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1. 1. Uvedení do tématu – viz vytištěná brožura
1. 2. Katecheze pro děti I. stupně
1. 2. 1. Metodické poznámky
1. 2. 1. 1. Cílová skupina
Děti mladšího školního věku (6 – 10 let)
V tomto věku je vhodné zařazovat více aktivit, které se střídají v kratších úsecích,
protože děti ještě nejsou schopné se delší dobu soustředit na jednu činnost. Také jejich
schopnost abstraktního myšlení není ještě dostatečně vyvinuta, proto je třeba takto náročné
téma značně zjednodušit. Optimální počet dětí ve skupině je 10 až 15. Je třeba podotknout, že
v této věkové kategorii je mnohdy značný rozdíl mezi dětmi sedmi a desetiletými. Proto je
vhodné komentář k předložené metodice přizpůsobit příslušnému věku dětí.
1. 2. 1. 2. Cíl katecheze
• Poukázat na nesmírnou důležitost našeho připojení k Ježíši, který nám dává v
eucharistii sílu utvářet a žít jednotu ve společenství křesťanů i se všemi lidmi
• Povzbudit děti k častému přijímání eucharistie.
1. 2. 1. 3. Časový rozsah a čas na přípravu
Vhodný je časový rozsah běžné vyučovací hodiny 45 minut. Neprobíhá-li katecheze ve škole,
je možno ji prodloužit podle disponovanosti dětí. Čas na přípravu 1 hodina.
1. 2. 1. 4. Pomůcky
Arch balicího papíru, hnědý fix silný, pastelky, nůžky, pro každé dítě pracovní list s obrázkem
větvičky s vinným hroznem, lepidlo, obrázek vinice nebo vinné révy, živou větvičku
ovocného stromu.
1. 2. 1. 5. Finanční náročnost
Velmi malá (100 Kč).

1. 2. 2. Metodický postup
1. 2. 2. 1. Představení tématu
Vycházíme z biblického textu (ekumenický překlad)
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce,
neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5)
Přineseme větvičku ovocného stromu a postavíme ji ve váze před děti.
„V adventní době je zvykem uřezat na svátek svaté Barbory větvičky třešní, říkáme
jim Barborky, a pokud se o ně dobře staráme, tak nám o Vánocích vykvetou. Co se s nimi
stane pak? Dozrály by z těch kvítků třešně, kdybychom je nechali dále ve vodě? Proč ne?“
Děti vyjádří svoje názory. Dostaneme se postupně k tomu, že jakmile se oddělí větev od
kmene, je to její nevyhnutelný konec.
„Jistě jste doma pěstovali nějakou květinu, nebo plodinu. Co taková rostlinka
potřebuje, aby dobře rostla a dozrály na ní plody?“
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Necháme děti opět vyjádřit všechny nápady. Nakonec zdůrazníme, že k tomu, aby větvička
mohla žít a přinést plody, musí dostávat všechny potřebné živiny z kmene.
Úvodní motivaci můžeme zakončit tanečkem „jak oddělená větvička usychá“. Není k tomu
třeba žádného zvláštního metodického návodu. Zvláště menší děti jsou v tomto směru velice
kreativní.
1. 2. 2. 2. Vlastní téma
Položíme na zem arch balícího papíru, na kterém je nakreslen kmen vinné révy. Na
kmeni je dost místa, aby děti mohly na konci této aktivity přilepit ke kmeni i své větvičky.
Shromáždíme se kolem něj.
„V zemi, kde žil Pán Ježíš, se hojně pěstovala a pěstuje vinná réva. Víte, jak vypadá?“
Ukážeme její obrázek. „Lidé věděli všechno o jejím obdělávání (děti mohou jmenovat
jednotlivé činnosti při pěstování vinné révy), a tak ji mohl Pán Ježíš použít jako příklad, když
nám chtěl říci něco velmi důležitého. Co to bylo?“
„Já jsem vinný kmen“ – kmen dává všechny živiny, to už víme.
„Vy jste ratolesti“ – když jsme byli pokřtěni, stali jsme se ratolestmi, byli jsme naroubováni
na Krista, jako roste větev ze stromu.
„Kdo nezůstane na kmeni, ten usychá“ – to jsme si ukázali.
„Kdo zůstane, ten nese hodně ovoce“ – jaké je to ovoce? Třešeň nese třešně, jabloň nese
jablka... ten, kdo je ratolest na kmeni Ježíš, nese mezi lidi Jeho ovoce. Pokoj, lásku, radost...
Všechno co lidi spojuje, co zabraňuje hádkám a rozdělení, co je činí vnímavé k potřebám
druhých.
Čím více se necháme od Pána Ježíše posilovat „jeho živinami“, tím více přinášíme všem jeho
ovoce.
