Bratři a sestry v Kristu,
kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední
den (srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě
Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě
a obrazu Božímu, potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté.
I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na
celém světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto
daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života.
Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští
a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres,
který vyvrcholí na podzim v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 v Cebu
na Filipínách.
Mezinárodní eucharistický kongres bychom měli chápat jako statio
orbis, tedy místo, kde se celý svět setkává k modlitbě, k veřejné manifestaci
víry ve skutečnou přítomnost našeho Pána a Boha v Nejsvětější svátosti
oltářní, k prohloubení nauky o Eucharistii a k oživení a posílení osobního
vztahu k Pánu Ježíši, který sám je Obětí této Smlouvy nové a věčné.
Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus ve vás, naděje na věčnou spásu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání
církve) se zaměřením na vztah eucharistie ke křesťanské naději a misijní
činnosti církve. Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie –
Smlouva nová a věčná.
Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku
České republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne
17. října 2015 v Brně, na které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni
i věřící lid celé naší země. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech, doprovázená šesti společnými
tématy. Na každý měsíc od ledna do června 2015 je připraveno jedno. Tato
témata a na ně navazující homilie a adorace předkládáme právě v této brožuře. Katecheze pro I. a II. stupeň ZŠ, mládež a dospělé najdete ke sta-

žení na webových stránkách http://www.nek2015.cz. Jsou určeny zejména
farním společenstvím jako pomůcka k přípravě konkrétních pastoračních
aktivit. Posloužit však mohou i těm, kdo pro různé překážky nemohou mít
podíl na tomto společenství jinak než na dálku skrze osobní modlitbu.
Vám všem, kdo tuto publikaci berete do rukou, ze srdce rád žehnám,
aby Vaše životní pouť s Kristem byla – na přímluvu Matky Boží Panny
Marie – zakotvena a stále oživována slavením Nejsvětější oběti mše svaté.

+ Jan Vokál
biskup královéhradecký,
delegát ČBK pro eucharistické kongresy

Základní informace pro NEK 2015
Na plenárním zasedání České biskupské konference v říjnu 2013 bylo rozhodnuto uspořádat v roce 2015 Národní eucharistický kongres, a to na
třech úrovních: farní, diecézní a národní. Již 9. ledna 2014 začala pracovat
přípravná skupina ČBK pro NEK, která je složena ze všech biskupských
vikářů pro pastoraci a zástupců diecézí Čech a Moravy.
Přijímáte nyní šest základních přípravných témat zvláště do farností
a společenství, zpracovaných jednotlivými diecézemi pro prvních šest
měsíců roku 2015, a to v následujícím pořadí:
◆ leden – Eucharistie a jednota (připravila plzeňská diecéze)
◆ únor – Eucharistie a společenství (připravila pražská arcidiecéze)
◆ březen – Eucharistie a solidarita (připravila ostravsko-opavská diecéze)
◆ duben – Eucharistie a evangelizace (připravila královéhradecká diecéze)
◆ květen – Maria a Eucharistie (připravila českobudějovická diecéze)
◆ červen – Slavení eucharistie (připravila olomoucká arcidiecéze)
V této brožuře najdete teologický úvod – uvedení do tématu, homilie
a adorace. Další navazující materiály k šesti tématům nebudou vytištěny,
ale najdete je pouze ke stažení na webových stránkách www.nek2015.cz.
Na každý měsíc zde budou umístěny vypracované katecheze: pro I. a II. stupeň ZŠ, pro mládež a pro dospělé; případně další doplňující materiály
včetně příloh, pracovních listů apod.
Každá farnost či jiné církevní právnické osoby, spolky, hnutí a komunity, řeholní společenství, církevní školy aj. se mohou zapojit do projektu
Zkušenosti a ovoce slavení NEK 2015 v našem společenství. Zájem
zapojit se do tohoto projektu můžete projevit již předem, a to od zahájení
adventu 30. 11. 2014.
Hlavními mediálními partnery jsou: KT, TV NOE a Rádio PROGLAS.
Postupné zapojení farností a další podněty budou zveřejňovány na webu
NEK 2015.
Výstupy z farností budou zkušenosti a podněty s prací s jednotlivými
tématy ve Vašich společenstvích během prvního pololetí 2015 a následně
přes diecéze příprava materiálů pro Národní konferenci v Brně ve dnech
15.–17. 10. 2015.
Současně bude vybraným farnostem nabídnuta možnost podílet se na
celkové prezentaci života a poslání katolické církve, převážně během pátku

16. 10. 2015 a soboty 17. 10. 2015, kdy NEK vyvrcholí společným slavením eucharistie a eucharistickým průvodem v centru města Brna. Součástí
NEK 2015 bude i slavení Těla a Krve Páně (7. 6. 2015) ve farnostech všech
našich diecézí.
Sledujte, prosíme, webové stránky www.nek2015.cz, které budou
postupně doplňovány o další informace a budou skrze ně shromažďovány Vaše žádosti o vstupenky na hlavní eucharistickou slavnost v sobotu
17. 10. 2015 v Brně, které budou potřebné pro organizační zajištění
(podobně jako tomu bylo při bohoslužbě se Sv. otcem Benediktem XVI.
v Brně).

Za přípravný výbor NEK 2015
P. Pavel Dokládal
P. Roman Kubín
P. Jan Linhart

V Brně v říjnu 2014

Eucharistie a jednota

Uvedení do tématu
Shrnutí tématu
Jednota není pro křesťany akademickou otázkou, ale přímým Ježíšovým
požadavkem. Můžeme ji vnímat ve třech základních úhlech pohledu.

A) Jednota s Bohem (jednota těla církve s jeho hlavou Ježíšem
Kristem)
Jednota společenství vychází z jednoty člověka s Bohem.
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. (1 J 4,20–21)
Prosba v Ježíšově jménu bývá některými exegety vysvětlována právě jednotou s Bohem.
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. (J 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. (J 15,16)

B) Jednota společenství
Souvislost mezi církví (Ježíšovo tělo mystické) a Eucharistií (Ježíšovo tělo
svátostné).
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Jednota uvnitř církve je symbolizována právě účastí na eucharistii – Boží
lid se schází u jednoho stolu.
Základní pramen – Ježíšova velekněžská modlitba:
tři klíčové verše:
1. jednota křesťanského společenství obrazem jednoty Božských osob:
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. (J 17,11)
2. jednota znamením autenticity Kristova poselství:
…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. (J 17,21)
3. jednota znamením důstojnosti člověka:
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
já v nich a ty ve mně;… (Jan 17,22–23a)
Shromáždění kolem jednoho stolu je obrazem jednoty nebeského Jeruzaléma.
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 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)
Boží přítomnost v jednotném společenství:
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich. (Mt 18,20)
Jednota s biskupem (s učitelským úřadem církve):
Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne,
odmítá toho, který mě poslal. (L 10,16)

C) Jednota společenství všech křesťanů ve smyslu ekumenických vztahů (pokřtění jako mystické tělo Krista)
Jednota jako předmět a cíl ekumenického snažení. Jednota ve víře a jednota v modlitbě – prozatím ne jednota ve slavení eucharistie – ale k té je
nutné směřovat a hledat společné body ve víře.
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Citace k tématu ze SZ
Je problematické mluvit přímo o starozákonních citátech k tématu jednoty
eucharistie (ta ještě nebyla ustanovena). Nicméně zde můžeme postřehnout některé předobrazy:
Jednota Izraele:
Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin shlédl z nebe na zem,
vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, aby na Sijónu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu, až se tam shromáždí
vjedno národy a království a budou sloužit Hospodinu. (Ž 102,19–23)
Mana, projev Boží péče o lid – rozměr nasycení i odpovědi víry (předobraz
eucharistie) (Ex 16)

Citace k tématu z NZ
Jednota Božích osob jako ideál pro jednotu Božího lidu:
Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat
z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno. (J 10,29n)
Ježíšův obraz jednoty Božího lidu v podobenství o dobrém pastýři:
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší
můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. (J 10,16)
Obraz prvotního života církve:
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
(Sk 2,42)
Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se
o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. (Sk 2,46)
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)
Pavlovské listy:
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 K 10,16–17)
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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. (1 K 12,12–13)
V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje
a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch
dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
(Ef 2,14–16)
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)

