
6. Otče náš, lámání chleba 

Modlitbu Páně recitujeme společně, dále pokračuje kněz sám: 

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 Je-

žíše Krista. 

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. 

Kněz poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paté-

nou a obrácen k lidu nahlas říká:  

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blaho-

slavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. 

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, 

a má duše bude uzdravena. 

 

7. Závěrečné požehnání 

Pán s vámi. 

I s tebou. 

(Biskup: Ať je jméno Páně velebeno. 

Nyní i na věky. 

Biskup: Naše pomoc je ve jménu Páně 

Neboť on učinil nebe i zemi.) 

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. 

Amen. 

Jděte ve jménu Páně. 

Bohu díky. 

Mešní odpovědi 

1. Znamení kříže, pozdrav 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Amen. 

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství sva-

tého Ducha ať je s vámi se všemi. 

I s tebou. 

 

 

2. Úkon kajícnosti, Kyrie 

první způsob: 

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hře-

ším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. (po-

ložíme ruku na hruď) Je to má vina, má veliká vina. 

(sepneme opět ruce) Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, 

všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u 

Boha přimlouvali. 

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a do-

veď nás do života věčného. 

Amen. 

druhý způsob: 

Smiluj se nad námi, Pane. 

Hřešili jsme proti tobě. 

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 

A dej nám svou spásu. 

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a do-

veď nás do života věčného. 

Amen. 



3. Čtení, Evangelium, Credo 

Na konci prvního i druhého čtení lektor řekne:  

Slyšeli jsme slovo Boží. 

Bohu díky. 

Před evangeliem jáhen nebo kněz řekne:  

Pán s vámi. 

I s tebou. 

Slova svatého evangelia podle N. 

Sláva tobě, Pane. 

Po přečtení evangelia jáhen nebo kněz řekne:  

Slyšeli jsme slovo Boží. 

Chvála tobě, Kriste. 

Po homilii všichni recitují Vyznání víry: 

 

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 zro-

dil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 

pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné pod-

staty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi 

a pro naši spásu sestoupil z nebe. 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 krá-

lovství bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce 

života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je záro-

veň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, 

svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden 

křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a ži-

vot budoucího věku. Amen. 

4. Příprava darů 

Kněz vezme paténu s chlebem, drží ji trochu pozdvihnutou a 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. 

Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Kněz vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a 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. 

Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Přípravu darů zakončí kněz výzvou k lidu:  

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. 

Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. 

 

 

5. Eucharistická modlitba 

Pán s vámi. 

I s tebou. 

Vzhůru srdce. 

Máme je u Pána. 

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

Je to důstojné a spravedlivé. 

Na konci eucharistické modlitby kněz vezme paténu s hostiemi a ka-

lich, 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. 

Amen. 


