Mše svatá česky
Úvodní obřady
PŘÍCHOD A POZDRAV
Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní
povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá, může se jeho text
alespoň přečíst.
Kněz spolu s přisluhujícími pozdraví oltář obvyklou úklonou, políbí ho a může ho také
okouřit kadidlem. Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu.
Po skončení vstupního zpěvu se kněz i věřící vstoje znamenají křížem. Kněz přitom
obrácen tváří k lidu říká:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Lid odpovídá:

Amen.
Potom kněz s rozpjatýma rukama pozdraví lid slovy:

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha
ať je s vámi se všemi.
Nebo:

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi
se všemi.
Nebo:

Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás… (narozeného, ukřižovaného,
vzkříšeného, oslaveného), ať je s vámi se všemi.
Nebo:

Pán s vámi.
Lid odpoví:

I s tebou.
UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI
Po zahajovacím pozdravu může kněz několika slovy uvést věřící do slavení mešní
liturgie.
Pokud se nezpíval vstupní zpěv, je vhodné přečíst zde text vstupní antifony z misálu,
protože obvykle vyjadřuje ústřední myšlenku právě začínající bohoslužby.
Následuje úkon kajícnosti; v neděli se může nahradit Obřadem svěcení vody a
pokropení lidu.
Úkon kajícnosti začíná výzvou kněze. Je vhodné, aby tato výzva bezprostředně
navazovala na předcházející uvedení do mešní liturgie. Kněz ji říká těmito anebo podobnými
slovy:

Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých
hříchů.
Nebo:

Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře
připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci.
Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.

Nebo, následuje-li Vyznávám se:

Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás
není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí,
protože je věrný a spravedlivý.
Nebo:

Zamysleme se nad sebou a přiznejme si své hříchy.
Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje některým z následujících způsobů.

1.
Po chvíli ticha všichni společně říkají:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, - že často hřeším
myšlením, slovy i skutky - a nekonám, co mám konat; bijí se v prsa a říkají:

je to má vina, má veliká vina. Dále pak pokračují:

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, - všechny anděly a svaté - i vás,
bratři a sestry, - abyste se za mě u Boha přimlouvali.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do
života věčného.
Lid odpoví:

Amen.
2.
Po chvíli ticha kněz říká:

Smiluj se nad námi, Pane.
Lid odpoví:

Hřešili jsme proti tobě.
Kněz:

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
Lid:

A dej nám svou spásu.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do
života věčného.
Lid odpoví:

Amen.
3.
Po chvíli ticha kněz nebo někdo z přisluhujících pronáší tato anebo podobná zvolání,
končící prosbou: Pane (Kriste): Smiluj se nad námi:

Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Kněz:

Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.
Lid:

Kriste, smiluj se nad námi.

Kněz:

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Nebo:
Kněz:

Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Kněz: Vzals na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe
ospravedlněni před Bohem, Kriste: Smiluj se nad námi.
Lid:

Kriste, smiluj se nad námi.
Kněz: V jednotě svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby ses za nás
přimlouval, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Nebo:
Kněz:

Svou smrtí a svým vzkříšením jsi nás zachránil, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Kněz: Stále mezi námi obnovuješ památku svého vykoupení, Kriste: Smiluj
se nad námi.
Lid: Kriste, smiluj se nad námi.
Kněz:

Zveš nás hříšníky ke svému stolu, Pane: Smiluj se nad námi.
Lid:

Pane, smiluj se nad námi.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do
života věčného.
Lid odpoví:

Amen.
KYRIE
Následuje volání Kyrie, eleison. Jestliže se konal úkon kajícnost třetím způsobem nebo
předcházelo toto volání už při vstupním zpěvu, pak se na tomto místě vynechává.

K: Kyrie, eleison.
K: Christe, eleison.
K: Kyrie, eleison.

L: Kyrie, eleison.
L: Christe, eleison.
L: Kyrie, eleison.

Nebo:

K: Pane, smiluj se.
K: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se.

L: Kriste, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.
L: Pane, smiluj se.

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
O nedělích (mimo dobu adventní a postní), slavnostech, svátcích a při význačných
příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Pokud se nezpívá, říkají ho
všichni společně.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.
VSTUPNÍ MODLITBA
Kněz se sepjatýma rukama řekne:

Modleme se.
Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí.
Potom kněz s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
věků.
Nebo:

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po
všechny věky věků.
Lid odpovídá zvoláním:

Amen.

Bohoslužba slova
PRVNÍ ČTENÍ
Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní sedí a naslouchají.
Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Bohu díky.
ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ
Žalmista nebo zpěvák přednáší responsoriální žalm a lid vkládá opakovanou
odpověď.

DRUHÉ ČTENÍ
Pokud se má číst druhé čtení, čte ho lektor od ambonu stejným způsobem, jako četl
první čtení. Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Bohu díky.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Tento zpěv doprovází přípravu na evangelium a průvod s evangeliářem k ambonu.
Obsahuje zpravidla Aleluja, v době postní je bez Aleluja.
Užívá-li se kadidla, vloží ho kněz do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst
evangelium, přistoupí před kněze a skloněn požádá o požehnání; řekne potichu:

Prosím o požehnání.
Kněz rovněž potichu řekne:

Ať ti Bůh očistí srdce i ústa, abys dobře zvěstoval jeho svaté evangelium, a
ať ti k tornu dá své + požehnání.
Jáhen odpoví:

Amen.
Má-li číst evangelium kněz sám, není-li přítomen jáhen, skloní se před oltářem a
potichu říká:

Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych dobře zvěstoval tvé evangelium.
EVANGELIUM
Jáhen nebo kněz jde k ambonu; mohou ho doprovázet přisluhující s kadidlem a svícemi.
U ambonu řekne:

Pán s vámi.
Lid odpoví:

I s tebou.
Jáhen nebo kněz:

Slova svatého evangelia podle N
přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou.
Lid zvolá:

Sláva tobě, Pane.

Potom, užívá-li se kadidla, okouří jáhen nebo kněz knihu a čte evangelium.
Po přečtení evangelia jáhen nebo kněz řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Chvála tobě, Kriste.
Potom ten, kdo četl evangelium, políbí knihu a potichu řekne:

Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.
HOMILIE
Mešní liturgie pokračuje homilií. Každou neděli a o slavnostech s povinnou účastí na
mši je povinná; v ostatních dnech se doporučuje. Má ji zpravidla ten, kdo bohoslužbě
předsedá, a všichni vsedě naslouchají.