Citace z církevních dokumentů
Ecclesia de Eucharistia
Eucharistickým přijímáním se církev také upevňuje ve své jednotě
Kristova těla. Sv. Pavel hovoří právě o této sjednocující účinnosti účasti
na eucharistické hostině, když píše Korintským: „Chléb, který lámeme –
není to účast na Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno
tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě“
(1 Kor 10,16–17). (…) Je to pádná argumentace: naše spojení s Kristem,
který je pro každého darem a milostí, působí, že jsme v něm také připojeni
k jednotě jeho těla, jímž je církev. Eucharistie utvrzuje připojení ke Kristu,
uskutečněné ve křtu prostřednictvím daru Ducha (srov. 1 Kor 12,13.27).
(čl. 23)
Eucharistie vytváří společenství a vychovává k němu. Když sv. Pavel
psal věřícím v Korintu, poukazoval na to, jak je jejich rozdělení, které se
projevuje při eucharistických shromážděních, v rozporu s tím, co slaví,
s Večeří Páně. Proto je apoštol vybízel, aby uvažovali o pravé povaze
eucharistie, aby je tak přiměl vrátit se k duchu bratrského společenství
(srov. 1 Kor 11,17–34). Sv. Augustin tento požadavek opakoval, když připomínal slovo apoštola: „Vy jste Kristovo tělo a jeho údy“ (1 Kor 12,27),
a poznamenával: „Jste-li jeho tělem a jeho údy, leží na stole to, co je vaše
tajemství; ano, vy přijímáte to, co je vaše tajemství“. Z tohoto konstatování
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pak vyvozuje: „Kristus Pán (…) posvětil na svém stole tajemství našeho
pokoje a jednoty. Kdo přijímá tajemství jednoty, ale neuchovává svazek
pokoje, nepřijímá tajemství ve svůj prospěch, nýbrž jako důkaz proti sobě“.
(čl. 40)
Tato zvláštní schopnost podporovat společenství, jež je eucharistii
vlastní, je jedním z důvodů, proč je tolik důležitá nedělní mše. (čl. 41)
Starost o církevní jednotu a její podpora je úkolem každého věřícího,
který nachází v eucharistii jako svátosti jednoty církve oblast obzvláštní
péče. Konkrétněji a s větší odpovědností se tento úkol týká pastýřů církve,
každého na jeho stupni a v závislosti na jeho církevním úřadu. Proto
vydala církev předpisy snažící se podpořit časté a plodné přistupování
věřících k eucharistickému stolu a určit objektivní podmínky, za kterých se
má udělení přijímání odmítnout. Péče o jejich věrné zachovávání se stává
výrazem skutečné lásky k eucharistii a k církvi. (čl. 42)
Když přemýšlíme o eucharistii jako o svátosti církevního společenství, je
tu jeden aspekt, který se nesmí pro svou důležitost přehlížet: mám na mysli
její vztah k ekumenickému úsilí. My všichni musíme děkovat Nejsvětější
Trojici, že v těchto posledních desetiletích byli mnozí věřící ve všech částech světa zaníceni vroucí touhou po jednotě mezi všemi křesťany. II. vatikánský koncil v tom na začátku dekretu o ekumenismu rozpoznává Boží
dar. Byla to účinná milost, která uvedla do pohybu po cestě ekumenismu
jak nás, syny katolické církve, tak i naše bratry z jiných církví a církevních
společenství.
Touha dosáhnout cíle jednoty nás pobízí, abychom obraceli pohled na
eucharistii, která je svrchovanou svátostí jednoty Božího lidu, neboť je
jeho přiměřeným výrazem a nepřekonatelným zdrojem. Při slavení eucharistické oběti církev pozvedá svou naléhavou prosbu k Bohu, Otci milosrdenství, aby daroval svým synům plnost Ducha Svatého, aby se tak v Kristu
stali jedním tělem a jedním duchem. (čl. 43)
Chtěl bych nicméně zdůraznit, co jsem řekl v encyklice Ut unum sint
poté, co jsem zmínil nemožnost společného slavení eucharistie: „Přesto
vřele toužíme po tom, abychom společně slavili jedinou eucharistii Páně,
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a tato touha se již stává společnou chválou, toutéž prosbou. Společně se
obracíme k Otci a stále více tak činíme «s jedním srdcem». (čl. 44)

Ut unum sint
Ekumenické úsilí, které na sjednocení všech vynakládá katolická církev
spolu se všemi Kristovými učedníky, vychází z Božího plánu. „Církev totiž
není skutečnost uzavřená do sebe, ale neustále otevřená misijní a ekumenické dynamice, neboť je vyslána do světa, aby hlásala a vydávala svědectví,
uskutečňovala a šířila tajemství společenství, jímž je utvářena: shromáždit
všechny a všechno v Kristu; aby pro všechny byla ‚nerozdílnou svátostí
jednoty‘. (čl. 5)
Sjednocení všeho rozptýleného lidstva je Boží vůlí. To je důvod, proč
Bůh poslal svého Syna, aby nám svou smrtí a vzkříšením daroval svého
Ducha lásky. V předvečer své oběti na kříži Ježíš sám prosí Otce za své
učedníky, za všechny, kteří v něj věří, aby byli jedno, aby byli živým společenstvím. Z toho neplyne jen povinnost, ale také odpovědnost, kterou
před Bohem a před jeho plánem nesou ti, kdo se křtem stávají Kristovým
tělem – tělem, v němž se má plně uskutečnit smíření a společenství. (čl. 6)

Lumen gentium
Účastí na eucharistické oběti, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života, podávají Bohu božský dar a s ním i sebe samy. Jak podáváním darů, tak svatým přijímáním mají všichni vlastní podíl na bohoslužebném úkonu, ovšem ne stejně, nýbrž každý jinak. Když se pak občerství
Kristovým tělem ve svatém přijímání, projeví viditelným způsobem jednotu Božího lidu, kterou tato vznešená svátost výstižně naznačuje a obdivuhodně uskutečňuje. (čl. 11)

Katechismus katolické církve
Eucharistie a jednota křesťanů. Před velebností této svátosti svatý Augustin zvolá: „Ó, svátosti zbožnosti! Ó, znamení jednoty! Ó, pouto lásky!“ Čím
bolestněji se pociťují rozdělení církve, která zabraňují společné účasti na
stolu Páně, tím naléhavější jsou modlitby k Pánu za to, aby nadešly dny
úplné jednoty těch, kteří v něho věří. (čl. 1398)
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Citace z jiné literatury
„Obnovuj světlem evangelia církev na celém světě, v naší diecézi i naši
církevní obec.
Upevni pouto lásky mezi věřícími a pastýři tvého lidu v jednotě s naším
papežem, naším biskupem a celým sborem biskupů. Dej, ať v tomto světě
zraněném nesvorností je tvůj lid zářivým znamením jednoty a pokoje.“1

Odkazy na webové stránky
◆ http://www.teologicketexty.cz/casopis/2005-3/Eucharisticka-cirkevvize-Jana-Pavla-II.html
◆ http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/dulezity-je-duverny-vztahs-kristem.html
◆ http://www.kapitula.sk/files/jarab/slavenie_euch.doc
◆ http://www.getsemany.cz/node/523