„Živiny, které nám Pán Ježíš dává, je On sám pod způsobu chleba. Při každé mši svaté
nás zve, abychom ho přijali jako nejdůležitější živinu našeho života.“
Rozdáme dětem papíry s nákresem větve, která nese hrozen vína. Děti si obrázek vybarví a do
několika hroznových kuliček napíší, jaké plody by chtěly do společenství v rodině, ve škole, v
oddíle... přinášet ( radost, trpělivost, poslušnost...). Větvičku zhruba vystřihnou.
Každý přilepí svou větvičku ke kmeni. Posadíme se do kruhu kolem obrazu a uvažujeme, jak
krásné by bylo společenství, ve kterém by všichni přinášeli takovéto „plody“.
„Jak to, že to nefunguje?“ Jsme daleko od Pána Ježíše. Nemáme dost jeho živin a tedy ani
sílu, abychom dokázali tak pěkně společně žít. On je tím, kdo nás sjednocuje.
1. 2. 2. 3. Shrnutí a závěr
Shrnutí tématu vyjádříme v závěrečné modlitbě, kterou budou děti sami doplňovat.
Vyzveme je, aby si každý vybral ovoce, které by chtěl do společnosti přinášet, a to pak bude
při modlitbě prezentovat (ke slovům může přidat i gesto nebo symbol).
Utvoříme kruh a vezmeme se za ruce.
Modlitba:
„Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsem Tvou ratolestí. Chci tě často přijímat do svého srdce, abych
mohl(a) přinášet všem…“ (nyní děti jmenují ovoce, které si vybraly).
Modlitbu můžeme mít předem napsanou a nyní ji položíme na arch s vinnou révou.
Katechezi ukončíme vhodnou písní např. „Můžeš mít radost ve svém srdci“.
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1. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ
1. 3. 1. Metodické poznámky
1. 3. 1. 1. Cílová skupina
Děti 10 – 15 let
Práce s dětmi v této věkové kategorii je mnohdy velmi náročná. Období
charakterizované hledáním vlastní identity provází vzdor vůči autoritě, kritické posuzování
všeho a všech, černobílé vidění věcí a událostí kolem sebe. V tomto období však také děti
hledají a ochotně přijímají skutečné hodnoty. Vyžadují od svých představených příklad
radikální víry, žádné polovičatosti. Hledají vzor, se kterým by se mohly identifikovat. Mají
touhu žít pravdivě, nepřijímají kompromisy, každá faleš je hluboce zraňuje. Mnohdy se
přestávají účastnit bohoslužeb právě proto, že mají pocit, že společenství věřících jim v tomto
smyslu nic nepřináší. Jsou zklamáni z nedokonalosti dospělých křesťanů, nenacházejí u nich
opravdové zaujetí pro Krista. Katecheze o významu eucharistie a společenství křesťanů jsou
v tomto období velmi žádoucí.
Počet dětí ve skupině maximálně 10.
1. 3. 1. 2. Cíl katecheze
• Zdůraznit, že přijímat Ježíše v eucharistii je základem našeho křesťanského života,
dává nám sílu k vytváření skutečného společenství věřících.
• Povzbudit děti k častému a uvědomělému přijímání eucharistie.
1. 3. 1. 3. Časový rozsah a čas na přípravu
Katecheze by neměla přesáhnout 60 minut. Pokud probíhá ve škole je vhodná doba 45
minut (vyučovací hodina), na kterou jsou děti zvyklé.
Příprava je trochu náročnější. Je třeba vybrat obrázky svatých, dále najít obrázky z jejich
života, případně připravit vhodné texty, které je charakterizují, dobře promyslet komentář a
upravit jej podle věku, připravenosti a znalostí konkrétních účastníků katecheze.
V předkládané metodice je uveden příklad katecheze pro děti patnáctileté. Pro mladší děti
v kategorii druhý stupeň ZŠ je možno zjednodušit komentář, vybrat příklad jen jednoho
světce a ten rozpracovat podrobněji.
1. 3. 1. 4. Pomůcky
Veliký arch papíru s nákresem kalicha a hostie, nakopírované texty, obrázky svatých, lístečky
papíru, fixy
1. 3. 1. 5. Finanční náročnost
Velmi malá

1. 3. 2. Metodický postup
1. 3. 2. 1. Představení tématu
Vycházíme z biblického textu (ekumenický překlad)
„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se
milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni
k druhým.“ (Jan 13,34-35)
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„Jistě jste již společně ve své třídě plánovali program školního výletu nebo nějakou
jinou společnou akci a zjistili jste, jak je těžké domluvit se tak, aby byli všichni spokojeni.“
Můžeme připomenout konkrétní akci a poukázat, proč je tak těžké hledat ve společenství lidí
shodu. Každý má jiné představy, zkušenosti. Mnozí mají dojem, že jsou moudřejší než všichni
ostatní… Jistě existují způsoby jak takové situace řešit. Například všechno rozhodne pan
učitel, nebo se najde někdo, kdo dokáže ostatní přesvědčit, že jeho plán je nejlepší, můžeme
hlasovat nebo losovat. Všichni ale tušíme, že žádné řešení není úplně spravedlivé.
