
soucitu se slabými a utlačovanými splynuly vžité role
muže a ženy v jedinou jednotící sílu: lásku. Na bezpráví
odpovídal  odpuštěním,  na  nemoc  uzdravením,  na
zoufalství nadějí a na výsměch důstojností. 

Naplň  nás  svým Duchem:  celou  církev,  všechny  lidi
nejrůznějších  povah,  ty,  kteří  v  církvi  nesou
odpovědnost,  a  všechny,  kdo zvláště  potřebují  Ducha
smíření. 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

VŠEOBECNÁ 2
Proto slavíme památku tvého Syna a konáme, co nám
přikázal:  Přinášíme  před  tvou  tvář  chléb  a  víno  a
zvěstujeme jeho smrt a vzkříšení. Až přijde ve slávě a
setře  všechny  slzy  z  našich  očí,  nebude  už  smrt  ani
utrpení  ani  nářek,  bolest  ani  nouze,  a  všechno  bude
nové.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 



VŠEOBECNÁ 3
Proto  si,  Otče,  před  tebou  připomínáme  smrt  tvého
Syna,  která  nás  zachránila,  vítězství  jeho  vzkříšení  a
jeho věčný život s tebou. Očekáváme jeho příchod ve
slávě  a  přicházíme  s  těmito  znameními  naší  víry  v
něho. On ti  jednou provždy přinesl  svou oběť a nám
získal věčnou spásu. 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

VŠEOBECNÁ 4
Milosrdný Bože,tímto chlebem a vínem slavíme smrt a
vzkříšení  tvého  Syna  a  v  něm  ti  obětujeme  sebe
samotné. Sešli svého svatého Ducha na nás a tyto dary,
abychom  Ježíšovu  přítomnost  poznávali  v  lámání
chleba, a abychom se podíleli  na životě rodiny tvých
dětí. 

Otče,  voláš  nás,  abychom  byli  tvými  služebníky;
naplňuj nás Ježíšovou odvahou a láskou, aby se celý
svět mohl shromáždit v radosti u stolu tvého království.

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 



UKRAJINSKÁ

Připomínajíce si tedy tento spasitelný příkaz a vše, co
se  pro  nás  stalo  -  oběť  na  kříži,  hrob,  vzkříšení  a
nanebevstoupení  -,  prosíme  Tě,  Pane,  modlíme  se  a
vzýváme  tě:  Sešli  svého  svatého  Ducha  na  všechny,
kdo budou požívat tvé dary k posílení víry v pravdě. -
Pane,  který jsi  seslal  na apoštoly svého nejsvětějšího
Ducha, neodnímej ho, Dobrý, ani od nás, ale obnov nás,
kteří  se  k  Tobě  modlíme,  a  dej  nám,  abychom  Tě
jedněmi ústy a jedním srdcem oslavovali  a  v písních
velebili  Tvé  nejsvětější  a  vznešené  jméno,  nyní  a
vždycky, a na věky věků! 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 

HEILER MESSE

Proto si, Pane, připomínáme spasitelné utrpení a smrt
tvého  milého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho  Pána.
Vyznáváme  jeho  slavné  vzkříšení  z  mrtvých  a  jeho
nanebevstoupení nade všechna nebesa. Radujeme se, že
sedí po tvé pravici a očekáváme jeho návrat ve slávě.
Jeho, který měl soucit s naší slabostí, zvěstujeme jako
naši  čistou,  svatou,  neposkvrněnou  oběť.  A proto  ti
podle  jeho  svaté  vůle  přinášíme  tvé  z  tvého:  chléb
věčného  života  a  kalich  nepomíjející  spásy.  Shlédni
milostivě na tuto dostatečnou oběť, kterou přinesl tvůj



Syn na kříži jednou provždy za hříchy celého světa a
která  jako  příjemná vůně  stoupá  ustavičně  před  tváří
tvého  vznešeného  majestátu.  Přijmi  pro  Krista
milostivě i naši oběť chvály, jako jsi laskavě shlédl i na
obětní dary našich otců. Nám však a celému tvému lidu
daruj  drahocenné  plody  nejsvětější  oběti  Kristovy:
odpuštění hříchů a život věčný. 

Pokorně tě, Pane, prosíme, sešli svého svatého Ducha
na nás a na tyto dary. Požehnej + a posvěť tento chléb a
učiň  nám  jej  společenstvím  těla  našeho  Pána  Ježíše
Krista. Požehnej + a posvěť tento kalich a učiň nám jej
společenstvím krve našeho Pána Ježíše Krista.  A dej,
aby všichni, kdo ve společenství tohoto oltáře přijímají
přesvaté  tělo  a  drahocennou  krev  tvého  Syna,  byli
naplněni  veškerou  nebeskou  milostí  a  požehnáním
skrze Ježíše Krista, našeho Pána. 