VYZNÁNÍ VÍRY
Každou neděli a o slavnostech (nebo i při jiných významných příležitostech) následuje
společné vyznání víry. Je to odpověď na slyšené slovo Boží a všichni přitom stojí.

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pra Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe.
Následující větu říkají všichni skloněni (oslavnosti Zvěstování a Narození Páně vkleče).

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku. Amen.

Místo Nicejsko-cařihradského kréda se může také říkat Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, - Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše
Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil
se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem, - ukřižován, umřel i pohřben
jest; - sestoupil do pekel, - třetího dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí
po pravici Boha Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím
v Ducha svatého, - svatou Církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění
hříchů, - vzkříšení těla - a život věčný. - Amen.
PŘÍMLUVY
Bohoslužba slova končí přímluvami. Každou neděli a o slavnostech s povinnou účastí
na mši jsou povinné; je však vhodné konat je při každé mši slavené za účasti lidu.
Kněz povzbudí přítomné k modlitbě úvodním vybídnutím. Na jednotlivé výzvy
odpovídáme:

Prosíme tě, vyslyš nás.
Nebo:

Pane, smiluj se.
Např. pro děti:

Pane, Ježíši, ty jsi svým učedníkům řekl: „Proste a dostanete...“ Tvá slova
platí i pro nás, proto Tě nyní budeme prosit:
Prosíme tě, Pane Ježíši, abys žehnal našim rodičům, sourozencům, kmotrům
a příbuzným a všem, kdo se o nás s láskou starají.
Prosíme, za naše rodiny, abychom se měli doma rádi.
Pomoz nám, dětem, abychom dělali rodičům radost.
Prosíme, abys pomáhal všem dětem, které trpí hladem, jsou nemocné nebo
opuštěné.
Prosíme, abys potěšil všechny děti v dětských domovech.
Prosíme za staré lidi, abys jim dal trpělivost a klidné stáří.
Prosíme za naše zemřelé, aby došli do nebeského domova.
Bože, ty jsi náš Otec a my všichni velcí i malí jsme tvoje děti. Veď nás
skrze Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje
navěky věků.
Na závěrečnou modlitbu kněze odpovídáme: Amen.

Bohoslužba oběti - SLAVENÍ EUCHARISTIE
PŘÍPRAVA DARŮ
Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů.
Je vhodné, aby věřící dali najevo svou účast také tím, že jejich zástupci přinášejí chléb a
vino k slavení eucharistie. Zároveň mohou přinášet dary pro kostel, pro Církev, pro ty, kdo
potřebují pomoc, apod. Kněz je od nich přijímá buď před oltářem, nebo u sedadla.
Nejprve někdo z přisluhujících položí na oltář korporál, purifikatorium, kalich a misál.
Kněz vezme paténu s chlebem, drží ji trochu pozdvihnutou nad oltářem a potichu říká:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali
chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce, a stane se nám
chlebem věčného života.
A položí paténu s chlebem na oltář.
Pokud se nezpívá, může kněz říkat tuto modlitbu nahlas a lid může připojit následující
zvolání:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Jáhen nebo kněz nalije víno a trochu vody do kalichu a potichu řekne:

Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím věčného
Slova, spojeného s naším lidstvím.
Kněz vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a potichu říká:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali
víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce, a stane se nám
nápojem duchovním.
A postaví kalich na korporál.
Pokud se nezpívá, může kněz říkat tuto modlitbu nahlas a lid může připojit následující
zvolání:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Potom se kněz skloní a potichu říká:

S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať
se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.
Kněz může okouřit kadidlem dary a oltář; potom jáhen nebo někdo z přisluhujících
okouří kněze a lid. Potom si kněz po straně oltáře myje ruce a potichu říká:

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu.
Přípravu darů zakonči kněz výzvou k lidu. Stojí přitom uprostřed oltáře a obrácen k lidu
říká s rozpjatýma rukama:

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své Církve.
Nebo:

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci
všemohoucímu.
Lid odpovídá zvoláním:

Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.
MODLITBA NAD DARY
Kněz s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:

Skrze Krista, našeho Pána.
Nebo:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Nebo:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků,
Lid odpovídá zvoláním:

Amen.

EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací.
Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.
Lid mu odpoví:

I s tebou.
Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.
Lid:

Máme je u Pána.
Kněz s rozpjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Lid:

Je to důstojné a spravedlivé.
Potom kněz s rozpjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci (podle liturgické doby,
slavnosti apod.).

1. ADVENTNÍ PREFACE
Dvojí příchod Kristův
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on přišel a stal se jedním z nás, splnil sliby
dané praotcům a otevřel nám cestu k věčné spáse; a my v modlitbách a bdění
čekáme, že se i na nás splní tvé sliby, až přijde, aby zjevil svou slávu. A proto s
andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi
nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
2. ADVENTNÍ PREFACE
Dvojí očekávání Kristova příchodu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je náš Vykupitel: jeho zvěstovali proroci,
jeho s láskou čekala Panna Maria, jemu připravoval cestu a na něho ukázal
Předchůdce Jan. A také my na něho čekáme a bdíme na modlitbách, abychom
jej mohli radostně přivítat, až přijde ve své slávě. A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 1. O NAROZENÍ PÁNĚ
Bůh poslal na svět svého Syna
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvé
Slovo se stalo člověkem, a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo a jako nikdy
předtím zjevila se tvá sláva: Když vidíme tvého narozeného Syna, vidíme tebe,
Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

PREFACE 2. O NAROZENÍ PÁNĚ
Obnova světa skrze Vtělení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť (dnes) slavíme veliké tajemství: Ty ses nám
zjevil, neviditelný Bože, skrze své věčné Slovo, které se stalo člověkem. Poslal
jsi ho mezi nás, aby vystavěl, co bylo zbořeno, aby přivedl zbloudilé k tobě, aby
v něm všechno našlo plnost a jednotu. A proto tě chválíme a oslavujeme a se
všemi nebeskými zástupy radostně voláme:
PREFACE 3. O NAROZENÍ PÁNĚ
Vztah mezi Bohem a lidmi, vytvořený vtělením Slova
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť jeho příchod nám navždycky otevřel cestu k
tobě: 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 připojujeme ke zpěvu andělů, spolu s nimi tě chválíme a oslavujeme a
radostně voláme:
PREFACE O ZJEVENÍ PÁNĚ
V Kristu se zjevila spása celému světu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť v něm se celému světu zjevila spása: v něm se
tvé věčné Slovo stalo smrtelným člověkem, aby všechny národy vyvedlo z
temnoty smrti do světla tvé nesmrtelnosti. A proto ti děkujeme a s celým
vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
PREFACE 1. POSTNÍ
Duchovní smysl postní doby
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
nám vždy znovu dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v
zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme
dostali počátek tvého života, v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze
našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými
zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