A to se zde jedná jen o program na školní výlet. V životě se musíme s ostatními lidmi
domlouvat na důležitějších věcech, stále musíme hledat způsob jak si porozumět.
Pán Ježíš je na nás ještě náročnější.
(Přečteme biblický text.) Nejen, že se máme domluvit, ale máme se mít navzájem rádi. Chce
abychom, jako křesťané, byli v tomto ostatním příkladem. Aby všichni podle našeho chování
poznali, že jsme jeho učedníci.
Úvodní motivaci ukončíme tím, že doprostřed položíme arch papíru, kde je nakreslen kalich a
nad ním veliká hostie. Kolem položíme lístečky s nápisy, které vyjadřují, co slovo eucharistie
znamená. (Díkůvzdání, Večeře Páně, Lámání chleba, oběť smlouvy, mše svatá… vybereme:
svaté přijímání-communio-společenství).
1. 3. 2. 2. Vlastní téma
„Proč patřit do společenství? Copak na mně tolik záleží?“
Apoštol Pavel přirovnal společenství křesťanů k tělu. Pán Ježíš je hlava a my všichni jsme
buňkami. To není stejné, jako být shromážděni jeden vedle druhého. V těle je všechno
neoddělitelně propojeno, a když něco nefunguje, něco bolí, je to zlé pro celý organismus.
Například, když se pokazí jedna jediná buňka, vznikne nádor, který může zahubit celé tělo.
Na každém záleží, jak tělo církve funguje.
„To je nad lidské síly.“
Ano to je nad naše síly. Ale my již víme, že nám Pán Ježíš pomáhá. Víme také jak. Děti
mohou samy přicházet se svými nápady (čteme-li Písmo, poznáváme, jak máme jednat,
dostáváme dary Ducha svatého, ve svátostech,…) a právě v eucharistii, kde k nám přichází
Ježíš pod způsobou chleba bezprostředně.
„Křesťanem nemůže být nikdo sám!“
Když přijímáme Pána Ježíše v eucharistii, dostáváme od něho sílu a schopnost přijímat druhé
lidi jako bratry a sestry. Oni nám také pomáhají tím, že se snaží bratrsky přijímat zase nás.
Ježíš se obětoval za spásu všech lidí, celý svůj život pomáhal a sloužil, Chceme-li k němu
patřit, musíme jednat jako on, stávat se mu podobnými. Na to ovšem naše lidské síly nestačí.
Musíme se nechat proměňovat. Proto je tak důležité společné setkávání křesťanů při mši
svaté, proto je tak důležité přijímání Ježíše do svého srdce.
„Přijímám Pána Ježíše a nic to se mnou nedělá!?“
Pán Ježíš nás proměňuje pomalu. Dokonce se nám může zdát, že se nic neděje. Ale když
rosteme tělesně, je to podobné. Také nevnímáme, že jsme dnes o kousek větší než včera a
najednou měříme 180 cm.
„Co se stane, když to zkusím?“
Máme mnoho svatých, kteří to zkusili, a na jejich životě můžeme vidět, jak to funguje. Ti
všichni čerpali svou sílu z eucharistie, ze setkání s Ježíšem, který se jim stal vším.
Vezmeme obrázky několika vybraných světců, pokládáme je na obraz s kalichem a hostií a
přitom vyprávíme o proměně jejich života. Můžeme postupovat i opačně. Pokud děti světce
dobře znají, vyprávíme o jeho životě a oni jméno uhodnou. Obrázek vložíme až potom.
K vyprávění můžeme přidat i vhodný text. Proměn v našem životě může být představeno
daleko více. Záleží na kreativitě každého katechety.
• Pán Ježíš proměňuje mé oči, můj pohled na lidi a svět kolem mne.
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• Hledím Ježíšovýma očima – svýma očima nechám hledět Ježíše.
(např. sv. František – z lehkomyslného floutka se stal jeden z nejvnímavějších obdivovatelů
všeho Božího stvoření, píseň 909 nebo 928 Kancionál).
• Pán Ježíš proměňuje moji řeč.
Hovořím Ježíšovými ústy – svými ústy nechám znít Ježíšova slova
(např. Cyril a Metoděj obětovali své životní plány a vydali se kamsi mezi „barbary“, aby jim
přeložili Písmo a zvěstovali evangelium, aby hovořili v jejich jazyce o Boží lásce, text: sv.
Konstantina Cyrila předzpěv…verš 50 – 55)
• Pán Ježíš mě učí naslouchat ostatním.
Stávám se pozornějším, když druzí hovoří, více se snažím je pochopit, rozumět jim jako Ježíš
(např. farář arský – dokázal trpělivě sedět hodiny ve zpovědnici a naslouchat vyznání mnoha a
mnoha lidí)
• Pán Ježíš proměňuje mé ruce.
Mé ruce jednají jako ruce Ježíšovy – mýma rukama jedná Ježíš.