Doporučená literatura
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1 LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Eucharistické modlitby. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992,
s. 50.
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Homilie
Chybí nám „koinonia“, moc nám chybí…
„… ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou
v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (J 17,21). Jednota mezi námi je pro
Ježíše podmínkou toho, aby svět mohl uvěřit! Jednota tedy není něčím
„navíc“, co by mohlo, ale i nemuselo být. Je misijní podmínkou! Není to ale
jednoduše vzájemná sympatie lidí, které možná spojuje obdobný pohled
na svět nebo vyznávání podobných hodnot. Naše jednota je především dar,
je účastí na jednotě, která je vztahem mezi Synem a Otcem, která je vztahem lásky tak silným, že se v Duchu Svatém stává božskou Osobou. Jednota je dar. Už si opět můžeme oddychnout: v křesťanství už to tak bývá,
že úkolu předchází dar, že odpovědnosti předchází milost, že mé odpovědi
předchází povolání, že Bůh je prostě vždycky první, je přede mnou, a tak
tím, co musím udělat nejprve, je to, že nemusím dělat nic…! Prostě se
musím otevřít působení Boží milosti a s prázdnýma nataženýma rukama
přijmout dar. A privilegovaným pramenem daru jednoty je Eucharistie,
Tělo Kristovo.
Svatý Pavel měl v Prvním listě Korinťanům nádhernou intuici. Věděl,
že jsou Korinťané rozdrobeni, věděl, že se liší svým společenským postavením, charakterem, původem… prostě jako my dnes. A věděl, že je tyto
odlišnosti přivádějí do sporů a hádek (srov. např. 1 K 1,12–13; 3,3–4; 6,1).
A tak jim říká: „Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme – není to účast v Kristově těle? Protože je to
jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme
účast na jednom chlebě“ (1 K 10,16–17). „Člověk je tím, co jí,“ říkal Ludwig
Feuerbach, a i když tímto svým výrokem chtěl jako zastánce materialismu
a ateismu říct, že člověk je jen tělo a jeho jedinou hybnou silou je sobectví
a že náboženství je pak výplodem lidského egoismu, pomáhá nám vlastně
pochopit a uchopit tajemství eucharistie a jednoty. Stáváme se tím, co jíme:
Kristovým tělem, jediným Kristovým tělem.
A přesto „těla Kristova“ jsou, pokud to tak mohu vyjádřit, tři… „První
tělo Kristovo“ je plodem té neskutečné novinky, kterou křesťanství přineslo, plodem vtělení: Bůh se stal člověkem, tělem! Stal se tělem, které se
narodilo z Panny Marie, přes třicet let žilo spolu s námi na této zemi a na
14
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konec bylo z lásky k Otci a k člověku ukřižováno. A toto Kristovo tělo se
pro nás stalo kouskem chleba, skutečným pokrmem na cestu. Je Kristovým Tělem, které tomu, kdo ho jí, dává život věčný (srov. J 6,54), stalo se
Eucharistií, „druhým Kristovým Tělem“. A svatý Pavel říká, že toto Kristovo „druhé“ Tělo, „tento chléb, který lámeme, je κοινωνία (koinonia), účast
v Kristově těle“. Ale naše přeložená „účast“ je málo, je opravdu moc málo!
Řecké κοινωνία, latinské communio je mnohem víc: je to společenství, je
to sdílení, je to podíl, je to sounáležitost, je to jednota. Chybí nám slovo
κοινωνία, chybí nám communio…, a snad i proto nám často chybí také to,
co ta slova označují. Člověk utváří slova, ale i slova utvářejí nás. Možná
bychom tak snadněji zahlédli, že tu proti Feuerbachovu sobectví stojí
vztah lásky, který zakouší maminka, když svému miminku říká: „Já bych
tě láskou snědla.“ Takový vztah blízkosti je mezi mnou a Eucharistií, mezi
Kristovým Tělem a mým tělem, stávám se tím, co jím. A ty vedle mě, který
přijímáš Kristovo Tělo v Eucharistii, se také stáváš tím, co jíš. Svatý Pavel
říká: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť
všichni máme účast na jednom chlebě,“ tedy: i když jsme rozdrobeni, i když
se tak často a snadno „drobíme“, přijměme tento „drobek“ chleba, který
nás sjednocuje. Stáváme se tak všichni tím, co jíme: „třetím“ tělem Kristovým, církví. Církev se rodí z eucharistie.
Asi jsme zapomněli na rozměr jednoty, na rozměr společenství, který je
v eucharistii přítomen. A přitom apoštolové dobře věděli, co jejich Mistr
ve večeřadle dělal, když vzal chléb a lámal… Měli před očima oběť, ke které
svým činem Ježíš odkazoval: pokojnou oběť, jedinou oběť, při níž představení jednotlivých rodin, kteří oběť podávali, mohli jíst z jejího masa. Vnitřnosti byly jako vždy spáleny a obětovány Bohu, protože v nich byl život.
Část masa připadla knězi a druhá část hlavám rodin, které po hádkách
a nedorozuměních na konci roku tuto oběť předkládaly. Ti všichni jedli
z jednoho masa, a proto mezi nimi už napříště nemohly být spory. Pokojná
oběť: symbol jednoty a společenství! Když tedy Ježíš vzal chléb a řekl: „Vezměte a jezte…,“ učedníci dobře věděli, co to znamená! My jsme eucharistii
„zredukovali“ na poděkování, ale ona je to v první řadě κοινωνία, communio… Chybí nám to slovo, moc nám chybí.
Při slavení eucharistie se u nás „chodí k přijímání“, ale jiné národy
„dělají communio“, „vytvářejí společenství, jednotu, sounáležitost, sdílení…“! Možná bychom tak i my lépe pochopili, že když nám Ježíš říká:
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„To čiňte na mou památku“ (1 K 11,24), tak nemá na mysli jen to, abychom denně nebo alespoň v neděli chodili na mši, ale že máme dělat to, co
pro nás udělal on, a on se pro nás rozlámal. Tedy: lámejte se pro sebe tak,
jako jsem se já rozlámal pro vás. Možná bychom snadněji pochopili, že se
pokaždé, když stojím v řadě na přijímání, tedy „dělám communio“, vytváří
to nejhlubší společenství mezi mnou a Kristovým tělem, ve všech jeho
významech! Když tedy odpovídám „amen“ a přijímám do svého života
Tělo Kristovo, nepřijímám tak jen Ježíše, ale i všechny bratry a sestry, kteří
se mnou jeho tělo tvoří. Vstupujme tedy s tímto darem do světa, stávejme
se v každodenním životě „eucharistií“, která sjednocuje to, co je rozdělené,
která vytváří vztahy. Vždyť úkolem církve – těla Kristova je přivést svět
k jednotě s Bohem, aby byli všichni jedno.

Adorace
Časový rozsah: 30 minut
Vhodné písně:
„Klaním se ti vroucně“, „Chvalte, ústa“, „Andělský chlebe“ (Kancionál č. 712, 704,
701)
„Toto je moje tělo“, „Spoj nás v jedno, Pane“ (písně z Koinonie)

Úvodní modlitba:
Chválíme tě, Pane Ježíši Kriste, že, ač jsi tak veliký a vše přesahuješ, jsi
přítomný mezi námi v této svátosti. Když hledíme na tvé eucharistické
Tělo, hledíme i na své tajemství, na tajemství církve, na tajemství tvého
mystického těla. Dej, ať toto tajemství pronikne do našeho života, abychom
byli spojeni v jednotě tvé církve, abychom překonávali rozpory a rozdělení
a byli svědky tvého pokoje ve světě kolem nás. Ty žiješ a kraluješ na věky.
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1. čtení: Ef 2,13–18
Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli
vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě
části (židy i pohany) spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když
na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného
nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem
v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak
přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko,
neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.
◆ Děkujeme ti, Pane, že jsi obětí své lásky na kříži usmířil svět se svým
Otcem a přinesl do světa svůj pokoj.
◆ Prosíme tě za smíření mezi křesťany, za smíření mezi národy, za překonání rozdělení a sporů ve světě.
◆ Prosíme tě za mír ve světě, za pronásledované křesťany a za působení
tvé církve, aby byla poslem tvého pokoje.
2. čtení: 1 K 10,16–17
Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb,
který lámeme – není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom
chlebě.
◆ Děkujeme ti, Pane, za dar Eucharistie, za dar tvé lásky, která nás spojuje v jedno společenství.
◆ Prosíme tě o odpuštění našich vin, kterými zraňujeme tvé mystické
tělo a působíme nejednotu tvé církve.
◆ Prosíme tě, posilni naši slabou lásku, proměň naše srdce, abychom
sloužili našim bratřím a sestrám, zvláště těm, kteří potřebují naši
pomoc.
3. čtení: L 10,30–37
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha
a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého
a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu.
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Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale
jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého
soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva
denáry a dal je hostinskému se slovy: ,Starej se o něho, a co vynaložíš navíc,
já ti doplatím, až se budu vracet.‘ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako
bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“
◆ Pane Ježíši, ty jsi ten „milosrdný Samritán“, svým milosrdenstvím jsi
nás zachránil z neštěstí hříchu; děkujeme ti, že nás neopouštíš a osvobozuješ nás z toho, co nás spoutává.
◆ Prosíme tě, Pane, probuď nás z lhostejnosti vůči utrpení druhého člověka, abychom byli vnímaví k potřebám našich bratří a sester.
◆ Prosíme tě za ty, kdo trpí, za všechny nemocné, opuštěné, za lidi bez
domova, za oběti válek a dalších neštěstí, smiluj se nad nimi a daruj
jim světlo svého pokoje.
Otče náš…
Závěrečná modlitba:
Bože, tys 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 z nás Kristus přítomný v Eucharistii 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.
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a společenství
Uvedení do tématu
Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů. Na prvním místě jde o společenství s Bohem, který sám je společenstvím v Trojici,
na druhém místě se jedná o společenství mezi věřícími, jež ze společenství
s Bohem vychází. Příznačné je také označení eucharistie jako „communio“. Eucharistie je slavena ve společenství a zároveň společenství utváří.
II. vatikánský koncil připomíná, že církev stále žije a roste z eucharistie.