PREFACE 2. POSTNÍ
Čas obrácení a vnitřní obnovy
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť skrze něho nám dáváš čas spásy a očišťuješ
naše srdce: když nás hřích zavádí na scestí, ty nás vždy znovu k sobě obracíš,
abychom se neuzavírali ve svém sobectví, ale otvírali se tobě, Bože, protože
jenom v tobě je naše budoucnost. A proto tě chválíme a s anděly a všemi
svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 3. POSTNÍ
Smysl a užitečnost odříkání
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom
tě chválili za všechno, co nám dáváš, a především za to, že nás skrze
ukřižovaného Ježíše Krista učíš lásce, která nehledá sebe. Neboť jestliže se sami
sebe zříkáme a z lásky se vydáváme druhým, podobáme se tobě. A proto ti
děkujeme a se všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
PREFACE 4. POSTNÍ
Užitečnost postu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
se slitováváš nad naší slabostí: když se postíme, obnovuješ v nás kázeň a obracíš
nás k sobě a dáváš nám sílu, abychom nad zlem vítězili skrze našeho Pána,
Ježíše Krista. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy
voláme:
PREFACE 1. O UTRPENÍ PÁNĚ
Moc Kristova kříže
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť
skrze spasitelné umučení našeho Pána Ježíše Krista zjevuješ celému světu,
v čem záleží tvá moc; vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem, křížem
začíná Kristova vláda. A proto ti děkujeme, milosrdný Bože, a s celým
vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
PREFACE 2. O UTRPENÍ PÁNĚ
Vítězství Kristova utrpení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on svou spasitelnou smrtí a svým slavným
vzkříšením zlomil pýchu starého nepřítele a z jeho moci vysvobodil celý svět. A

proto ti děkujeme, milosrdný Bože, a s celým vesmírem a všemi nebeskými
zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
PREFACE 1. VELIKONOČNÍ
Kristus je pravý velikonoční Beránek
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky; abychom tě chválili a oslavovali (zvláště v této
veliké noci) zvláště nyní, o velikonocích (zvláště nyní, v době velikonoční).
Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On je ten Beránek, který byl zabit
za hříchy světa: svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život.
Skrze něho vstoupila do světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:
PREFACE 2. VELIKONOČNÍ
Nový život v Kristu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky; abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní, v
době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. Jeho smrtí je
naše smrt přemožena, v jeho vzkříšení je všechen život vzkříšen. V něm nám
vyšlo Slunce, které osvěcuje všechno, v něm se otevřela brána, která vede k
tobě. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy
andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:
PREFACE 3. VELIKONOČNÍ
Kristus žije a přimlouvá se za nás u Otce
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky; abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní, v
době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On se jednou
provždy stal naším Beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On - Beránek
obětovaný - už neumírá, Beránek zabitý žije navěky. Skrze něho vstoupila do
světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě
a bez ustání volají:
PREFACE 4. VELIKONOČNÍ
Obnova všeho skrze vzkříšeného Krista
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky; abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní, v
době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. V něm všechno
zastaralé zaniklo, v něm bylo všechno obnoveno, v něm našel život smysl a
plnost. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy
andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:

PREFACE 5. VELIKONOČNÍ
Kristus je naším knězem a obětí
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky; abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní, v
době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On vydal sám
sebe za nás, a co oběti Zákona jen naznačovaly, naplnil skutečností kříže. On je
náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný Beránek: on všechno s tebou smířil. Skrze
něho vstoupila do světa tvá radost, a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají
píseň o tvé slávě a bez ustání volají:
PREFACE 1. O NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Kristus usedl po Otcově pravici a nepřestává být jedním z nás
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on, Král slávy, vítěz nad hříchem a
přemožitel smrti, vyzdvižen nad nebesa, usedl (dnes) po tvé pravici. Andělé
žasnou, že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru. A my se radujeme, že tvůj
Kristus nepřestal být jedním z nás, že je náš prostředník u tebe a zůstává mezi
námi. My k němu patříme navěky a skrze něho se jednou náš život naplní v
tobě. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.
Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:
PREFACE 2. O NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Oslavený Kristus nás předešel k Otci
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. O něm nám apoštolové vydali svědectví, žes ho
vzkřísil z mrtvých a žes ho vzal k sobě do své slávy. A my jsme jejich svědectví
přijali a uvěřili, že jako on budeme v tobě i my. Skrze něho vstoupila do světa
radost, a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez
ustání volají:
PREFACE 1. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Kristus z nás vytvořil Boží lid
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť to je veliké jeho dílo a to je velikonoční
tajemství: slavně nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti a učinil z nás tvůj
vyvolený národ, královské kněžstvo, tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, a vyvedl nás
z temnot do svého podivuhodného světla, abychom všude hlásali tvé veliké
skutky. A proto tě s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti
slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