(např. matka Tereza – dokázala celý život ošetřovat nemocné a trpící, říkali jí „anděl
z Kalkaty“, možno najít mnoho výroků matky Terezy)
• Pán Ježíš vede mé kroky.
Mé nohy chodí v jeho šlépějích. (např. apoštol Pavel – z pronásledovatele se stal největším
hlasatelem evangelia, text Sk 26,12 – 17)
Společenství křesťanů tvoří církev vítězná, tu máme zde před sebou reprezentovanou
obrázky svatých. My jsme církev putující (napíšeme své jméno na lísteček a položíme je na
papír – můžeme přímo do nakresleného kalichu nebo do hostie). Všichni patříme k sobě, jsme
jedno v Kristu.
Na závěr katecheze zazpíváme píseň: „Všichni jsme jedno tělo“ (č. 116 Koinonia – rozšířené
vydání)
1. 3. 2. 3. Shrnutí a závěr
Křtem jsem se stal součástí velikého společenství křesťanů, které shromažďuje, živí a
udržuje Ježíš Kristus. Nejintenzivněji prožíváme společenství s Kristem a s církví právě při
slaveni eucharistie. Zde je zdroj a vrchol opravdového křesťanského života.
Nechoď do kostela. Jdi na setkání s Ježíšem a se svými sestrami a bratry.
Když přijmeš chléb lásky, staň se nositelem této lásky svým sestrám a bratřím.
Poznávají lidé na tvém životě, že jsi učedníkem Pána Ježíše?
Modlitba:
„Pane Ježíši, chci tě s láskou přijímat do svého srdce. Chci se ti podobat a přinášet
svědectví o tvé lásce všem lidem. Jen ty mě můžeš proměnit k lepšímu a vím, že to uděláš,
když ti to dovolím.“
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1. 4. Katecheze pro mládež
1. 4. 1. Metodické poznámky
1. 4. 1. 1. Cílová skupina
Mládež cca 15 – 26 let

Předpokládá se skupina, která je už sehraná, pracuje spolu delší dobu a tvoří
společenství. Časy jsou počítány pro cca 8-10 účastníků.
1. 4. 1. 2. Cíl katecheze
• Porozumět pojmu jednota.
• Ukázat si:
Jak Ježíš v eucharistii proměňuje jednotlivce ve společenství – sjednocuje nás.
Čím konkrétně se my můžeme posunout blíže k jednotě.
Čím nám konkrétně může Ježíš v eucharistii pomoci k jednotě.
1. 4. 1. 3. Časový rozsah a čas na přípravu
60 – 90 min (možno případně rozdělit na dvě 60minutové hodiny podle toho, jak téma
účastníky zaujme)
(i) 1. 4. 1. 4. Pomůcky
Koláž jednoty
3 – 5 obrázkových časopisů, čtvrtka formátu A3 nebo A2, dostatek nůžek a lepidel na jednu
skupinku.
Pracovní list 1 – viz příloha 1. 4. 3. 1.
(ii)
Video Balance
(iii) Počítač s připojením k internetu, příp. diaprojektor k promítání, flipchart a fixy
k zapisování postřehů z diskuse.
(iv) Promítáme film Balance na odkazu
<https://www.youtube.com/watch?v=vZiEt5RUYSk> případně můžete do
vyhledavače na <www.youtube.com> vložit klíčová slova balance 1989 nebo „short
animated film Balance“. Před aktivitou si film pozorně prohlédněte a sami si
odpovězte na otázky z diskuse.
(v)
(vi) Jednota a eucharistie
(vii) Pro každou skupinu část pracovního listu 2 (a, b, c) – viz příloha 1. 4. 3. 2., flipchart na
zaznamenávání postřehů z diskuse, lístečky A6 a tužky na zaznamenávání proseb.
1. 4. 1. 5. Finanční náročnost
Je potřeba započítat náklady na nákup kancelářských potřeb, pokud nebudete nakupovat
počítač nebo dataprojektor. ☺

1. 4. 2. Metodický postup
1. 4. 2. 1. Obsahový úvod
Víme, že jednota neznamená, že skupina lidí má na všechno stejný názor nebo že se nikdy
nepohádá. Společenství je v jednotě, pokud v něm převládají dostředivé síly a více v něm
8
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vládnou hodnoty, které spojují než ty, které rozdělují. Spíše než přesnou definici potřebujeme
používat obrazy a symboly jednoty. Je také užitečné si všimnout toho, co je zdrojem jednoty –
co sjednocuje. Před touto katechezí si proto připravte vlastní obraz či definici jednoty, jak jí
rozumíte, abyste mohli mladým nabídnout svůj názor v rámci aktivit, které s nimi budete
uskutečňovat.
1. 4. 2. 2. Jednotlivé aktivity
V následujících aktivitách dostanou mladí příležitost zamyslet se nad tím, co všechno
znamená jednota a jaké jsou důsledky nejednoty,
Podle časových a technických možností můžete pro první část katecheze použít aktivitu Koláž
jednoty nebo Film Balance a po něm aktivitu Jednota a eucharistie. Pokud vám to dovolí čas a
prostředky, můžete samozřejmě zařadit všechny tři aktivity s modlitbou na závěr.
