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STOLNÍ MODLITBY
A DÍKŮVZDÁNÍ
Před obědem
Oči všech doufají v tebe, Pane,
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Otvíráš svou milostivou ruku
a naplňuješ požehnáním všechno, co žije.
Sláva Otci. Jako.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Otče náš potichu.*
v A neuveď nás v pokušení.
r Ale zbav nás od zlého.
H: Nebeský Otče, požehnej  tyto své dary,
které budeme přijímat z tvé štědré ruky. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
L: Prosím o požehnání.
H: Král věčné slávy ať nám dá účast
na nebeské hostině. 
rAmen.
nebo: Ať Pán požehná tvou službu,
aby nejen ústa požívala pokrm,
ale i sluch se toužil nasytit slovem Božím.  rAmen.
* Hebdomadář řekne nahlas Otče náš a bratři v duchu pokračují. Poté hebdomadář nahlas říká a neuveď nás v pokušení a bratři odpoví ale zbav nás od zlého.
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Po obědě
vKéž tě velebí, Pane, všechna tvá díla.
rA tvoji svatí ať dobrořečí tobě.
Chvalte Pána, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy,
vždyť se na nás potvrdilo, jak je milosrdný
a že Pánova věrnost trvá navěky.
Sláva Otci. Jako.
Modleme se.
Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za všechna tvá dobrodiní, ° neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.  rAmen.
Odplať, Pane, životem věčným všem, °
kteří nám pro tvé jméno dobře činí. 
rAmen.
vDobrořečme Pánu.
rBohu díky.
Před večeří
Jísti budou chudí a budou nasyceni.
Pána budou chválit, kdo jej hledají,
a jejich duše budou žít navěky.
Sláva Otci. Jako.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Otče náš potichu (srov. výše).
v A neuveď nás v pokušení.
r Ale zbav nás od zlého.
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Nebeský Otče, požehnej  tyto své dary,
které budeme přijímat z tvé štědré ruky. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
L: Prosím o požehnání.
H: K hostině věčného života ať nás dovede Král slávy.

rAmen.
nebo: Ať Pán požehná tvou službu,
aby nejen ústa požívala pokrm,
ale i sluch se toužil nasytit slovem Božím.  rAmen.
H:

Po večeři
Pán plný smilování dal pokrm těm, kdo se ho bojí.
Jako památku svých divů.
Sláva Otci. Jako.
Modleme se. Požehnaný jsi, Bože, ve svých darech † a
svatý ve všech svých činech, ° neboť ty žiješ a kraluješ na
věky věků. 
rAmen.
Odplať, Pane, životem věčným všem, °
kteří nám pro tvé jméno dobře činí. 
rAmen.
vDobrořečme Pánu.
rBohu díky.