Shrnutí tématu
O ustanovení eucharistie podávají zprávu novozákonní texty, které ukazují Krista s jeho učedníky při poslední večeři. Kristus tedy není sám, ale
obklopen apoštoly, jim dává jíst své Tělo a pít svou Krev, aby s ním měli
společenství. Podobně prvotní církev nepovažuje eucharistii za individualistickou záležitost. Starozákonní předobrazy vycházejí z Božího působení
ve společenství vyvoleného lidu. Ať už se jedná o velikonoční oběť nebo
Boží divy, jež konal na svém lidu. Eucharistie je neoddělitelně spojena se
společenstvím. Upevňuje společenství s Bohem, je slavena ve společenství církve a zároveň toto společenství utváří a zdokonaluje. Jan Pavel II.
v encyklice Ecclesia de Eucharistia připomíná, že eucharistie ale nemůže
být výchozím bodem společenství, protože jeho existenci již předpokládá.
Společenství církve se pak týká nejen jednotlivých křesťanů, nýbrž také
společenství v učení apoštolů, ve svátostech a v hierarchickém řádu.
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Citace k tématu ze SZ
Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude
pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé
izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka
podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka
by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby
doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka.
Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz.
Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé
shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve
a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou
jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými
bylinami.“ (Ex 12,1–8)
Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas
jim: ‚Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já
jsem Hospodin, váš Bůh.‘ „Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly
se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle,
na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní.
Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (To je: „Co je to?“)
Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin
za pokrm.“ (Ex 16,11–15)

Citace k tématu z NZ
Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu
trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění
v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi
sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy,
dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim
se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“
A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová
smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (L 22,15–20)
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,
aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim,
aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni
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v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je
tak jako mne. (J 17,20–21)
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. Boží moc
provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala
veliká milost. (Sk 4,32–33)
Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně: každý
se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své
domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete
zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit?
Za to vás nechválím! Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán
Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto
jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po
večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to
čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ (1 K 11,20–25)

Citace z církevních dokumentů
Lumen gentium
Boží Syn v lidské přirozenosti s ním spojené přemohl svou smrtí
a svým vzkříšením smrt, vykoupil člověka a přetvořil jej v nové stvoření
(srov. Gal 6,15; 2 Kor 5,17). Když totiž udělil svého Ducha bratřím povolaným ze všech národů, vytvořil z nich tajemným způsobem své tělo.
V tomto těle se Kristův život rozlévá do věřících, kteří se prostřednictvím svátostí tajemně, ale skutečně sjednocují s umučeným a oslaveným
Kristem. (…) Při lámání eucharistického chleba máme skutečnou účast na
těle Páně a jsme povznášeni ke spojení s ním a mezi sebou. (čl. 7)
V každém oltářním společenství při biskupově posvátné službě se ukazuje znamení oné lásky a „jednoty tajemného těla, bez níž nemůže být
spása“. V těchto shromážděních, i když často bývají malá a chudá nebo
žijí v rozptýlení, je přítomen Kristus, jehož mocí se sdružuje jedna, svatá,
katolická a apoštolská církev. Neboť „účast na těle a krvi Kristově nepůsobí
v nás nic jiného než to, že se přetvořujeme v to, co přijímáme“. (čl. 26)
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Katechismus katolické církve
Jednota mystického těla: eucharistie utváří církev. Ti, kdo přijímají eucharistii, jsou mnohem úžeji spojeni s Kristem. Stejným poutem je Kristus spojuje se všemi věřícími v jednom jediném těle: v církvi. Přijímání obnovuje,
posiluje a prohlubuje toto přivtělení k církvi, které již bylo uskutečněno
prostřednictvím křtu. Křtem jsme byli povoláni utvořit jedno jediné tělo.
Eucharistií se naplňuje toto povolání: „Kalich požehnání, který žehnáme –
není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme – není to účast v Kristově těle. Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho,
neboť všichni máme účast na jednom chlebě“ (1 Kor 10,16–17) (…).
(čl. 1396)

Dominum et vivificantem
Prostřednictvím eucharistie se jednotlivci i společenství z podnětu
Parakléta – Přímluvce učí objevovat božský smysl lidského života, jak připomíná koncil: ten smysl, podle kterého Ježíš Kristus „otvírá výhledy pro
lidský rozum nedostupné a naznačuje, že je jakási podobnost mezi jednotou božských osob a jednotou Božích dětí v pravdě a v lásce“. Ta jednota
se vyjadřuje a uskutečňuje zvláště eucharistií, v níž člověk, mající účast
na Kristově oběti, kterou tento liturgický úkon zpřítomňuje, se také učí
„nalézt sám sebe … darováním sebe samého“ ve spojení s Bohem a s ostatními lidmi, svými bratřími a sestrami. (čl. 62)

Christifideles laici
Proto bylo od II. vatikánského koncilu vykonáno mnoho pro to, aby se
podpořilo a konkrétněji uvedlo do života chápání církve jako společenství. Co tedy znamená mnohovrstevné slovo „společenství?“ (…) Eucharistie je pramen a vrchol křesťanského života (srov. Lumen gentium 11).
Přijímání Těla Kristova v eucharistii znamená a působí, jinými slovy
buduje hluboké společenství všech věřících v Kristově těle, jímž je církev
(srov. 1 Kor 10,16n.). (čl. 19)

Dies Domini
Nedělní eucharistie však svou zvláštní slavnostností, povinnou přítomností společenství a tím, že je slavena „v den, kdy Kristus porazil smrt a dal
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nám podíl na svém nesmrtelném životě“, vyjadřuje s větším důrazem svůj
vnitřní církevní rozměr. Stává se paradigmatem ostatních eucharistických
slavností. Každé společenství shromažďující všechny své členy k „lámání
chleba“ se stává místem konkrétního zpřítomnění tajemství církve. Ve slavení Eucharistie se společenství otevírá k obecenství s všeobecnou církví,
když prosí Otce, aby „pamatoval na církev po celém světě“ a rozmnožuje
v ní jednotu všech věřících s papežem a s pastýři místních církví, až bude
láska dovedena k dokonalosti. (čl. 34)
Vždy je také velmi důležité mít na vědomí, že společenství s Kristem je
hluboce propojeno se společenstvím s našimi bratřími a sestrami. Nedělní
eucharistické shromáždění je zkušeností bratrství, které má slavení jasně
ukazovat, za stálého respektu k povaze liturgického konání. (…) Pozdravení pokoje (…) je zvláště výrazným gestem, kterým jsou věřící zváni
k vyjádření přijetí všeho, co se ve slavení Eucharistie událo Božím lidem
a oddanosti vzájemné lásce, která vzniká z podílu na jednom chlebu (…).
(čl. 44)

Mane nobiscum Domine
19–23 Kapitola III. Eucharistie – pramen a epifanie společenství

Ecclesia de Eucharistia
34–46 Kapitola IV. Eucharistie a církevní společenství

Deus caritas est
Nyní ale musíme věnovat pozornost dalšímu prvku lásky, neboť „mystika“ této svátosti má sociální charakter; je tomu tak proto, že ve svátostném společenství – přijímání jsem sjednocen s Pánem i se všemi ostatními,
kdo ho přijímají. (…) Sjednocení s Kristem je současně sjednocením se
všemi těmi, kteří se stali a stanou jeho učedníky. Krista nelze mít výhradně
pro sebe, mohu mu náležet jedině ve spojení s těmi, kdo mu patří nebo mu
patřit budou. (…) Stáváme se „jedním tělem“, jsme spojeni v jednu jedinou
existenci. Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou nyní opravdu sjednoceny.
(čl. 14)
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Sacramentum caritatis
Eucharistie má pro existenci a činnost církve konstitutivní charakter.
Proto křesťanský starověk označoval stejnými slovy Corpus Christi Kristovo
tělo narozené z Panny Marie, eucharistické tělo i Kristovo tělo církve. Tato
v tradici hojně zastoupená danost nám dopomáhá k rostoucímu vědomí
nerozdělitelnosti Krista a církve. (…) Eucharistie se už od základů církve
projevuje jako tajemství společenství. (…) Jednota církevního společenství
se konkrétně projevuje v církevních obcích a obnovuje se slavením eucharistie, které je spojuje i rozlišuje do partikulárních církví (…). (čl. 15)

Citace z jiné literatury
„Jenom Kristus může skrze své obětované tělo shromáždit ve společenství víry „rozptýlené děti. Je tedy přirozené, že ho prosíme o naši jednotu
v jeho církvi právě ve chvíli, kdy se chystáme mít účast na těle Kristově, na
jednom chlebě, na jednom kalichu. (…) Jedině svátost eucharistie zakládá
a buduje jednotu církve. Jedině Kristus může vést svoji církev a své věřící
k dokonalé jednotě.“2