Koláž jednoty: 35 minut
Rozdělíme účastníky do tří skupinek, rozdáme jim pomůcky a pracovní list a dáme jim za
úkol znázornit pomocí koláže, co pro ně znamená nebo jak si představují pojem jednoty, jak ji
chápou a vybrat k němu jeden úryvek z Písma sv. z pracovního listu. Mají na to cca 20 minut.
Pak každá skupina svůj výtvor představí (během cca 3 minut), vysvětlí, jak se k němu
vztahuje biblický úryvek, který vybrali, a může následovat diskuse. Na závěr shrneme, co
znamená jednota. Vycházíme z postřehů účastníků.
Film Balance: 30 minut
Promítneme animovaný film a po něm následuje diskuse. Můžete použít např. tyto otázky:
• Co vás napadalo při sledování tohoto filmu?
• Jak souvisí toto video s tématem jednoty?
• Mohl celý příběh dopadnout jinak? Jak?
• Co může být v oné skříňce?
• Celý film je vlastně podobenstvím. Znáte nějaké situace ve vašem životě nebo ve světě
kolem vás, které tento film vystihuje?
• Co by mohlo pomoci lidem ve filmu k jinému konci celého příběhu?
Postřehy lze zapsat na flipchart. Výstupy z diskuse můžeme použít při další práci.
Jednota a Eucharistie 15 minut
Jedním z ovoce eucharistie je postupné proměňování jednotlivců ve společenství církve a
sjednocování společenství místní církve. V textech, které se během eucharistie modlíme, je
jednota mnohokrát zmiňována a společně se za ni modlíme.
Cílem další aktivity je uvědomit si, kdy se při eucharistii za jednotu modlíme a dát těmto
obecným prosbám konkrétní obsahy, které si mohou mladí během slavení eucharistie
zpřítomňovat.
Účastníky rozdělíme do tří skupin. Každé skupince dáme jeden ze tří pracovních listů (a, b
nebo c) a necháme je vyhledat, kde se v eucharistických modlitbách hovoří o jednotě a jak.
Každá skupina představí, co našla a popíše, jak tomu rozumí, případně čemu nerozumí.
V následující diskusi se můžete věnovat následujícím otázkám:
•
•

Jak vypadá jednota anebo nejednota v církvi nebo v naší farnosti? Co nás konkrétně
spojuje nebo naopak rozděluje?
Co nám překáží, abychom měli v naší farnosti hezké a blízké vztahy a co nám k tomu
pomáhá?
9
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•

O co můžeme Ježíše konkrétně prosit, když se modlíme za jednotu?

Jednotlivé prosby píšeme na jednotlivé papíry.
1. 4. 2. 3. Shrnutí a závěr
Na závěr může každý z účastníků říci, co nového se během katecheze dověděl nebo co si
uvědomil, co ho překvapilo, či zaujalo.
Modlitba: 5 – 10 minut
Na závěr vytvoří skupinka kruh, uprostřed něj zapálíme svíčku, a v kroužku můžeme přečíst
jednotlivé prosby za jednotu. Svíce může mimo jiné symbolizovat poklad ve skříňce a my se
postavíme tak, aby vyjádření rovnováhy a jednoty při modlitbě bylo co nejlepším odkazem na
film Balance.
Prosby za jednotu z katecheze lze přinést v eucharistickém průvodu při nedělní či
mládežnické eucharistii.

1. 4. 3. Přílohy
1. 4. 3. 1. Pracovní list 1 – Koláž jednoty – biblické citáty
1. 4. 3. 2. Pracovní list 2 – Jednota a eucharistie
Pracovní list 2a) DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Pracovní list 2b) TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Pracovní list 2c) OBŘADY PŘIJÍMÁNÍ

Pracovní list 1 – Koláž jednoty – biblické citáty
„Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje
svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto
přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.“ (1Jan 4,20-21)
„Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a
připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Jan 14,26)
„Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a
vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“ (Jan 15,16)
„Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém
jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“ (Jan 17,11)
„…aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět
uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17,21)
„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta
ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed
lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a
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setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,2-4)
„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
(Mt 18,20)
„Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a
Otec jsme jedno.“ (Jan 10,29-30)
„Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude
jedno stádo, jeden pastýř.“ (Jan 10,16)
„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ (Sk 2,42)
„Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je
to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.“ (Sk 4,32)
„Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který
lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť
všichni máme podíl na jednom chlebu.“ (1Kor 10,16-17)
„Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich
mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli
jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“
(1Kor 12,12-13)
„Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden
křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“
(Ef 4,4-6)

Pracovní list 2a) – DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a
všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo, skrze něž všechno tvoříš,
on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal,
on je tvůj milovaný Syn:
mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny,
a aby naplnil tvou vůli
a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid,
rozepjal ruce a dal se přibít na křiž,
přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení.
