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Všichni říkají: 
 

 V   Skrze něho  
a s ním  
a v něm  
je tvoje všechna čest a sláva, 
Bože Otče všemohoucí, 
v jednotě Ducha svatého 
po všechny věky věků. 
 

Lid zvolá: 

          Amen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA 
 
Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: 

Vpravdě jsi svatý, Bože, 
jsi pramen všeho posvěcení. 

Sepne ruce. 
 
Koncelebranti vztáhnou ruce nad dary (k darům) a říkají: 

 

V  Proto prosíme: 
Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary 
a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví 
našeho Pána, Ježíše Krista. 

 
Sepnou ruce a pokračují: 
 

Neboť on, když se vydával na smrt, 
vzal při večeři chléb,  
vzdal ti díky, lámal, 
dával svým učedníkům a řekl: 

 
vztáhnou pravou ruku k hostii. 
 

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI: 
TOTO JE MOJE TĚLO,  
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ. 

 
Sepnou ruce, při pozdvihování pohlédnou na hostii  
a potom se hluboce ukloní. 
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Všichni koncelebranti společně pokračují: 
 

  Po večeři vzal také kalich, 
  znovu ti vzdal díky, 
  dal svým učedníkům a řekl: 
 
Vztáhnou pravou ruku ke kalichu. 
 

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: 
TOTO JE KALICH MÉ KRVE, 
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY 
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHU. 
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. 
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU. 

 
Sepnou ruce, při pozdvihování pohlédnou na kalich 
a potom se hluboce ukloní. 

 
 Hlavní celebrant řekne: 

Tajemství víry... 
  
Koncelebranti společně s rozpjatýma rukama říkají: 
 

 V   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 můžem ti sloužit. 

A v pokoře tě prosíme:  
Ať nás všechny,  
kdo máme účast na těle a krvi Kristově, 
shromáždí a sjednotí Duch svatý. 

 

Sepnou ruce. 
 

 1    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 biskupové) 

a se všemi, kdo jsou pověřeni, 
aby v tvé církvi konali službu. 
(Na toto místo se při některých příležitostech vkládají zvláštní    
prosby.) 
 

 2   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 jejím 

snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly 
a se všemi spravedlivými od počátku světa; 
ať tě s nimi chválíme a oslavujeme 

sepne ruce 

skrze tvého Syna, Ježíše Krista. 
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