Odkazy na webové stránky
◆ http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-b/eucharistiea-spolecenstvi/
◆ http://biblickedilo.cz/bible-v-liturgii/liturgicky-rok-b/eucharistiejako-svatost/
◆ http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=509
◆ http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Posledni-vecere-Panea-nase-eucharisticke-spolecenstvi-K-Rahner-1.html
◆ http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Eucharistie-knezstvia-cirkevni-spolecenstvi-Kongregace-pro-klerus.html
◆ http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18348
◆ http://www.vojtechkodet.cz/temata/eucharistie/
◆ http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Eucharistie.html

2 LUSTIGER, J.-M. Tajemství eucharistie: mše svatá. Kostelní Vydří: KNA, 2002, s. 111n.
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Homilie
Texty:
První čtení: Gn 3,9–15.20 (Lekcionář V – Společné texty o Panně Marii,
První čtení – mimo dobu velikonoční č. 1; s. 38)3
Mezizpěv: Ž 116 (115),12–13.15+16bc.17–18 (Zpěvy s odpovědí lidu,
s. 231)4
Evangelium: J 2,1–11 (Lekcionář V – Společné texty o Panně Marii, evangelium č. 11; v novém vydání s. 74)
Snad každý z nás byl někdy na svatbě. Množství lidí, hosté, ale především krásná nevěsta se odevzdává svému milovanému a on se stává jejím
ochráncem a milujícím partnerem. A nejde jen o obřad, jde o okamžiky,
kdy se všichni hosté radují z radosti ženicha a nevěsty. Kdy je ujišťují
o svém přátelství a těší se z jejich štěstí. Svatba je symbolem, který ani
Písmo svaté nemohlo pominout. Celá kniha Píseň písní je poezií inspirovanou tématem ženicha a nevěsty.
Janovo evangelium, z něhož jsme četli, zázrakem na svatbě otevírá
Ježíšovu veřejnou činnost. To není náhoda. Janovo evangelium je plné
dvojznačností a symboliky, které na podkladě docela obyčejných událostí
otevírají nesmírné perspektivy. V tomto vyprávění je jich hned několik.
Ve Starém zákoně byla svatba znamením obnovení smlouvy, kterou Hospodin se svým lidem znovu uzavře.5 Tím, že Jan otevírá Ježíšovu činnost
právě svatbou, zvěstuje, že tato zaslíbená doba právě začíná.
Asi každý, kdo svatbu někdy chystal, tuší, jak velkou ostudou by byl
nedostatek jídla či pití. S určitostí by to poznamenalo celou svatbu. Nouzi
na popisované svatbě však Kristus proměňuje v neuvěřitelnou hojnost.
Jeho zázrak předznamenává to, co bude důsledkem oběti na kříži a vzkříšení. Lidskou nouzi a nedostatečnost proměňuje ve svatební radost!
Pisatel evangelia v dialogu správce se ženichem naznačuje, že starost o víno připadá na ženicha. Tím, kdo zajistil dostatek vína, je ovšem
3 Lekcionář V. 2. vyd. Kostelní Vydří: KNA, 2008.
4 Zpěvy s odpovědí lidu. Kostelní Vydří: KNA, 2001.
5 Oz 2,19–20; Iz 25,6–8…
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Ježíš! On tedy ve vyprávění de facto plní roli ženicha.6 Kdo ale je potom
nevěsta?
Pozorný evangelista postřehl důležitou maličkost. Možná nás zarazí, jak
Ježíš hovoří se svojí matkou. Ovšem i zde svatý Jan užívá odkazů na jiné
části Písma a naznačuje zásadní události. Maria stojí před Ježíšem nejen
jako jeho maminka, ale především jako nová Eva. Nyní, na začátku Ježíšova veřejného působení, je třeba položit člověku znovu otázku, kterou
kdysi na počátku stvoření negoval. Tehdy chtěl být jako Bůh, proto odmítl
Boží nabídku a vydal se svou cestou. Tím sám sebe oddělil od Boha. Právem se Ježíš ptá: „Co je mezi mnou a tebou?“, tedy: „Co je v tuto chvíli
mezi Bohem a člověkem?“ Maria odpovídá jinak než Eva! Její odpovědí
je víra a důvěra. Ale tak se přece chová nevěsta ke svému ženichovi! Ba
co více, Mariina důvěra je odpovědí každého učedníka, který uvěřil Ježíši.
Její reakce je vzorem pro apoštoly a posléze pro celé společenství církve.
Nevěstou nebeského ženicha je nejen Maria jako žena víry, ale celá církev
jako společenství těch, kteří přijali Ježíše.
A co chybějící víno? Ve Starém zákoně se víno jako jediný opojný nápoj
používalo k bohoslužbě. Bylo chápáno jako znamení požehnání, hojnosti
a pokoje jak při bohoslužbě, tak v domácnosti. Voda by na svatební hostině
nebyla dostačující náhradou vína. Ježíš však záměrně nechá džbány naplnit vodou. Člověk nemůže svoji slabost vykoupit bez Boha, ale může Bohu
nabídnout to, co má. Pokud Bohu uvěří a nabídne své omezené síly, pak se
začnou dít velké zázraky!
Obraz svatby nám pomůže nahlédnout i další aspekt. Hosté přišli proto,
aby doprovázeli hlavní aktéry: ženicha a nevěstu. O ně jde na prvním
místě. Ale svoji významnou roli hraje i vztah ke všem ostatním hostům.
Na rovině církve jde v první řadě o náš vztah k Bohu. On nás vykoupil,
pozval a on nás hostí. Proto jsme si důvěrně blízko, jsme s ním.7
Ale slavení není otázkou individualistickou! Není představitelné, že
bychom na svatbě byli jedinými hosty. Proto je důležité nepřehlédnout
význam setkání s dalšími účastníky slavnosti. Bůh chce člověka zachránit jako společenství.8 Uvnitř vzájemných vztahů se učíme, co znamená
6 Např. MOLONEY, F. J. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: KNA, 2009, s. 98.
7 Např. L 22,14: „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním.“
8 „Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu,
nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a svatě mu sloužil.“ (KKC 781)
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milovat, vydat se pro druhé… Není myslitelné, aby uprostřed plné radosti měl někdo něco proti druhému. V takové situaci by byla pro všechny
radost narušena. Ne náhodou nám církev zdůrazňuje, že účastnit se přijetí
Eucharistie lze jen v případě, že my sami nejsme v těžkém hříchu. Vztah
k Bohu, ale také vazby mezi námi navzájem hřích zásadně boří. Proto Ježíš
požaduje: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj
bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se
svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar“ (Mt 5,23–24). Zároveň
však platí, že právě účast na eucharistii nás chrání před selháním.9
Vraťme se k našemu evangelijnímu úryvku. Možná nás překvapí, že
Kristus tajemně říká: „Ještě nepřišla má hodina.“ Tento výraz odkazuje
k okamžiku, kdy zasedne s učedníky k poslední večeři. Tehdy sv. Jan říká:
„Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby
z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou
lásku k nim až do konce“ (J 13,1). Náš Pán onu skutečnou svatební hostinu,
kdy vydá sebe sama za nás, bude teprve s učedníky slavit. Teprve tam se
otevře pramen života, který spojí člověka s Bohem. To bylo první slavení
eucharistie.
Dodnes je pro nás hostina znamením setkání rodiny, přátel či dávných
známých. Hostina spojuje, umožňuje sdílení, jíst z jednoho stolu buduje
důvěru, vyjadřuje společenství. Koncilní otcové v konstituci Lumen
gentium říkají: „Věčný Otec (…) se rozhodl povznést lidi k účasti na božském životě“ (LG 2).10 Symbolika svatby ukazuje, jak důvěrnou blízkostí
Bůh touží člověka zahrnout. Toto se uskutečňuje v eucharistii. Důvěrné
setkání nás, učedníků, s Bohem. V Janově evangeliu Ježíš zahajuje velikonoční večeři umýváním nohou. Bůh bere na sebe roli služebníka a očišťuje
nás, abychom se mohli účastnit hostiny. Nelze jasněji naznačit, co okamžik
smrti na kříži znamená. Eucharistie je darem darujícího se Boha. On
se dává nám, abychom se my mohli darovat jemu a druhým lidem. A tak
zakusili plnost radosti s Bohem.

9 KKC 1395.
10 Srov. Ř 8,28–30.

28

Narodní eucharistický kongres 2015

Adorace
Zahájení výstavu
Lid zpívá sloku písně; kněz nebo jáhen vystaví Nejsvětější svátost.
Celebrant během písně okouří Nejsvětější svátost.