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A proto společně s anděly a se všemi svatými
hlásáme tvou slávu a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi pramen všeho posvěcení.
Proto prosíme:
Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je,
ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on, když se vydával na smrt,
vzal při večeři chléb, vzdal ti díky,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky,
dal svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Tajemství víry.
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Proto konáme, Otče,
památku smrti a vzkříšení tvého Syna,
obětujeme ti chléb života a kalich spásy
a vzdáváme díky za to,
že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit.
A v pokoře tě prosíme: Ať' nás všechny,
kdo máme účast na těle a krvi Kristově,
shromáždí a sjednotí Duch svatý.
Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě;
veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem N, našim biskupem N
a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.
Pamatuj také na naše bratry a sestry,
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zesnulé v naději ve vzkříšení,
a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování;
přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář.
Smiluj se nad námi nade všemi:
dej nám věčný život ve společenství
se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií,
s tvými apoštoly
a se všemi spravedlivými od počátku světa;
ať tě s nimi chválíme a oslavujeme
skrze tvého Syna, Ježíše Krista.
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.

Pracovní list 2b) – TŘETÍ EUCHARISTICKÁ MODLITBA
Vpravdě jsi svatý, Bože,
a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil:
Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
mocí Ducha svatého
všemu dáváš život a všechno posvěcuješ;
a ustavičně si shromažďuješ lid,
aby od východu až na západ
byla tvému jménu přinášena oběť čistá.
Proto tě, Otče, pokorně prosíme,
posvěť svým Duchem tyto dary,
které před tebe klademe;
ať se stanou tělem a krví tvého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista,
neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:
V noci, kdy se za nás vydal,
vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Po večeři vzal také kalich
vzdal ti díky a požehnal
dal svým učedníkům a řekl:
VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
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TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Tajemství víry.
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna
i jeho vzkříšení a nanebevstoupení
a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože,
toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
Shlédni na oběť své církve:
vždyť je to oběť tvého Syna,
a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni.
A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev,
naplň jeho svatým Duchem,
ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.
Skrze něho ať se před tebou stáváme
obětí úplnou a ustavičnou,
abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými:
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií,
s tvými apoštoly a slavnými mučedníky
a se všemi svatými –
našimi zastánci a stálými pomocníky.
Pro tuto oběť našeho smíření
dej, Bože, celému světu mír a spásu.
Pamatuj na svou církev putující po této zemi,
upevni ji ve víře a lásce.
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N,
našeho biskupa N,
biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče a stůj při nás,
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.
Smiluj se nad svými rozptýlenými syny,
abychom všichni byli jedno v tobě.
Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry
i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství.
Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít
a vidět tvou slávu skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
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.
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Pracovní list 2c) OBŘADY PŘIJÍMÁNÍ
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuved' nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
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 Ježíše Krista.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům:
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve,
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
I s tebou.
Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
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1. 5. Katecheze pro dospělé
1. 5. 1. Metodické poznámky
1. 5. 1. 1. Cílová skupina
Dospělí křesťané, nejlépe účastníci bohoslužeb.
1. 5. 1. 2. Cíl katecheze
Katecheze chce napomoci k hlubšímu slavení a prožívání eucharistie jakožto svátosti jednoty.
1. 5. 1. 3. Časový rozsah a čas na přípravu
Asi 60 minut.
1. 5. 1. 4. Pomůcky
Možnost rozdat vytištěný obrázek liturgického gesta pozdravení pokoje. Účastníci katecheze
mohou odpovědět (písemně) na otázku: Co pro mě znamená liturgické gesto pozdravení
pokoje?
1. 5. 1. 5. Finanční náročnost
Takřka žádná.

1. 5. 2. Metodický postup
1. 5. 2. 1. Představení tématu
Zamyšlení nad liturgickým gestem pozdravení pokoje.
1. 5. 2. 2. Vlastní téma
Katecheze s následnými otázkami k diskuzi.

Úvod
Nejhlubším smyslem eucharistického slavení je vertikální sjednocení věřících s Bohem a
horizontální sjednocení mezi křesťany navzájem. Tato eucharistická jednota uskutečňovaná
Kristem není pouze vnitřní skutečností církve, ale dotýká se celého světa trpícího rozdělením.
Myšlenku jednoty znovu zdůraznil II. vatikánský koncil: „Církev je v Kristu jakoby svátost
neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“
(Lumen gentium 1).
