
SLAVENÍ EUCHARISTIE NA ZAHÁJENÍ SYNODY V DIECÉZÍCH  
A VE FARNOSTECH (17.10.2021) 

I. Průběh slavení eucharistie  

Mešní formulář  
Na místo mešního formuláře pro 29. neděli v liturgickém mezidobí (barva zelená) je možné 
použít mešní formulář: 
– pro mši Za místní církev E (ČM, s. 854), barva bílá. 
 

Vstupní obřady 
Na místo vstupního zpěvu během průvodu se zpívá I. část Litanií ke všem svatým  
(Kanc. č.068). Užívá-li se kadidla, okouří se oltář ještě během tohoto zpěvu. 
Po invokaci: Všichni svatí a světice……. se litanie přeruší. 
Následuje Obřad svěcení vody (ČM s. 997).  
Po obřadu svěcení vody následuje pokropení lidu a mezitím se dospívá II. část litanií - Měj 
s námi…..   
Vynechává se úkon kajícnosti a Kyrie.  
Bohoslužba pokračuje zpěvem Sláva na výsostech a vstupní modlitbou.  

Bohoslužba slova  
Použijí se čtení a mezizpěvy určené pro 29. neděli v liturgickém mezidobí.  
Ke hlásání evangelia se může použít evangeliář, připravený před začátkem mše na oltáři.  
Po přečtení evangelia biskup může věřícím evangeliářem požehnat.  
Otevřený evangeliář se dvěma svícemi se pak položí na důstojné místo viditelné pro věřící.  
Po jednotlivých čteních se ponechá krátká chvíle posvátného mlčení, v němž Duch Svatý 
umožňuje věřícím přivlastnit si vírou slovo Boží.  
Na tuto skutečnost je možné upozornit před prvním čtením v krátkém komentáři.  
Pro přímluvy je možné využít návrh představený níže.   

Příprava darů  
Jako zpěv k přípravě darů je vhodné použít píseň k Duchu Svatému.  
Není vhodné přinášet v průvodu s dary nic jiného než chléb, víno a vodu ke slavení eucharistie, 
případně finanční dary pro kostel.   

Eucharistická modlitba  
Použije-li se mešní formulář Za místní církev E (ČM s. 854), je dovoleno použít 1. i 3. 
eucharistickou modlitbu. V tom případě se použije preface z této eucharistické modlitby.  

Obřady přijímání 
Jako zpěv k přijímání je vhodné použít Žalm 104 (103) s vkládanou odpovědí lidu.  
Jako díkůčinění po svatém přijímání, před modlitbou po přijímání, se celé shromáždění společně 

pomodlí modlitbu Adsumus, viz níže.  

Závěrečné obřady  
Požehnání je možné udělit slavnostním způsobem, viz níže.  



II. Přímluvy  

 

Když jsme byli pokřtěni a biřmováni, dostali jsme spoluzodpovědnost za život církve a za šíření 
radostné zvěsti. Jedním z našich úkolů je také přímluvná modlitba. Prosme nyní za církev a za 
celý svět.  

 

1. Prosme za našeho papeže Františka, našeho biskupa N, za kněze, jáhny a za nás všechny 
pokřtěné, abychom poznávali, co je správné, a odvážně to uskutečňovali.  

2. Prosme za začínající synodální proces v naší diecézi, aby se stal nástrojem Ducha Svatého.   

3. Prosme za věřící, kteří se necítí v církvi přijati, aby v ní našli svůj domov, a všichni abychom si 
mohli být bratry a sestrami.  

4. Prosme za ty, kteří k církvi dosud nepatří, aby v ní spatřili nástroj Boží lásky k lidem a byli 
proniknuti světlem evangelia.  

5. Prosme za ty, kterým byla svěřena veřejná autorita, zejména za nově zvolené poslance, aby 
vždy hledali společné dobro a jednali spravedlivě.  

6. Prosme za nemocné, osamělé a trpící, aby zakusili pokoj od Pána; prosme za zemřelé, aby byli 
přijati do věčné radosti.  

 

Bože, vyslyš modlitbu své církve na prahu společné cesty:  
Dej ať jsme věrní v naslouchání a rozlišování, 
ať jsme horliví v lásce k tobě i ke všem lidem 
a ať nepřestaneme upínat svou naději k našemu Pánu, Ježíši Kristu.  
On s tebou žije a kraluje na věky věků. 
Amen.  
 



III. Modlitba Adsumus 

 
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 
Provázej nás Ty sám, 
vstup do našich srdcí 
a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 
uč nás, jak na ní vytrvat. 
 
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 
 
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 
abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 
 
To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 
a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků. 
Amen. 

 



IV. Slavnostní požehnání  

Celebrant: Pán s vámi. 

Odpověď: I s tebou 

Jáhen nebo sám celebrant: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.  

Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla: ať vás upevní ve víře, naději a lásce a 
ať vás provází svým požehnáním. 

O.: Amen.  

Kristus usedl po Otcově pravici, a přece podle svého slibu zůstává s námi: ať i vy žijete ve 
spojení s ním, abyste měli účast na jeho slávě.  

O.: Amen.  

Duch pravdy sjednocuje všechny národy ve víře: ať i vás vede cestou víry k plnému poznání 
Boha. 

O.: Amen.  

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch Svatý.  

O.: Amen.  

Jděte ve jménu Páně.  

O.: Bohu díky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto pokyny připravila Liturgická komise ČBK v září 2021 na základě podkladů Generálního sekretariátu biskupské 
synody.  