Úvaha:
Pane Ježíši Kriste, klaníme se ti přítomnému zde v Eucharistii. Vydal
ses za nás, abychom mohli přistoupit k Otci a zakusit velikost jeho lásky.
Při slavení poslední večeře jsi nám odkázal trvalou památku na dar svého
Těla a Krve. Nyní jsi v Eucharistii s námi, když jsi nám dal sám sebe a my
jsme se vydali tobě při slavení mše svaté. Jsme zde společně před tebou
a chceme prohloubit toto darování sebe sama. Přijď a dotkni se našich
srdcí, uzdrav nás i naše společenství, proměňuj nás ve své mystické tělo,
učiň z nás skutečné učedníky a pošli nás jako apoštoly. Pronikni do našich
starostí, únavy a proměň naši slabost, abychom mohli jásat společně se
všemi svatými, kteří stojí před Božím trůnem v nebi. Neboť ty jediný nás
mocí Ducha Svatého spojuješ a přivádíš před nebeského Otce do plnosti
jeho slávy.
Ticho, po kterém následuje píseň.

Čtení textů Písma svatého:
Vždy se přečte úryvek, následuje chvíle ticha a po ní sloka písně.

Z Listu Židům (Žd 9,11–15)
Když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel
stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale
jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné
a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých
skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus prostředníkem
nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které
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jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných
za první smlouvy.
Z Prvního listu Korintským (1 K 10,14–17)
Moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám: 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.
Z knihy Zjevení apoštola Jana (Zj 5,7–14)
Beránek přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice.
A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na
kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní
kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň:
„Jsi hoden přijmout tu knihu
a rozlomit její pečetě,
protože jsi byl obětován,
svou krví jsi Bohu vykoupil lidi
ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
a učinil je královským kněžstvem našeho Boha;
a ujmou se vlády nad zemí.“
A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů –
bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat:
„Hoden jest Beránek, ten obětovaný,
přijmout moc, bohatství, moudrost,
sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“
A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich
jest, slyšel jsem volat:
„Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi
dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“
A ty čtyři bytosti řekly: „Amen“; starci padli na kolena a klaněli se.
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Modlitba:
Vidíme Krista ve večeřadle. Tento Mistr a Pán se sklání k nohám apoštolů, aby je omyl, vydává sám sebe. Vyznejme úctu našemu Pánu a klanějme se mu.
Budeme odpovídat: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Kriste, ty jsi náš Pán.
Ty jediný jsi Bůh.
Ty jsi náš Král.
Ty jsi náš Spasitel.
Ty jsi Život.
Ty ses pro nás stal člověkem.
Ty přebýváš ve slávě Otce.
Ty máš veškerou moc na nebi i na zemi.
Tvá láska nezná hranic.
Tvá velikost naplňuje veškerý vesmír.
Tvá krása přesahuje všechna naše očekávání.
Ty jsi nás nikdy neopustil.
Ty jediný jsi svatý.
Bože, ty ses oslavil ve svém Synu, když se za nás vydal, a tak nás spojil ve
svaté společenství. Pronikni naše srdce radostí z vykoupení a doveď nás do
plnosti své slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Ticho, po kterém následuje píseň.

Přímluvy:
Prosme společně slovy: Pane, smiluj se.
Bože, ty jsi nám daroval v Kristu možnost vstoupit do tvé blízkosti. Přiveď k sobě všechny, kdo tě neznají.
Pane, ty jsi smyl všechny naše hříchy. Uzdrav nás z nelásky, neodpuštění, nenávisti a odmítání.
Bože, tobě není lhostejná žádná lidská nouze. Daruj nám svého Svatého
Ducha, pošli nás hlásat evangelium a sloužit bližním.
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Pane, ty jsi k učedníkům promlouval a oni tě tak mohli hlouběji poznávat. Promlouvej k našim srdcím, abychom poznali tvoji vůli a naplnili ji ve
svém životě.
Pane, ty jsi povolal učedníky, aby šli a hlásali evangelium. Sešli svého
Ducha všem biskupům, kněžím, jáhnům a služebníkům církve, aby věrně
plnili svěřený úkol.
Ticho, po kterém následuje píseň.
Celebrant během písně okouří Nejsvětější svátost.

Závěrečná modlitba:11
Modleme se:
Následuje chvíle ticha.

Bože, vyznáváme před tebou svou víru v tvého Syna Ježíše Krista; on
se pro nás narodil z Panny Marie, zemřel za nás na kříži a je mezi námi
přítomen v této svátosti; prosíme tě, dej, ať z tohoto božského pramene
načerpáme milost věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Kněz požehná monstrancí.
Za zpěvu písně uloží Nejsvětější svátost do svatostánku.

11 ČBK. Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši. Kostelní Vydří: KNA, 2001, s. 58.
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Uvedení do tématu
Shrnutí tématu
Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti ve vztahu k lidské nouzi,
a to duchovní i fyzické. Ve společenství církve neusilujeme o rovnostářství,
nýbrž o aktivní zodpovědnost za sebe navzájem. Jsme Bohem obdarováni
různými dary, jež jsou nám dány ke službě. Láska k bližním vyjádřená
konkrétními skutky je „lakmusovým papírkem“ pravdivosti naší lásky
k Bohu. Lhostejnost a individualismus je rakovinou hříchu naší doby…
Žijeme v bohaté společnosti, a máme-li mluvit o pravdivosti naší víry,
musíme velmi bolestně vnímat chudobu tohoto světa. Účast na eucharistii nás nutí konat „ad iustitiam et bonum commune“ (pro spravedlnost
a společné dobro). Posíleni eucharistickým pokrmem následujeme (příklad) našeho Pána Ježíše Krista, který prokazuje lásku až do krajnosti
(srov. J 13,1).
Před Bohem jsme všichni ubožáci. V Eucharistii přijímáme Ježíše Krista,
který „byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli“ (2 K 8,9).

Citace k tématu ze SZ
Nařízení o roku odpočinku a milostivém létě, zaslíbení požehnání… hojnost úrody (srov. Lv 25,1–21)
Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem
Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády
a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi. (Lv 25,17–18)
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Požehnání Hospodina závisí na konání lidské spravedlnosti (srov. Dt 15,1.4–5)
Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. (Dt 15,1)
Ať není u tebe potřebného, neboť Hospodin ti bohatě požehná v zemi,
kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, abys ji obsadil. Jen ochotně
poslouchej Hospodina, svého Boha, a bedlivě a cele dodržuj tento příkaz,
který ti dnes přikazuji. (Dt 15,4–5)
Potřebný ze země nevymizí. Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. (Dt 15,11) (srov. novozákonní text: „…chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim
činit dobře…“ Mk 14,7)
Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte
nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte
z rukou! (Ž 82,2–4)
Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí
hojnost kleteb. (Př 28,27)

Citace k tématu z NZ
Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. (L 1,53)
Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co
máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“
(Mk 10,21)
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. Nikdo
mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je,
a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. (Sk 4,32.34–35)
Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy
horlivě usiloval. (Ga 2,10)
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá
skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez
šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať
vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo,
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co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě
mrtvá. (Jk 2,14–17)

Citace z církevních dokumentů
Katechismus katolické církve
Zásada solidarity, označovaná také jménem „přátelství“ nebo „sociální
láska“, je přímým požadavkem lidského a křesťanského bratrství: „Dnes je
velmi rozšířený omyl zapomínat na zákon lidské solidarity a lásky, předepsaný a uložený jak původním společenstvím a rovností rozumové přirozenosti vlastní všem lidem, ať patří ke kterémukoliv národu, tak obětí, kterou přinesl Ježíš Kristus na oltáři kříže nebeskému Otci za hříšné lidstvo.“
Solidarita se projevuje především v rozdělení majetku a odměně za
práci. Předpokládá také úsilí o spravedlivější společenský řád, v němž by
mohla být napětí lépe překonávána a rozpory snadněji řešeny vzájemnou
dohodou.
Sociálně-hospodářské problémy lze rozřešit jen za pomoci všech forem
solidarity: vzájemné solidarity mezi chudými, solidarity mezi bohatými
a chudými, mezi dělníky, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v podniku,
solidarity mezi národy a mezi lidmi. Mezinárodní solidarita je požadavek
mravního řádu. Na ní závisí částečně světový mír.
Ctnost solidarity přesahuje oblast hmotných statků. Tím, že církev šířila
duchovní dobra víry, podporovala navíc rozvoj hmotného blahobytu, kterému často otevírala nové cesty. Tak se během staletí naplňovala slova Pána:
„Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno
vám bude přidáno“ (Mt 6,33). (čl. 1939–1942)