1. Znamení (pozdravení) pokoje
V liturgii mše svaté je idea jednoty přítomna na mnoha místech. Poté, co věřící vyznají své
viny, které působí rozdělení, a účastní se bohoslužby slova, připojují se vnitřně k oběti lásky
Ježíše Krista s prosbou o vzájemnou jednotu. Tak to vyjadřuje např. III. eucharistická
modlitba přednášená knězem: „Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, a
jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň
jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.“ Eucharistické
tělo Kristovo chce sjednotit přijímající v jedno tělo církve. Taková jednota je Božím darem,
člověk sám ji nemůže zcela uskutečnit, před přijímáním svátosti eucharistie však křesťané
vyjadřují ochotu a připravenost k přijetí tohoto Božího obdarovaní: Děje se tak v gestu
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pozdravení pokoje, jež má v našem prostředí podobu podání ruky. Na jedné straně toto gesto
symbolicky vyjadřuje vzájemné smíření mezi křesťany, které je předpokladem přijímaní
eucharistie, a na druhé straně naznačuje vzájemné pouto mezi křesťany sjednocených
Kristem. Znamení pokoje tedy není ničím banálním; bylo přítomno již v liturgii rané církve
jako „osculum pacis“ – „políbení pokoje“, které vyjadřovalo vzájemnou lásku mezi křesťany
slavící eucharistii. Znamení pokoje tedy není pouhým „pozdravem“, pouhým společenským
projevem vzájemnosti, nýbrž je zakotven v eucharistickém slavení, kdy naše sjednocení
s Kristem na jedné straně předpokládá a na druhé straně uskutečňuje vzájemnou jednotu mezi
lidmi. Žádný věřící proto nemůže chápat eucharistii jen jako své „soukromé setkání“
s Bohem, při kterém je nanejvýš „rušen“ těmi druhými. Naše osobní sjednocení s Bohem
v eucharistii je neoddělitelné od společenství církve.
2. Kontext
Svět, ve kterém žijeme, se vyznačuje jak mnohými formami rozdělení, tak snahou o jejich
překonání a jednotu. Všudypřítomné roztržky mezi jednotlivci, skupinami i celými národy
mohou skončit v strašlivých bojích a válkách. Analyzovat celou tuto problematiku ve všech
aspektech není možné, můžeme se však ptát, do jaké míry a jakým způsobem je církev
v Kristu „znamením a nástrojem jednoty celého lidského rodu“.
Podle biblického svědectví hlavní příčina nejednoty mezi lidmi nespočívá ve společenských,
politických nebo hospodářských okolnostech, nýbrž v samotném srdci člověka, které se
odvrátilo od Boha (srov. Gen 1-11, Mt 15, 19). Jednota mezi lidmi je proto v plnosti možná
jen jako opravdové smíření s Bohem. Proto papež Benedikt XVI. poznamenává: „Roztržka
s Bohem je počátkem každé nákazy v člověku; a její překonání základní podmínkou míru ve
světě. Jen člověk usmířený s Bohem může být v míru a souladu sám se sebou a jen člověk
usmířený s Bohem i se sebou může šířit mír kolem sebe a dál do světa.“ (Ježíš Nazaretský I.,
s. 115)
Snaha sjednotit lidstvo bez Boha nebo dokonce proti Bohu ústí do ještě většího rozdělení, jak
symbolicky vyjadřuje starozákonní vyprávění o Babylonské věži. Globalizace světa, o které
se tak často mluví, je proto skutečnost dvojznačná. Jednota lidstva na základě technických
vymožeností, je paradoxně doprovázena atomizaci lidské společnosti. To, že jsou si lidé blíž,
ještě neznamená, že jsou si bližší. Papež František dokonce mluví o „globalizaci lhostejnosti“.
Jedná se o zvrácenou jednotu individualistické a pravé solidarity neschopné společnosti (srov.
Evangelii gaudium, 53–58). Tyto skutečnosti jsou pro křesťany výzvou, aby v Kristu objevili
pravý zdroj jednoty pro sebe i pro dobro celého lidstva.
3. Kristův kříž jako sjednocení s Bohem i mezi lidmi navzájem
Ježíšovým hlavním posláním bylo navrátit člověka k Bohu, kterému se odcizil hříchem. Skrze
Ježíšovo slovo a jeho mocné činy může člověk zakusit blízkost Božího království – Boží
přítomnost v lidském světě (srov. Lk 11,20) Kristus tak dovršuje starozákonní smlouvu, jež
vyjadřovala pouto mezi Hospodinem a jeho vyvoleným lidem, a přináší novou smlouvu, která
je plným společenstvím lásky mezi Bohem a církví, mezi Bohem a celým lidstvem (srov. Lk
22, 20; Žid 9, 15n)
Ježíšovo poslání sjednotit lidstvo ve svém „stádci“ vrcholí na kříži: Kříž je projevem Kristovy
„lásky až do krajnosti“ (Jan 13, 1), která překonává hřích lidské nelásky. Ježíš
prostřednictvím své oběti na kříži, prostřednictvím své radikální lásky k svému Otci a
k druhým lidem uskutečňuje novou a věčnou smlouvu, pravou jednotu mezi Bohem a lidmi.
Kristův kříž proto není znamením rozdělení, nýbrž je příčinou jednoty všech lidí (srov. Ef 2,
14-16).