Skrze Krista a s Kristem a v Kristu je tvoje všechna
čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha
svatého nyní i na věky. 



MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

ADVENTNÍ
Bože, Ty jsi živý a tvoříš život. Znovu jsi nás posilnil u
stolu svého Syna.  Dej  nám, ať v  síle  tohoto pokrmu
jdeme  vstříc  Tvému  Synu,  který  nás  pak  povede  k
Tobě: On, Ježíš Kristus, náš bratr a Pán.

VÁNOČNÍ
Bože, náš Otče na nebesích, děkujeme Ti, že jsi nám
narozením svého Syna přinesl radost a nasytil jsi nás na
své hostině. Tobě buď čest a sláva na věky věků. 

ZJEVENÍ PÁNĚ
Děkujeme Ti, veliký Bože, za dary Tvé lásky a prosíme
Tě: Osvěcuj cesty našeho života svým světlem, které
nám září v Kristu, našem Pánu. 

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ
Dobrý Bože, daroval jsi nám své slovo, chléb života a
kalich  spásy.  Pomoz nám,  abychom se  řídili  slovy  a
příkladem Tvého Syna. Chceme se Tvými dětmi  nejen
nazývat, ale podle toho i žít skrze Krista, našeho Pána.



POSTNÍ 1
Bože, naše spáso, dej, ať stále více poznáváme, co tato
hostina znamená pro náš život. Dej, ať těchto čtyřicet
dní přípravy na velikonoce stane se nám dobou spásy.
skrze Krista, našeho Pána.

POSTNÍ 2
Děkujeme Ti,  Bože, naše spáso, za tento pokrm a za
Tvé  slovo  -  pravé  světlo,  které  osvěcuje  každého
člověka. Uzdrav slepotu našich srdcí, abychom poznali,
co  je  před  Tebou  správné,  a  abychom  Tě  upřímně
milovali. Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista, našeho
Pána. 

VELKÝ ČTVRTEK
Děkujeme Ti, dobrý Bože, že jsme se dnes, při večeři
Tvého  Syna,  posilnili  pro  naši  životní  cestu.
Shromažďuj nás stále znovu ke společenství jeho stolu
až do té doby, než Tě budeme bez přestání chválit  a
velebit  při  nebeské  hostině  věčného  života  na  věky
věků. 



VELIKONOČNÍ 1
Bože, dárce všeho dobrého, děkujeme Ti za to, že nás
hostil u stolu svého Syna. Naplň nás duchem lásky a
sjednoť  nás  ve  víře,  abychom  žil  i  jako  svědkové
vzkříšení a zvěstovali  Tvou slávu celému světu skrze
Krista, našeho Pána.

VELIKONOČNÍ 2
Bože,  dárce  všeho  života,  při  lámání  chleba  jsme
poznali  vzkříšeného  Krista.  Živ  nás  tímto  pokrmem
stále a dej nám schopnost ukazovat světu Tvé dobro a
Tvou lásku. Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána. 

VELIKONOČNÍ 3
Bože pravdy,  dal  jsi  do našich rukou svého Syna ve
znamení chleba a vína. Dej, ať nás naplní Tvůj Duch,
abychom byli  posilněni  ve víře a v lásce k Tobě i  k
svým bližním skrze  Krista,  Tvého vzkříšeného Syna,
našeho bratra a Pána. 

VELIKONOČNÍ 4
Bože, naše spáso, skrze velikonoční pokrm v nás žije
Kristus a my žijeme v něm. Dej, ať s ním zůstaneme a
vydáváme mu svědectví slovy a činy, Kristu, našemu
Pánu.



NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Náš Otče na nebesích, Ty jsi nám, kteří ještě žijeme na
zemi, daroval podíl na hostině věčného života. Dej, ať
všechno,  co  jsme  a  co  máme,  stále  více  směřuje  ke
Kristu, který s Tebou žije a působí na věky. 

SVATODUŠNÍ
Bože,  náš  Otče,  děkujeme Ti,  že  jsi  nás  kolem stolu
svého Syna spojil do společenství lásky. Dej, ať je Tvá
církev věrná Tvému slovu, obnov ji v Kristu a sjednoť
ji ve svém Duchu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

SVÁTEK TROJICE SVATÉ
Trojjediný  Bože,  děkujeme  Ti  za  tuto  slavnost  a  za
přijetí  eucharistie.  Dej,  ať  Ti  věrně  sloužíme  a
zvěstujeme  Tvoji  moc  a  slávu  ve  světě.  Tobě  buď
chvála, oslava a čest na věky. 