Lumen gentium
V různých způsobech života a povoláních uskutečňují jedinou svatost
všichni lidé, kteří jsou vedeni Božím Duchem, jsou poslušni Otcovu hlasu,
klanějí se Bohu Otci v duchu a pravdě a následují Krista chudého, pokorného a nesoucího kříž, aby si zasloužili účast na jeho slávě. Každý však má
podle vlastních darů a úkolů bez váhání postupovat cestou živé víry, která
vzbuzuje naději a je činná láskou. (čl. 41)
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Gaudium et spes
Všichni lidé mají duši obdařenou rozumem a byli stvořeni k Božímu
obrazu, mají tedy tutéž přirozenost a tentýž původ. Byli vykoupeni Kristem, mají tedy totéž božské povolání a určení. Proto je třeba, aby se stále
více uznávala základní rovnost všech. (…) i při existenci oprávněných rozdílů mezi lidmi, vyžaduje rovná důstojnost osob, aby se dospělo k lidštějším a spravedlivým životním podmínkám. Přílišné hospodářské a sociální nerovnosti mezi jednotlivými členy nebo národy jedné lidské rodiny
působí pohoršení a odporují sociální spravedlnosti, slušnosti, důstojnosti
lidské osoby i společenskému a mezinárodnímu míru. (čl. 29)
V době, kdy by mohl rozmach hospodářského života zmírnit sociální
nerovnosti, jen kdyby byl rozumně a lidsky řízen a koordinován, vede příliš často k jejich přiostření nebo někde též ke zhoršení sociálního postavení
slabých a k opovrhování chudými. Zatímco velká masa lidí postrádá dosud
to nejnutnější, někteří lidé, a to i v zemích méně vyvinutých, žijí v nadbytku
nebo plýtvají hodnotami. Přepych a bída jsou vedle sebe. Zatímco hrstka
lidí požívá nejširší moci v rozhodování, mnozí téměř úplně postrádají
jakoukoli možnost osobní iniciativy a odpovědnosti a žijí často v životních
a pracovních podmínkách nedůstojných člověka. (čl. 63)
(…) obecné určení statků je nutné mít vždycky na zřeteli nezávisle na
formách vlastnictví; ty podléhají státním zákonitým úpravám v závislosti
na různých proměnlivých okolnostech. Proto člověk, který těchto statků
užívá, se musí na věci právem držené dívat nejen jako na své, ale též jako
na společné, a to v tom smyslu, aby mohly být nejen k jeho vlastnímu prospěchu, ale i prospěchu druhých. (čl. 69)

Mane nobiscum Domine
Eucharistie není jen vyjádřením společenství v životě církve; je také
plánem solidarity pro celé lidstvo. Církev ve slavení eucharistie neustále
obnovuje své vědomí být „znamením a nástrojem“ nejen vnitřní jednoty
s Bohem, ale také jednoty celého lidstva. Každá mše svatá, i když je sloužena ve skrytu a v zapadlém koutu země, nese stále rys univerzality. Křesťan, který se účastní slavení eucharistie, učí se od ní být podněcovatelem
společenství, míru a solidarity ve všech životních situacích. Trýznivý obraz
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našeho světa, který začal nové tisíciletí přízrakem terorismu a tragédie
války, víc než kdy jindy volá křesťany, aby žili eucharistii jako velkou školu
míru, kde se vychovávají muži a ženy, kteří se na různých úrovních zodpovědnosti v společenském, kulturním a politickém životě stávají strůjci
dialogu a společenství.
Ještě na jeden bod bych chtěl upozornit, protože v něm se značnou
měrou ověřuje pravost účasti na eucharistii slavené ve společenství: je to
podnět, který ona dává ke skutečnému úsilí v budování spravedlivější a bratrštější společnosti. V eucharistii vyjádřil náš Bůh krajní formu lásky tím,
že převrátil všechna kritéria majetku, která často ovládají lidské vztahy,
a radikálním způsobem potvrdil kritérium služby: „Kdo chce být první,
ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ (Mk 9,35) Ne náhodou
nenacházíme v Janově evangeliu vyprávění o ustanovení eucharistie, ale
vyprávění o „mytí nohou“ (srov. Jan 13,1–20): tím, že se Ježíš sklonil, aby
svým učedníkům umyl nohy, vysvětluje jasným způsobem smysl eucharistie. Svatý Pavel pak s jadrností zdůrazňuje, že nelze slavit eucharistii,
v níž by nezářila láska dosvědčovaná konkrétním sdílením s nejchudšími
(srov. 1 Kor 11,17–22.27–34). (čl. 27–28)

Centessimus annus
Svou prací se člověk neangažuje jen pro sebe, nýbrž i pro ostatní a s ostatními: každý přispívá k práci a k blahu ostatních. Člověk pracuje, aby uspokojil potřeby své rodiny, společenství, k němuž patří, národa a konečně
celého lidstva. (čl. 43)
Písmo svaté k nám neustále hovoří o účinné pomoci bližnímu a konfrontuje nás se spoluodpovědností, která má obsáhnout všechny lidi. (čl. 51)
Církev nesmí pohlížet na sociální poselství evangelia jako na teorii,
nýbrž především jako na základ a motivaci jednání. (…) Kristova slova:
„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste
učinili“ (Mt 25,40), nesmějí zůstat zbožným přáním, nýbrž musejí se stát
konkrétním životním závazkem. (čl. 57)
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Sacramentum caritatis
Pokrm pravdy nás pobádá pranýřovat poměry nedůstojné člověka,
v nichž se umírá kvůli nedostatku potravin, jenž je způsoben nespravedlností a vykořisťováním, a dává nám novou sílu a novou odvahu neustále
pracovat na budování civilizace lásky. Křesťané se už od počátku starali
o to, aby se navzájem dělili o svá dobra (srov. Sk 4,32) a aby pomáhali
chudým (srov. Řím 15,26). Almužna, která se sbírá na liturgických shromážděních, to živě připomíná, ale je to i velmi aktuální potřeba. Církevní
dobročinné instituce, zvláště Charita, na různých úrovních konají cennou
službu, aby pomáhaly lidem v nouzi, zvláště těm nejchudším. Tím, že se
dávají inspirovat eucharistií, svátostí lásky, stávají se jejím konkrétním
výrazem a zasluhují proto veškerou chválu a povzbuzení pro solidární
nasazení ve světě.
Tajemství eucharistie nás uschopňuje a pobádá k odvážnému nasazení
ve strukturách tohoto světa, abychom do nich vnášeli onu novost vztahů,
která má nevyčerpatelný pramen v daru Boha. Modlitba, kterou opakujeme
v každé mši svaté: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“, nás zavazuje učinit ve
spolupráci s mezinárodními, státními i soukromými institucemi všechno
možné, aby ve světě přestalo nebo se aspoň zmenšovalo pohoršení hladu
a podvýživy, jímž trpí mnoho milionů lidí zvláště ve vývojových zemích.
Zvláště pak křesťanský laik, formovaný ve škole eucharistie, je povolán, aby
se přímo ujal své politické a sociální odpovědnosti. Aby mohl náležitě plnit
své úkoly, je třeba ho připravit konkrétní výchovou k lásce a spravedlnosti.
(čl. 90–91)

Evangelii gaudium
Každý křesťan a každé společenství je povoláno být nástrojem Božím
pro osvobození a k podpoře chudých, aby se mohli plně integrovat do společnosti. To předpokládá, že budeme chápaví a pozorní, budeme naslouchat prosbám chudých a poskytovat jim pomoc. (čl. 187)
Solidarita je spontánní reakce toho, kdo uznává, že sociální funkce vlastnictví a všeobecné určení dober je skutečnost, která předchází soukromé
vlastnictví. Soukromé vlastnění dober je ospravedlněno tím, že tato dobra
opatrujeme a rozmnožujeme, aby lépe sloužila obecnému dobru, pročež
solidarita má být praktikována jako rozhodnutí vrátit chudému to, co mu
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náleží. Tato přesvědčení a solidární praktiky, jsou-li vtěleny, otevírají cestu
k dalším strukturálním transformacím a umožňují je. Změna struktur,
která nezrodí nová přesvědčení a postoje, způsobí, že se tyto struktury
dříve či později zkorumpují, stanou se přítěží a nebudou účinné. (čl. 189)
Doporučujeme k prostudování IV. kapitolu exhortace papeže Františka
Evangelii gaudium (čl. 174–241).