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Vzkříšený Kristus svou církev neopouští, je stále přítomen ve své církvi, zvláště eucharistii,
která je trvalým zdrojem jednoty Božího lidu i celého světa (srov. Mt 28, 20).
4. Eucharistie – svátost jednoty
Boží Syn se nás ve svém eucharistickém těle však nejen dotýká, ale přímo se s námi spojuje.
Když přijímáme eucharistii, Ježíš není jen vedle nás, nebo s námi, ale je v nás a my jsme
v něm, jako ratolesti v kmeni (srov. Jan 15,5). Tato eucharistická jednota „vytváří“ církev.
Tělem Kristovým se neoznačuje jen eucharistický chléb, ale též společenství věřících, kteří
eucharistii slaví. Církev je tělem Kristovým, protože křesťané, kteří Krista v eucharistii
přijímají, se s ním v Duchu svatém stávají „jedno tělo a jedna duše“ (srov. 1 Kor 6,16-17;
10,17).
Ježíšova poslední večeře souvisí s Paschou Izraele. Při tomto svátku si starozákonní lid
připomínal vysvobození z Egypta, a proto i své zrození jakožto Božího lidu. Svátek však
nebyl pouze připomínkou, ale stálým zdrojem života a jednoty Izraele. Ježíšova slova
poslední večeře však neodkazují jen na Paschu Izraele, nýbrž také na smlouvu na Sinaji. Obě
události mají pro Izrael konstitutivní význam. Ježíš jako Beránek obětovaný za spásu světa
ustanovuje na základě nové smlouvy nové, univerzální společenství. Centrem Ježíšovy
poslední večere je jeho tělo, vydané za spásu světa, které je novým chrámem, novým kultem,
sjednocuje křesťany k vyšší jednotě než kult a chrám starozákonní.
Apoštol Pavel mluví o církvi jako Kristově těle ve 12. kapitole Prvního listu Korinťanům:
„Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů“ (1 Kor 12,27). Toto vyjádření však
není pouhou metaforou, nýbrž vyjadřuje eucharistický charakter církve: „Není kalich
požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na
těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na
jednom chlebu.“ (1 Kor 10,16–17). Proto vyjádření, že církev je tělo Kristovo, znamená, že
eucharistie, v níž nám Pán dává své tělo a vytváří jedno tělo z nás, je trvalé místo vznikání
církve. Kristus není tedy pouze zakladatel církve, či její pouhý ideový učitel a vzor, nýbrž
stálý eucharistický princip jejího života a její jednoty.
5. Konkrétní důsledky
Když slavíme mši svatou, Kristus nás vyvádí z vězení vnitřní samoty a spojuje se s námi
v jednotě lásky. Takto Ježíš vytváří z izolovaných jedinců svou církev. To ovšem znamená, že
ti, kteří přijímají Krista v eucharistii, si nemohou být lhostejní, nebo dokonce žít ve vzájemné
nenávisti. Naše mezilidské vztahy jsou skutečností velice křehkou a často velmi
komplikovanou, v eucharistii však nacházíme uzdravení a posílení naší slabé lidské lásky.
Naše lidské soužití v církvi zde na zemi neprožíváme jako trvalý stav harmonie, ale jako cestu
plnou napětí i sporů. Na této cestě nás však eucharistický Pán provází a stále znovu a znovu
nás mezi sebou smiřuje a sjednocuje.
Eucharistická jednota ovšem nemá být omezena pouze na vnitřní život církve, ale má
vyzařovat do světa trpícího nejednotou. Slavení eucharistie má především zabránit, aby se
„globalizace lhostejnosti“ rozšířila do srdcí křesťanů. Každý člověk, který zakusil Boží
blízkost darující se v Kristově eucharistickém těle, se má sám stávat bližním všem těm, kdo
potřebují jeho zájem, jeho modlitbu a jeho konkrétní pomoc (srov. Lk 10, 30-37).
Otázky k zamyšlení popř. k diskuzi:
Co pro mě znamená liturgické gesto pozdravení pokoje?
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Je pro mě mše svatá jako privilegované „místo“ setkání s Bohem také „cestou“ k druhým
křesťanům, i k těm nesympatickým?
Jak se bránit lhostejnosti vůči utrpení druhých lidí? Je pro mne mše svatá také
„připomenutím“ mého poslání chovat se jako bližní vůči bližnímu?
1. 5. 2. 3. Závěr
Modlitba:
Bože, ty jsi poslal svého Syna, aby svou smrtí a svým vzkříšením usmířil s tebou celý svět.
Dej nám, prosíme, dar Ducha svatého, Ducha jednoty a lásky, aby Kristus přítomný v
eucharistii z nás učinil jedno tělo své církve, aby se tak tvůj lid stal počátkem jednoty celého
lidstva. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a
kraluje na věky věků.

1. 6. Adorace – viz vytištěná brožurka
1. 7. Homilie – viz vytištěná brožurka
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