PREFACE 2. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Tajemství vykoupení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
ses smiloval nad lidstvem, když zabloudilo, a dals nám svého jednorozeného
Syna: stal se člověkem a narodil se z Panny, svým křížem nás vysvobodil ze
smrti a svým vzkříšením nám dal život věčný. Skrze něho tě chválíme a se
všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 3. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Spása lidstva skrze smrt Syna člověka
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť
v tom poznáváme tvou velikou slávu, že se tvá božská moc ukázala skrze
lidskou bezmocnost: vždyť tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, se vydal napospas
smrti, a nás, smrti vydané, ze smrti zachránil. Skrze něho andělé chválí tvé
jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich
chvalozpěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme:
PREFACE 4. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Kristus v dějinách spásy
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. 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, usedl po tvé pravici, aby nám připravil místo v tvém
království. A proto tě chválíme a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé
slávě a voláme:
PREFACE 5. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Tvorstvo chválí Stvořitele
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
jsi Stvořitel všeho: celý vesmír má v tobě počátek a ve tvých rukou je všechen
čas. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil mu nesmírnost světa, aby vládl
nade vším tvorstvem a ve všem tě velebil a oslavoval skrze našeho Pána, Ježíše
Krista. A proto ti děkujeme a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
PREFACE 6. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
První dary Ducha jako závdavek vzkříšení k věčnému životu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť

v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme, a láska, kterou nás každodenně naplňuješ,
je v nás počátkem života věčného; vždyť ty nám dáváš téhož životodárného
Ducha, skrze něhož jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých; v něm máme naději, že i my
z mrtvých vstaneme. A proto nyní, vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé
slávě, a se všemi nebeskými zástupy voláme:
PREFACE 7. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Kristova poslušnost nás smířila s Bohem
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
jsi tak miloval svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna: stal se
člověkem, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu, a co jsme
neposlušností ztratili, on nám svou poslušností vrátil; a ty v nás miluješ, co jsi
miloval v něm. Skrze něho tě, Bože, chválíme a s anděly a se všemi svatými
radostně voláme:
PREFACE 8. PRO NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Dokonalá jednota Boží je základem jednoty Církve
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť my
hříšníci jsme byli od tebe daleko, ale skrze krev tvého Syna jsme ti blízko a tvůj
Duch nás shromažďuje v jedno, abychom také my byli v tobě, jako je v tobě tvůj
Syn. Vždyť jsme tělem Kristovým a chrámem tvého Ducha a chceme ti vydávat
svědectví a chválit tvou dobrotu a moudrost. A proto se připojujeme k chvále,
kterou ti vzdávají nebesa, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 1. O EUCHARISTII
Eucharistie jako oběť a svátost
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je náš kněz, pravý a věčný: za naši spásu
obětoval sám sebe, jednou provždy vykonal oběť a přikázal nám slavit její
památku, aby jeho tělo bylo chlebem, našeho života a kalich jeho krve byl
odpuštěním našich hříchů. A proto tě s andělskými sbory, které stojí u tvého
trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé
slávě a voláme:
PREFACE 2. O EUCHARISTII
Slavení památky našeho vykoupení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je naše jediná a dokonalá oběť: jako
Beránek neposkvrněný se obětoval na kříži za spásu celého světa; a na svou smrt

nám odkázal trvalou památku, když naposled večeřel se svými apoštoly. A my
odevšad přicházíme, abychom jedli z jeho svatého stolu a měli účast na jeho
vykoupení, a ty nás sjednocuješ ve víře a lásce a dáváš nám naději, že se svým
Spasitelem jednou zasedneme za stůl v tvém věčném království. A proto tě
chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 1. O PANNĚ MARII
Mateřství Panny Marie
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom
tě chválili a oslavovali a abychom ti děkovali také za blahoslavenou Matku,
Pannu Marii, (zvláště dnes, když slavíme její Mateřství). Neboť na ní spočinula
tvá moc a ona z Ducha svatého počala tvého jednorozeného Syna: její slavné,
neporušené panenství dalo světu věčné světlo, našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze
něho andělé chválí tvé jméno, před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy,
nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my
se připojujeme k jejich chvalozpěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme:
PREFACE 2. O PANNĚ MARII
Církev chválí Boha spolu s Pannou Marií
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých
svatých, a abychom ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií,
zpívali píseň chvály. Neboť veliké věci jsi učinil celému světu a tvé slitování je
od pokolení do pokolení: sklonil ses k poníženosti své služebnice a skrze ni jsi
dal světu Spasitele, svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho andělé
chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se
připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme:
PREFACE O ANDĚLECH
Oslavou andělů oslavujeme Boha
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom tě skrze Krista vždycky chválili a oslavovali
a abychom ti také děkovali, že nám posíláš své anděly. Neboť v nich se nám
ukazuje tvá velikost a sláva a v nich oslavujeme tebe a jejich skvělost a krása
nám dává tušit, jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ. A proto se
připojujeme ke zpěvu andělů, spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme:
PREFACE O SVATÉM JOSEFU
Poslání svatého Josefa
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom
tě skrze našeho Pána Ježíše Krista chválili a oslavovali a dnes abychom ti

děkovali také za svatého Josefa. Neboť on byl muž spravedlivý, a tys ho dal za
snoubence Bohorodičce, Panně Marii; on byl služebník věrný a moudrý, a tys
mu svěřil svatou rodinu, aby jako otec chránil toho, který se mocí Ducha
svatého stal člověkem, tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista. A
proto tě chválíme a oslavujeme a se všemi nebeskými zástupy radostně voláme:
PREFACE 1. O APOŠTOLECH
Apoštolové jako pastýři Božího lidu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tys
Pastýř věčný: svůj lid nikdy neopouštíš a skrze svaté apoštoly jej ustavičně
chráníš; vždyť v pastýřích, kteří podle tvé vůle vedou tvou Církev, je uprostřed
nás tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus. Skrze něho tě chválíme a se všemi
nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 2. O APOŠTOLECH
Apoštolové jako základ církve
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on založil na apoštolech svou Církev, aby
byla v každé době znamením jeho přítomnosti a všem lidem zvěstovala tvé
království. A proto nyní, vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě, a se
všemi nebeskými zástupy voláme:
PREFACE 1. O SVATÝCH
Sláva svatých a naše společenství s nimi
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky a abychom tě chválili za to, že ukazuješ svou
slávu na svých svatých. Neboť velikost jejich života je tvůj dar: vydali o tobě
svědectví a dali nám příklad a nepřestávají za nás u tebe prosit. V jejich
společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu a s nimi nám jednou podáš
nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána, Ježíše Krista, jehož krev nám
otvírá přístup do tvého věčného království. A proto tě společně s anděly a se
všemi svatými ustavičně chválíme a voláme:
PREFACE 2. O SVATÝCH
Svědectví, příklad a přímluva svatých
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid a dáváš mu své
svaté; jejich obdivuhodné svědectví tvou Církev ustavičně obnovuje, jejich život
nám zjevuje tvou lásku a jejich příklad a modlitby nám pomáhají, aby také skrze

