
2. pátek 

JEŽÍŠ S NÁMI ZŮSTÁVÁ 

 

Z večeřadla Ježíš vidí      

radosti i nouzi lidí.  

Shromáždí nás kolem stolu, 

sestoupí k nám z nebe dolů. 

 

JÁ JSEM CHLÉB ŽIVÝ, KTERÝ SESTOUPIL Z NEBE.  

KDO BUDE JÍST TENTO CHLÉB, BUDE ŽÍT NAVĚKY.  

(J 6, 51 ) 
 

 

Při velikonoční večeři s apoštoly (kde) ……………………………. 

(kdy) .………………………………………………………………………………….. myslel Pán Ježíš na lidi 

na celém světě. Kdo v něho uvěří, chce  s ním také být na společné hostině. Jak to 

udělal, abys i ty mohl spolu s ním slavit Boží dobrotu a lásku? 

………………………….......................................………………………………………………………… 

 

Doplň podle Mt 26,26 – 28 

Když jedli, Ježíš vzal ………….. a požehnal ho, lámal a ……………… 

Ho svým učedníkům se slovy „Vezměte, ………………… Toto je mé 

………………“ Potom vzal ………………, vzdal díky, podal jim ho 

a řekl : „ ……….…….. z něho všichni. Neboť to je má ….….………, 

která se prolévá za odpuštění hříchů.“ 

 

Eucharistie – díkůvzdání, je možná jen ve společenství: ty a ………………………………….. 

……........................................................................................................................ 

Eucharistii se někdy říká mana. Přečti si ve Starém zákoně Ex, 16, 1 - 15 a zkus 

vysvětlit proč .........………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..............................

Křesťan sytí nejen tělo – čím? ……………………………………………………………………….................., 

ale i svou nesmrtelnou duši – čím? ........................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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 Bůh mi říká: „Vezmi a jez!“ 

Při každé mši svaté  

Ježíš proměňuje přinesený  

chléb a víno ve své Tělo a Krev,  

abychom ho v této podobě  

přijali a nasytili se.  

Je opět živý mezi námi. 

Nakresli, ve kterém okamžiku se to děje. 

 

 Zamyšlení 

Jsi při proměňování dostatečně soustředěný, abys uctil zázrak, který se tu děje? 

Je pro tebe svaté přijímání setkáním s živým Ježíšem? 

Využíváš čas po přijetí Ježíše, abys s ním mohl v duchu mluvit a svěřit se mu? 

Bůh ti pozorně naslouchá. Snažíš se naslouchat i ty jemu? 

Tvoji kamarádi možná chybí v kostele fyzicky, o to víc za ně vytrvale pros. 

Dokážeš obhájit svou víru v přítomného Ježíše i venku mimo kostel? 

Vážíš si kněze jako zástupce Krista? 

 
 Předsevzetí 

 

Chci patřit do naší farní rodiny, která se pravidelně schází u Ježíše. 
  

 
Co pro to mohu udělat? 

............................................................................................................................... 

 
 Modlitba 

Věřím ti, Pane Ježíši, že ke mně přicházíš v eucharistii, abys proměnil můj život, 

tak jak jsi zázračně proměnil tento kousek chleba ve své Tělo. Věřím, že máš 

v nebi své slavné království, a přesto přicházíš bydlet ke mně, protože mě máš 

rád. Věřím, že jsi živý mezi námi ve farnosti, v naší rodině, všude, kam tě 

přineseme. Věřím, že se o mně staráš a živíš mě, abych s tebou žil věčně. Amen. 

 

DATUM  

MÍSTO  

KNĚZ  
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