31. „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
(KKC, čl. 2828  2837)
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
• Důvěra v Otce: Věříme, že on se o nás postará

a to jak po hmotné stránce, tak i po té duchovní.
• Nevylučuje naši zodpovědnost: Křesťan je vždy
zodpovědný člověk, který usiluje o kvalitu práce,
vztahů a celého svého života, a potom celé toto své
úsilí vloží do Boží náruče s důvěrou, že Bůh to dobře
zúročí, že pomůže, že mě nikdy nenechá „ve štychu“.
Modli se, jakoby všechno záviselo na Bohu, jednej,
jakoby všechno záviselo na tobě. (sv. Ignác z Loyoly)
• Vybízí k zodpovědnosti za druhé: Modlitba za
druhé lidi, moje konkrétní pomoc – hmotná, duševní,
duchovní.
• Netýká se pouze materiálních potřeb, ale také
naší duše: Můžu zemřít také duchovně, když

nebudu respektovat hlad duše - hlad po Božím slově,
po eucharistii, po modlitbě, po společenství s těmi,
kteří také žijí s Kristem.
„dej nám“

•
•
•

Vyjadřuje dětskou důvěru v Otce.
Vyjadřuje smlouvu: my jsme jeho a on je náš.
Oslavuje Otce.

„chléb náš“

Prosíme za své potřeby.
Tato prosba nás také učí:
- prosit také za druhé lidi,
- dělit se s nimi o „moje“ bohatství. Peníze, čas,
intelekt, pokoj, evangelium+
„Existuje hlad po obyčejném chlebu. Ale také hlad po
lásce, dobrotě a vzájemné úctě – a to je veliká bída,
kterou dnes lidé tolik strádají.“ (Matka Tereza)
„chléb“ je

•
•
•

pro nás
Božím darem,
(Betlehem = dům chleba – eucharistický chléb);
úkolem = být pracovitý;
učí nás počítat a spolupracovat s Boží
prozřetelností a současně naplno využívat svou
inteligenci.

Chléb náš vezdejší

•
•
•
•

předkládáme své potřeby,
myslíme na Dárce,
uvědomujeme si, že vše je darem,
o tento dar se dělíme s bližními.

Tělo Kristovo

= chléb života;
= předchuť nebeské hostiny.