nás konal tvůj Syn ve světě dílo spásy. A proto tě, Bože, chválíme a s anděly a
všemi svatými radostně voláme:
PREFACE O MUČEDNÍCICH
Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky a abychom tě chválili za to, žes nám na svém
mučedníku (na své mučednici) N zjevil svou moc. On(a) následoval(a) tvého
Syna až na smrt a víru v něho zpečetil(a) krví; a jeho (její) oběť je nám
svědectvím, že lidskou slabost proměňuješ v sílu skrze našeho Pána, Ježíše
Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se
radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu, vyznáváme tě a voláme:
PREFACE O DUCHOVNÍCH PASTÝŘICH
Poslání svatých pastýřů v Církvi
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal Církvi svatého N (a N), aby pro ni
žil(i), aby ji vyučoval(i) slovem i příkladem, aby jí pomáhal(i) svou modlitbou.
A proto tě společně s anděly a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme:
PREFACE O PANNÁCH A ŘEHOLNÍCÍCH
Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž Církev roste.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože,
vždycky a všude vzdávali díky, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých
svatých a abychom ti děkovali za ty, kdo se zcela oddali Kristu a všeho se vzdali
pro jeho království. Neboť jejich život pro druhé vydává světu svědectví o tvé
lásce a zjevuje Církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch. Ty nám je dáváš na znamení
plnosti, k níž Církev roste, očekávajíc zjevení budoucí slávy našeho Pána, Ježíše
Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděly a všemi svatými zpíváme píseň o tvé
slávě a voláme:
PREFACE 1. OBECNÁ
Obnova všeho v Kristu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť vněm jsi dal všemu smysl a jednotu a na jeho
plnosti máme všichni účast. Byl rovný tobě, a vzdal se všeho, vydal se za nás, a
jeho krev na kříži prolitá smířila všechno. A tys ho nade všechno povýšil a on je
věčnou spásou všech, kdo ho následují. A proto tě celý vesmír oslavuje a
všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi
nebeskými zástupy voláme:

PREFACE 2. OBECNÁ
Stvoření, hřích a vykoupení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelně, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvá
dobrota člověka stvořila, spravedlnost odsoudila a tvé milosrdenství vykoupilo
skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a oslavujeme a se
všemi nebeskými zástupy radostně voláme:
PREFACE 3. OBECNÁ
Oslava Boha za stvoření a vykoupení
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je tvé Slovo, jimž všechno tvoříš, on je
tvůj milovaný Syn, v němž všechno obnovuješ. A proto ti všechno slouží,
vykoupený vesmír tě chválí a tvoji svatí ti vzdávají díky. Také my tě chválíme a
také my ti děkujeme a se všemi nebeskými zástupy tě oslavujeme a voláme:
PREFACE 4. OBECNÁ
Chvála Boží skrze Krista
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je jediný Prostředník mezi námi a tebou:
tys nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili a abychom ti skrze něho
děkovali; bez něho není naše děkování tebe důstojné, a je spasitelné jen skrze
něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni andělé a bez ustání
volají:
PREFACE 5. OBECNÁ
Vyznání víry v Krista Vykupitele
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on za nás zemřel, a my si jeho smrt ve
společenství lásky připomínáme, on vstal z mrtvých, a my jeho vzkříšení s vírou
vyznáváme, on jednou slavně přijde, a my na jeho příchod s důvěrou čekáme.
Skrze něho tě chválíme a s anděly a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě
a voláme:
PREFACE 6. OBECNÁ
Kristus nám přináší spásu
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom
ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé Slovo,
skrze něž všechno tvoříš, on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal, on je
tvůj milovaný Syn: mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Panny a

aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a
dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s
anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme:
PREFACE 1. ZA ZEMŘELÉ
Zármutek a křesťanská naděje tváří v tvář smrti
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že vstaneme z
mrtvých: Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení
věčného života; vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se
naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov
věčný. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti
slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
PREFACE 2. ZA ZEMŘELÉ
Kristus zemřel za všechny
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on sám zemřel za všechny, aby nikdo z nás
nezahynul, on sám se vydal na smrt, abychom všichni měli život a žili v tobě
navěky. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:
PREFACE 3. ZA ZEMŘELÉ
Kristus je vzkříšení a život
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on je spása světa, on je náš život a naše
vzkříšení. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň
o tvé slávě a voláme:
PREFACE 4. ZA ZEMŘELÉ
Z pozemského života do nebeské slávy
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty
jsi náš tvůrce i spasitel: od tebe máme život a ve tvých rukou jsme, když žijeme
i když umíráme; a ty nás skrze svého ukřižovaného Syna vysvobozuješ z
otroctví hříchu, a až se vrátíme do země, z níž jsme vzati, ty nás skrze něho
vzkřísíš a dáš nám účast na jeho slávě. A proto tě chválíme a s anděly a všemi
svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

PREFACE 5. ZA ZEMŘELÉ
Kristovo vítězství nad smrtí nám otevřelo věčný život
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče,
všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť i
když jsme zhřešili, tys nás nepřestal milovat, i když jsme propadli smrti, tys nás
neopustil, ale poslal jsi svého Syna, aby nás zachránil: on naši smrt přemohl a
otevřel nám život věčný. A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají
nebesa, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
Eucharistická modlitba pokračuje některou ze čtyř anafor:

První eucharistická modlitba
(římský kánon)
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, pokorně žádáme a
prosíme, dobrotivý Otče:
Sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

Přijmi a požehnej + tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou.
A s rozpjatýma rukama pokračuje:

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N, s naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní nebo světící biskupové

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.
Vzpomínka na živé

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.

