
2. JEŽÍŠ Z VEČEŘADLA UPROSTŘED NÁS  

Jeho moc proměňuje skrze kněze chléb a víno 

 

Uprostřed svých apoštolů Ježíš zázrak přislíbil, 

aby až do konce věků s námi lidmi stále byl. 

Když kněz vděčně chléb a víno k Bohu Otci pozvedá, 

živý Ježíš bez váhání vstoupí a své Tělo dá. 

 

VŽDYŤ MÉ TĚLO JE SKUTEČNÝ POKRM A MÁ KREV JE SKUTEČNÝ NÁPOJ. 

KDO JÍ MÉ TĚLO A PIJE MOU KREV, ZŮSTÁVÁ VE MNĚ A JÁ V NĚM.  

(J 6, 53 – 58) 

 

Přijal jsi Pane lidské tělo, abychom se s tebou mohli ztotožnit. 
 

 Co pro mě znamená slovo „život“? 

 Jak vnímám mši svatou? Jako společenství s Ježíšem ve večeřadle, 

Ježíšovu oběť lásky, společenství církve, nebo jako lidské divadlo? 

 Co mi brání uvěřit více v sílu Eucharistie, co mě znepokojuje? 

 Jak velký prostor k jednání nechávám Ježíši ve svých rozhodováních? 

 LLL – ledabylost, lenost, lhostejnost; zaujímají tito nezvaní hosté v mém 

srdci místo? 

 

VEZMĚTE A JEZTE: TOTO JE MOJE TĚLO. 

VEZMĚTE A PIJTE: TOTO JE MÁ KREV. 

 

Chválím tě za to, Pane Ježíši, že s námi i po svém zmrtvýchvstání chceš 

zůstávat.  

Chválím tě za to, že ve svém proměněném těle přicházíš ke každému 

z nás. 

Chválím tě za tvůj dar …… 

Děkuji ti za kněze, který …… 

Děkuji ti za ty, kdo mě k tobě doprovázejí, za ……. 

Děkuji zvláště za …… 
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