
První eucharistická modlitba
Tonus solemnior

Koncelebranti naslouchají se sepjatýma rukama.

Proto skrze Ježíše Krista,  
tvého Syna a našeho Pána, 
pokorně žádáme a prosíme, 
dobrotivý Otče: 
Přijmi a požehnej  tyto dary, 
tuto oběť svatou a nekrvavou.  
V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N, 
s naším biskupem N 
a se všemi, kterým je svěřena  
pravá, obecná, apoštolská víra, 
obětujeme tyto dary 
především za tvou církev, svatou a obecnou. 
Po celém světě ji naplňuj pokojem, 
chraň, sjednocuj a veď.
Pamatuj, Bože, na své služebníky a služebnice, 
které ti dnes připomínáme (zvláště na N).
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště 
vzpomenout. Potom rozepne ruce a pokračuje:

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné; 
vždyť jejich víru i zbožnost znáš. 
Za ně ti přinášíme 
a oni ti přinášejí tuto oběť chvály 
za sebe i za všechny sobě blízké, 
za život v bezpečí, 
za vykoupení a naději ve spásu 
a modlí se k tobě, 
Bože věčný, živý a pravý.
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V tomto společenství 
také uctíváme 
slavnou Pannu Marii, 
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, 
jejího snoubence svatého Josefa, 
tvé svaté apoštoly a mučedníky 
Petra a Pavla, Ondřeje, 
Jakuba, Jana, 
Tomáše, Jakuba, Filipa, 
Bartoloměje, Matouše, 
Šimona a Tadeáše, 
Lína, Kleta, Klementa, Sixta, 
Kornélia, Cypriána, 
Vavřince, Chryzogona, 
Jana a Pavla, 
Kosmu a Damiána 
a všechny tvé svaté. 
Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky 
a všude chrání tvá moc. 
(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)
Přijmi tedy milostivě, Bože, 
oběť svých služebníků 
i celé své rodiny. 
Dej našim dnům svůj řád a mír. 
Vysvoboď nás od věčné záhuby 
a připočti k zástupu vyvolených 
(v Kristu, našem Pánu. Amen).
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S rukama vztaženýma nad dary říkají: 

Sepnou ruce.

Vztáhnou pravou ruku k hostii.

U -čiň, Bo-že, ty sám, at’ je tato obět’ v plnosti tvé-

ho požehnání tobě zasvěcená, pravoplatná a duchovní,

hodná tvého zalíbení; at’ se nám stane tělem a krví

tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Kri- sta.

N ebot’ on ve-čer před svým utrpením vzal do sva-

tých a ctihodných rukou chléb, pozdvihl oči k nebi,

k tobě, svému Otci všemohoucí-mu, vzdal ti díky a

požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

V EZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: TOTO

JE MOJE TĚLO, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
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Se sepjatýma rukama se hluboce ukloní. Poté pokračují:

Vztáhnou pravou ruku ke kalichu.

Se sepjatýma rukama se hluboce ukloní.

P o veče-ři vzal do svatých a ctihodných rukou také

tento slavný kalich, znovu ti vzdal díky a požehnal,

dal svým učedníkům a řekl:

V EZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO

JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA

VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍ- CHŮ.

TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJ-

TE NA MOU PAMÁTKU.
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Potom celebrant řekne:  A lid pokračuje zvoláním:

T ajemství ví-ry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkří-

šení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši

Kriste.

T ajemství ví-ry. Zachraň nás svým kří-žem, vys-

vobod’ nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli

světa.

T ajemství ví-ry. Kdykoli jíme tento chléb a kdy-

koli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čeká-

me na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

nebo:

nebo:



S rozepjatýma rukama říkají:

P roto na památku požehnané smr-ti, slavného vzkří-

šení a nanebevstoupení tvého Syna, našeho Pána Ježí-

še Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji slu-

žebníci i tvůj svatý lid, dar z tvých darů, obět’ čistou,

obět’ svatou, obět’ neposkvrně-nou: svatý chléb věčné-

ho života a kalich věčné spá- sy.

S hlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je

se zalíbením jako obět’ svého služebníka, spravedlivé-

ho Ábela, jako obět’ našeho pra-otce Abraháma, jako

obět’ z rukou svého kněze Melchizedecha, jako obět’

svatou a neposkvrně-nou.
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Skloní se, sepnou ruce a pokračují:

vzpřímí se, znamenají se křížem a říkají:

sepnou ruce

Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, 
kteří nás předešli se znamením víry 
a spí spánkem pokoje (zvláště na N)
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště 
vzpomenout. Potom rozepne ruce a pokračuje:

Do místa občerstvení, světla a míru 
uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu 
(našem Pánu. Amen).

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž své-

mu svatému andělu, at’ ji přenese na tvůj nebeský ol-

tář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny,

kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté

tělo a krev tvého Syna,

naplň veškerým nebeským požehnáním a mi-lostí

skrze Krista, našeho Pá-na. Amen.

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž své-

mu svatému andělu, at’ ji přenese na tvůj nebeský ol-

tář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny,

kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté

tělo a krev tvého Syna,

naplň veškerým nebeským požehnáním a mi-lostí

skrze Krista, našeho Pá-na. Amen.

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž své-

mu svatému andělu, at’ ji přenese na tvůj nebeský ol-

tář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny,

kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté

tělo a krev tvého Syna,

naplň veškerým nebeským požehnáním a mi-lostí

skrze Krista, našeho Pá-na. Amen.
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Všichni koncelebranti se bijí v prsa.

I nám, hříšníkům, 
kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, 
dej podíl a společenství 
se svými svatými apoštoly a mučedníky: 
Janem, Štěpánem, 
Matějem, Barnabášem, 
Ignácem, Alexandrem, 
Marcelinem, Petrem, 
Felicitou, Perpetuou, 
Agátou, Lucií, 
Anežkou, Cecílií, Anastázií 
a se všemi svými svatými. 
Neposuzuj nás podle skutků, 
ale přijmi nás do jejich společnosti 
jako štědrý dárce milosti.
Sepne ruce.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré,  
všechno posvěcuješ,  
životem naplňuješ,  
žehnáš a nám rozděluješ.

S krze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest

a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha sva-

tého po všechny věky vě-ků. Amen.
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