Vzpomínka na svaté
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Na Zelený čtvrtek ve večerní mši je text vzpomínky na svaté a všechno, co následuje, až
do proměňování je vlastní.
O slavnosti Narození Páně a po celý oktáv:

V tomto společenství slavíme (svatou noc) posvátný den, kdy neporušené
panenství Mariino dalo tomuto světu Spasitele; a také uctíváme ji, slavnou
Matku i Pannu, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *
O slavnosti Zjevení Páně:

V tomto společenství slavíme posvátný den, kdy se tvůj jednorozený Syn,
tobě rovný ve věčné slávě, zjevil v našem skutečném lidském těle; a také
uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *
Od velikonoční vigilie až do 2. neděle velikonoční:

V tomto společenství slavíme (velikou noc) posvátný den, kdy náš Pán
Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých; a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *
O slavnosti Nanebevstoupení Páně:

V tomto společenství slavíme posvátný den, kdy náš Pán, tvůj jednorozený Syn,
vyvýšil naše slabé lidství spojené se svým božstvím na trůn tvé slávy; a také
uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *
O slavnosti Sesláni Ducha svatého:

V tomto společenství slavíme svátek letnic, kdy se apoštolům zjevil Duch
svatý v ohnivých jazycích; a také uctíváme slavnou Pannu Marii, Rodičku
našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Kléta, 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.)
Pokračuje s rozpjatýma rukama:

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 sepne ruce (v Kristu, našem Pánu. Amen).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato modlitba má při některých příležitostech vlastní text.
Od velikonoční vigilie až do 2. neděle velikonoční:

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny. Přijmi
tuto oběť zvláště za ty, kdo se znovu narodili z vody a z Ducha svatého a dostali
od tebe odpuštění všech hříchů. Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás
od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených sepne ruce (v Kristu, našem
Pánu. Amen).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S rukama vztaženýma nad dary říká:

Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti tvého požehnání tobě
zasvěcená, pravoplatná a duchovní, hodná tvého zalíbení; ať se nám stane tělem
a krví tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Sepne ruce.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to
vyžaduje jejich povaha.

Neboť on večer před svým utrpením
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal do svatých a ctihodných rukou chléb,
pozdvihne oči

pozdvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemohoucímu, vzdal ti díky a
požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou také tento slavný kalich,
znovu ti vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

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.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a
čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto na památku požehnaně smrti, slavného vzkříšení a nanebevstoupení
tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke tvé slávě my, tvoji
služebníci i tvůj svatý lid, dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou, oběť
neposkvrněnou: svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy.

Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je se zalíbením jako oběť
svého služebníka, spravedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Abraháma,
jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha, jako oběť svatou a
neposkvrněnou.
Skloní se, sepne ruce a pokračuje:

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože: Přikaž svému svatému andělu, ať
ji přenese na tvůj nebeský oltář, před tvář tvé božské velebnosti. A nás všechny,
kdo máme účast na tomto oltáři a přijmeme toto svaté tělo a krev tvého Syna,
vzpřímí se, znamená se křížem a říká:

naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí
sepne ruce
(skrze Krista, našeho Pána. Amen.)
Vzpomínka na mrtvé
S rozpjatýma rukama fiká:

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 modli za ty, na které chce zvláště vzpomenout. Potom
rozepne ruce a pokračuje:

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu
sepne ruce

(našem Pánu. Amen.)
Pravou rukou se bije v prsa a říká:

I nám, hříšníkům,
a s rozpjatýma rukama pokračuje:

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.
A pokračuje:

Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno
posvěcuješ, životem naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

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.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou Páně.

Druhá eucharistická modlitba
K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
L: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L: Je to důstojné a spravedlivé.
Následující preface (= 6. obecná) se může někdy zaměnit za jinou.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom
ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé Slovo,
skrze něž všechno tvoříš, on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal, on je
tvůj milovaný Syn: mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Parmy, a
aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a
dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s
anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na
výsostech.
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto prosíme: Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je,
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

ať se nám stanou tělem a i + krví našeho Pána, Ježíše Krista.
Sepne ruce.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to
vyžaduje jejich povaha.

Neboť on, když se vydával na smrt,
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

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.
Ukáže lidu kalich s krvi Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.

Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou
smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme ti
chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a
můžeme ti sloužit.
A v pokoře tě prosíme: Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi
Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý.
Pamatuj, Bože, na svou Církev po celém světě; veď ji k dokonalosti lásky v
jednotě s naším papežem N, naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní a světící biskupové

a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé Církvi konali službu.
Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na
všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi je do svého světla, ať vidí tvou
tvář.
Smiluj se nad námi nade všemi: dej nám věčný život ve společenství se
svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi
spravedlivými od počátku světa; ať tě s nimi chválíme a oslavujeme
sepne ruce

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

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.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou Páně.

Třetí eucharistická modlitba
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: Neboť
skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha svatého všemu dáváš
život a všechno posvěcuješ; a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až
na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které
před tebe klademe;

sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

ať se stanou tělem a + krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista,
sepne ruce

neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to
vyžaduje jejich povaha.

V noci, kdy se za nás vydal,
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým
učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a
řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MĚ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNI HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou
smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a
nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto
díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
Shlédni na oběť své Církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a jeho obětí jsme
byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho
svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom
dostali dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou
Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky (se svatým N
může se vložit jméno světce toho dne anebo patrona)

a se všemi svatými - našimi zastánci a stálými pomocníky.
Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj
na svou Církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce.
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N, našeho biskupa N,
zde se mohou jmenovat také pomocní nebo světící biskupové

biskupsky sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou
podle tvé vůle.
Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v
tobě.
Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z
tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě
věčně žít a vidět tvou slávu:
sepne ruce

skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno
dobré.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

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.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou Páně.

Třetí eucharistická modlitba pro mše s dětmi
K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
L: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L: Je to důstojné a spravedlivé.
Děkujeme ti, Bože, náš Otče:
* Stvořil jsi nás; my máme žít pro tebe, navzájem se mít rádi, společně nést
radosti i nesnáze, společně si hrát i pracovat. *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nebo:
1. O stvoření

* Ty jsi stvořil celý vesmír: slunce nám dává světlo a teplo, tak může uzrát
obilí i plody. Všechno je tu pro nás: lesy a louky, květiny i zvířata. Člověku
dáváš rozum a vynalézavost: dokáže stavět města a silnice a tvoří mnoho věcí,
které usnadňují život. *

2. V době adventní

* Ty jsi člověku vždy nabízel své přátelství. Kázáním proroků jsi
připravoval cestu pro příchod svého Syna. On se narodil z Panny Marie a všem
lidem přinesl spásu. A my čekáme, že znovu přijde ve slávě. *
3. V době vánoční

* Hvězda nad Betlémem je pro nás znamením, že narozením tvého Syna
přišlo na svět pravé světlo, které rozjasňuje lidská srdce tvou láskou. *
4. V době postní

* Ty jsi dobrý a milosrdný. Stále nám odpouštíš. Chceš uzdravit naše srdce
a očistit je od hříchu. Proto nás vyzýváš k nápravě života a ke skutkům pokání. *
5. V době velikonoční

* Ty jsi Bůh živých. Voláš nás k životu a chceš, aby nikdo nezůstal ve
smrti. Vzkříšením svého Syna jsi smrt přemohl a dal jsi nám naději, že i my z
mrtvých vstaneme a budeme navždy žít s tebou. *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proto tě, Otče, spolu se všemi věřícími na celém světě, s anděly a svatými v
nebi chválíme a radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na
výsostech.
==============================================================

Bože, jsi velký a svatý, plný dobroty a lásky ke všem. Děkujeme ti za to, že
jsi nám dal svého Syna Ježíše.
* On přišel na svět, aby nás, hříšné lidi, zachránil. Otevřel nám oči i srdce,
abychom poznali, že ty jsi Otec všech lidí a my navzájem jsme bratří a sestry. *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nebo:
1. O stvoření

* Když jsi tvořil svět, myslel jsi na to, že skrze něj přivedeš k sobě
všechno, co jsi stvořil. *
2. V době adventní

* Jeho příchodem již začalo tvé království: uzdravoval nemocné, sytil
hladové a zbavil smrt její moci. *
3. V době vánoční

* On obdaroval radostí pastýře a mudrce, když se mu přišli poklonit. Volá
k sobě každého z nás a chce i našemu životu dát světlo a radost. *
4. V době postní

* On všechny lidi volal k obrácení a hlásal jim radostnou zvěst o Boží
lásce. Zemřel na kříži, aby všechny vysvobodil z hříchu a smrti. *
5. V době velikonoční

* On vstal z mrtvých. Ráno o velikonocích se ukázal ženám vzkříšený a
živý. Šel s učedníky do Emauz, rozmlouval s nimi a dal se jim poznat při lámání
chleba. *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyní nás shromažďuje kolem jednoho stolu a my chceme konat to, co nám
odkázal. Proto jsme, Otče, připravili chléb a víno a prosíme tě:
Kněz sepne ruce a vztáhne je nad dary.

Posvěť tyto dary svým Duchem, aby se pro nás staly tělem a + krví tvého
Syna, Ježíše Krista.
Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně,
jak to vyžaduje jejich povaha.

Když před svou smrtí naposled večeřel se svými učedníky,
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, vzdal ti díky, rozdělil jej učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Potom vzal kalich s vínem, vzdal ti díky, podal jej svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNI HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto, Otče, stojíme před tebou a s radostí si připomínáme všechno, co pro
nás Ježíš vykonal a stále koná. V této svaté oběti, kterou on svěřil své Církvi,
slavíme jeho smrt a vzkříšení. Spolu s jeho obětí přijmi, Otče, i celý náš život.
O: Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.
Ježíš dal za nás svůj život, vstal z mrtvých a žije mezi námi.
O: Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.
On přijde ve slávě a potom už nebude smrt ani zármutek, pláč ani bolest.
O: Bože, ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu.
Otče, ty nás shromažďuješ v radosti Ducha svatého k této hostině. Nabízíš
nám tělo a krev svého Syna. Ať nám tento pokrm dává sílu být stále tvými
přáteli.
* Pomáhej nám, ať si navzájem lépe rozumíme a děláme druhým radost. *
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nebo:
1. O stvoření

* Otevři nám oči pro krásu svého stvoření, ať je chráníme a staráme se o
ně. Dej, ať ve světě zavládne pokoj, spravedlnost a opravdová radost. *

2. V době adventní

* Pomáhej nám, ať svou prací, hrou i učením připravujeme cestu pro
příchod tvého Syna. *
3. V době vánoční

* Ať záříme tvým světlem a neseme ho těm, kdo žijí v temnotě. *
4. V době postní

* Pomáhej nám, ať jsme ochotní se navzájem smířit, když nás rozděluje
hněv, zloba a závist. Dej, ať svým jednáním dáváme všem dobrý příklad. *
5. V době velikonoční

* Pomáhej nám, ať přinášíme velikonoční radost těm, kdo jsou ustrašení a
smutní. *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V modlitbě jsme spojeni se všemi křesťany, s naším papežem N, naším
biskupem N, a prosíme: Dej, ať se jednou všichni setkáme ve tvém království,
kde tě budeme spolu s Pannou Marií a se všemi svatými navěky chválit
sepne ruce

skrze tvého milovaného Syna, Ježíše Krista.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

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.
O: Amen.
Následuje přijímání.

Čtvrtá eucharistická modlitba
Tato eucharistická modlitba má vlastní prefaci, kterou nelze nahradit jinou.

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
L: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné, svatý Otče, abychom ti vzdávali díky, vpravdě je
spravedlivé hlásat tvou slávu. Neboť tys jediný Bůh, živý a pravý; jsi dřív, než
začal čas, a žiješ navěky a přebýváš v nedostupném světle. Tys jediné dobro a
zdroj všeho života. Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním, a všem
dáváš své světlo a radost. Proto před tebou stojí nesčetné zástupy andělů, ve dne
v noci ti slouží, hledí na tvou tvář a ustavičně tě slaví. S nimi také my radostně
vyznáváme tvé jméno, a našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo
zpívá:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na
výsostech.
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla
učinil v moudrosti a lásce.

Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl nade
vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.
A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho nenechal
napospas smrti. Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a
nacházeli. Častokrát jsi jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat
spásu.
A tak jsi, Otče, miloval svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna,
když přišla plnost času.
Mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš
život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu.
Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost.
A naplnil tvou vůli a byl poslušný až k smrti kříže; svou smrtí smrt
přemohl a svým vzkříšením obnovil život.
A abychom už nežili sami sobě, a žili pro něho, tvého Krista, pro nás
ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili, tvého
svatého Ducha; a ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a
posvěcuje.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto tě, Otče, prosíme: ať svatý Duch posvětí také tyto dary,
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

aby se staly tělem a + krví našeho Pána, Ježíše Krista.
Sepne ruce.

Neboť skrze tělo a krev tvého Syna obnovujeme s tebou věčnou smlouvu a
konáme veliké tajemství, které nám odkázal.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, jak to
vyžaduje jejich povaha.

Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil, ukázal všechnu svou lásku a
těm, které zanechával ve světě, se vydal do krajnosti:
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Pří večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

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

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.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou
smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste,
Spasiteli světa.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

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.
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 také pomocní nebo světící biskupové

na celý biskupsky sbor a všechny služebníky Církve, na ty, kdo přinesli své
dary, a na všechny kolem shromážděné, 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.
A nám všem, svým synům, dobrotivý Otče, dej nebeské dědictví s
blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií, 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.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

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.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou Páně.

PŘIJÍMÁNÍ
MODLITBA PÁNĚ
Kněz se sepjatýma rukama říká:

Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se
modlit:
Nebo:

Pomodleme se, jak nás Pán Ježíš naučil
(jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus):
Nebo:

Pán Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se
pomodleme k nebeskému Otci:
Nebo:

Když jsme byli pokřtěni, (nepřijali jsme ducha otroctví, abychom se znovu
báli, ale) přijali jsme Ducha synovství, v němž smíme Boha nazývat Otcem.
Proto se teď s důvěrou pomodleme, jak nás naučil Pán Ježíš:
Nebo:

Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se
modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš:
Rozepne ruce a spolu s lidem pokračuje:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Dále pokračuje kněz sám a s rozpjatýma rukama říká:

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj
se nad námi a pomoz nám: ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať
žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný
příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
Sepne ruce.
Lid zakončí modlitbu zvoláním:

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
POZDRAVENÍ POKOJE
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká nahlas:

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj
pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své Církve, a podle
své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.
Sepne ruce.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Lid odpovídá:

Amen.

Kněz obrácen klidu rozepne a znovu sepne ruce, přitom říká:

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Lid odpovídá:

I s tebou.
Potom může jáhen nebo kněz vyzvat věřící následujícími nebo podobnými slovy, aby se
navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou:

Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
A všichni se navzájem pozdraví způsobem, který je v místě obvyklý, např. podáním
ruky se slovy Pokoj s tebou. Kněz dá ale zbav nás od zlého. pozdravení pokoje jáhnovi nebo
přisluhujícímu.

LÁMÁNÍ CHLEBA
Kněz vezme hostii, láme ji nad paténou, vpouští malý úlomek do kalicha a potichu říká:

Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k věčnému životu.
Přitom se zpívá nebo říká:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
Pokud lámání trvá delší dobu, může se toto volání opakovat vícekrát. Poslední zvolání
však vždy končí slovy: daruj nám pokoj.

PŘIJÍMÁNÍ
Po vpuštění částečky hostie do kalicha kněz se sepjatýma
Sepne ruce, rukama potichu říká:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu
svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev
vysvoboď mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého; ať vždycky
miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím.
Nebo:

Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání tvého těla a tvé
krve není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro duši i tělo.
Kněz poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu
nahlas říká:

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo
jsou pozváni k večeři Beránkově.
A spolu s lidem pokračuje:

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše
bude uzdravena.
Kněz obrácen k oltáři potichu řekne:

Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.
A s úctou příjme Kristovo tělo. Potom vezme kalich a potichu řekne:

Krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému.
A s úctou přijme Kristovu krev.
Potom jde podávat svaté přijímáni věřícím. Každému z nich ukáže trochu pozdvihnutou
hostii a řekne:

Tělo Kristovo.

Přijímající odpoví:

Amen.
A přijme tělo Páně.
Stejným způsobem podává svaté přijímáni i jáhen, akolyta nebo laik, jemuž byla
svěřena tato služba.
Podává-li se svaté přijímání pod obojí způsobou, při podávání kalicha podávající řekne:

Krev Kristova.
Přijímající odpoví:

Amen.
Podává-li se namáčením, říká se zároveň:

Tělo Kristovo a krev Kristova.
Když kněz přijímá tělo Páně, začne se zpívat zpěv k přijímání. Pokud se při svatém
přijímání nezpívá, může se před anebo po podávání věřícím přečíst z misálu text antifony k
přijímání. Po rozdávání svatého přijímáni kněz nebo jáhen nebo akolyta vyčistí nad kalichem
paténu a potom i kalich.
Při čištění kněz potichu říká:

Přijetí svátosti tvého těla a krve, Pane, ať nás posilní a stane se pro nás
lékem nesmrtelnosti.
Při čištění patény a kalicha kněz potichu říká:

Přijetí svátosti tvého těla a krve, Pane, ať nás posilní a stane se pro nás
lékem nesmrtelnosti.
Potom se kněz může vrátit k sedadlu. Je vhodné setrvat chvíli v tichém díkůčinění nebo
společně zazpívat děkovný žalm anebo píseň.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
U sedadla nebo u oltáře kněz řekne:

Modleme se.
A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí, pokud nepředcházelo tiché díkůčinění.
Potom kněz s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:

Skrze Krista, našeho Pána.
Nebo:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Nebo:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Lid odpovídá zvoláním: Amen.

Závěrečné obřady
KRÁTKÁ SDĚLENÍ
Pokud je třeba něco krátce sdělit lidu, vsunou se takováto krátká sdělení na toto místo.

POŽEHNÁNÍ A PROPUŠTĚNÍ
Kněz obrácen k lidu rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.
Lid odpoví: I s tebou.
Kněz žehná lid slovy:

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.

V určitých dnech a při některých příležitostech může kněz udělovat požehnání
slavnostním způsobem, nebo může nad shromážděným lidem říkat žehnací modlitbu.
Napřed vyzve lid:

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
Nebo podobnými slovy, a potom s rukama vztaženýma nad lid pronáší slova
slavnostního požehnání.
Lid pokaždé odpovídá:

Amen.
Potom jáhen nebo sám kněz obrácen k lidu se sepjatýma rukama řekne:

Jděte ve jménu Páně.
Lid odpoví:

Bohu díky.
Po celý velikonoční oktáv a o slavnosti Seslaní Ducha svatého se lid propouští slovy:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.
Lid odpovídá:

Bohu díky, aleluja, aleluja.
Nakonec kněz políbí oltář jako na začátku, pozdraví ho spolu s přisluhujícími obvyklou
úklonou a odchází.
Pokud na mši bezprostředně navazuje nějaký další liturgický úkon, závěrečné obřady se
vynechají.