Citace z jiné literatury
„Povinností každého člověka, naléhavou povinností křesťana je měřit
svůj majetek mírou potřeby druhého a pečlivě dbát o to, aby správa i rozdílení stvořených statků bylo zaměřeno k dobru všech.“12
„Dnes jsme zváni upřít svoje zraky na posvěcenou Hostii: je to sám
Bůh. Sama Láska! Krása křesťanské pravdy spočívá v tom, že Stvořitel
a Pán všech věcí se stal ,pšeničným zrnem‘, aby byl zaset do naší země, do
brázdy našich dějin. Stal se chlebem, aby byl lámán, sdílen a přijímán; stal
se naším pokrmem, aby nám dal život, svůj vlastní božský život. Narodil se v Betlémě, což hebrejsky znamená ,dům chleba‘, a když začal kázat
zástupům, vyjevil, že Otec jej poslal na svět jako ,živý chléb, který sestoupil
z nebe‘, jako ,chléb života‘.
Eucharistie je školou lásky a solidarity. Kdo se sytí Chlebem Kristovým,
nemůže zůstat lhostejným vůči těm, kteří jsou v těchto dnech připraveni
o vezdejší chléb. Mnoho rodičů jej dokáže jen stěží opatřit sobě a svým
dětem. Je to stále vážnější problém, který se mezinárodní společenství
s velkou námahou snaží vyřešit. Církev se nejenom modlí ,chléb náš vezdejší dej nám dnes‘, ale podle příkladu svého Pána se všemi způsoby snaží
,rozmnožit pět chlebů a dvě ryby‘ bezpočtem iniciativ lidské podpory
a sdílení, aby nikomu nechybělo to, co je nezbytně třeba k životu.
Drazí bratři a sestry, slavnost Corpus Domini je příležitostí k růstu
v této konkrétní pozornosti vůči bratřím, zejména chudým. Kéž nám tuto
milost vymůže Panna Maria, od níž Syn Boží přijal tělo a krev, jak opakujeme ve známém hymnu, zhudebněném mnoha skladateli: ,Ave verum
corpus natum de Maria Virgine‘ a končí se invokací ,O Iesu dulcis, o Iesu
12 Sv. Jan XXIII., 11. 9. 1962, AAS 54.
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pie, o Iesu fili Mariae!‘ Maria, která nosila Ježíše ve svém lůně, byla živým
,svatostánkem‘ eucharistie, kéž nám předá svou vlastní víru ve svaté tajemství Těla a Krve svého božského Syna, aby byl skutečně středem našeho
života.“13
„Pokud jde o eucharistii, pokročila společenství v uvědomění si její
důležitosti pro život církve. Je ale stále rozhodující obnovovat všude smysl
nedělního slavení jako okamžiku, v němž společenství pokřtěných tvoří
viditelně jedno tělo a odpovídá na návrh, se kterým se Kristus obrací na
své učedníky, aby se připojili k daru jeho vlastního života pro život světa.
Získáváme všichni zkušenost se slavením, které je přijímající a vřelé,
které dává téměř pocítit spásu, kterou nám Bůh nabízí, když přichází obnovit naše síly, abychom vytrvali na cestě. (…) Je nemožné slavit vpravdě
tajemství víry a držet se jenom jeho kultovní stránky. Neboť Bůh Spasitel,
který k nám přichází v Ježíši Kristu, se sám ztotožnil s chudými a malými.
Mezi křesťanským obřadem a životem lidí, v tom, kde je tento život nejkřehčí a nejohroženější, tedy existuje nerozlučitelná vazba. Nelze sloužit
Bohu a milovat Boha, kterého nevidíme, aniž bychom ho ctili v našich nejchudších bratřích. (…) Je také třeba upřesnit, že evangelní upřednostnění
chudých se neuskutečňuje pravdivě, pokud se s těmito chudými zachází
,paternalisticky‘ jako s příjemci ,dobrého díla‘, ale jen pokud se s nimi
zachází jako se skutečnými partnery. Církev se musí učit stávat se stále
více tímto prvotním společenstvím, v němž ti, kdo jsou ze společnosti
vyloučeni nebo společností ,zapomenuti‘, prožívají uznání své důstojnosti
aktivních údů Těla Kristova.“14
„Průzkumy částečně odhalují, které kulturní síly desolidarizují a které
solidarizují. Solidarita podle nich vzkvétá v určitém ovzduší, zatímco
v jiném ovzduší strádá.
Tři síly naši kultury desolidarizují: rozšířená upachtěná přízemnost,
přílišné usilování o materiální a sociální odměnu a tíhnutí k autoritářství.
Naproti tomu k nemnoha odhaleným solidarizujícím silám patří určitý

13 Benedikt XVI. 25. 5. 2008 promluva před Anděl Páně, www.radiovaticana.cz.
14 FRANCOUZSKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Pozvat současnou společnost k životu víry. Dopisy
francouzským katolíkům. Kostelní Vydří: KNA, 2003, s. 73–76.

40

Narodní eucharistický kongres 2015

druh osobně angažované religiozity a náboženská vzájemnost. Vyznačují
se tím, že lidé v náboženském společenství cítí sounáležitost, pravidelně se
účastní nedělních bohoslužeb a dalších aktivit společenství.“15
„To předpokládá na naší straně hluboké obrácení. Ani ne tak k nějakému etickému ideálu nezištnosti, neboť takový ideál je jen důsledkem,
nýbrž k Bohu a ke Kristu jako jedinému a absolutnímu Pánu: obrácení
teo-logální (nadpřirozené) a teo-logické. Skoro totéž obrácení, k jakému se
musíme odhodlat, abychom „užívali tohoto světa, jako bychom ho neužívali“. Vskutku, je třeba, abychom obětovali, opustili své lidské vztahy,
tak jak se nám jich dostává od tělesného světa při našem prvním narození
a které mají jen dva póly: muž a žena, pán a sluha… Dostaneme je zpět
z Otcovy ruky jako vztahy křesťanské a budeme je žít ,v Pánu‘, to znamená,
budeme v nich prožívat jediný vztah lásky k Bohu, ke Kristu a k lidem, tak
jako Bůh a Kristus je milují, nebo lépe řečeno, touž láskou, jakou je milují
Bůh a Kristus. ,Sic Deus dilexit mundum.‘“16

Odkazy na webové stránky
Homilie papeže Františka na Boží Tělo (30. 5. 2013):
◆ http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18348
Cesty katecheze 2/2013 (Blahoslavenství a Eucharistie):
◆ http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2013-2/Blahoslavenstvia-eucharistie.html
Bakalářská práce Kristiny Knoflíčkové Projevy solidarity v pontifikátu bl.
Jana Pavla II.: vybrané konkrétní příklady jeho postojů k aktuálním sociálním otázkám jako motivační podněty pro katechezi s dospívajícími
◆ http://t hes es.cz/id/55hpg y/Kr istina_Knof l kov_Proje v y_
solidarity_v_pontifiktu_bl__Jan.pdf
Apoštolský list papeže Jana Pavla II. Mane nobiscum Domine
◆ http://w w w.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/hnedarada/?cmd=download&id=10054
Papežská misijní díla – Tvořivé aktivity
◆ http://www.missio.cz/zapojte-se/tvorive-aktivity
15 ZULEHNER, P. M. Církev: přístřeší duše. Praha: Portál, 1997, s. 54–55.
16 CONGAR, Y. Za církev sloužící a chudou. Kostelní Vydří: KNA, 1995, s. 67.
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Sant’Egidio, Přátelství s chudými
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Homilie
Bratři a sestry!
Vrcholem našeho křesťanského života je setkání se živým Bohem při mši
svaté – v Božím slově a v eucharistii, ve které se nám dává za pokrm. Tím,
že se sytíme jeho Tělem a Krví, vytváříme společenství; z anonymního
davu se stává zcela konkrétní duchovní rodina. Ne nadarmo se říká, že
eucharistie je svátostí společenství. A tak si hned v úvodu musím naprosto vážně položit otázku: jak prožívám eucharistii já? Anonymně v koutku
svého JÁ, anebo jako chvíli opravdového společenství s Pánem a také spolu
s mnoha bratřími a sestrami, kteří jsou u téhož stolu? Jak vypadá moje
slavení eucharistie?
V eucharistii se totiž Kristus spojuje nejen se mnou, ale i s tím, kdo žije
po mém boku, tedy s mým bližním, takže všichni tvoříme „jedno tělo“,
jednotu. Papež Benedikt XVI. v jedné ze svých katechezí kdysi řekl, že
bez solidarity s druhými dochází v jistém smyslu ke zneužití eucharistie.
Možná nám k lepšímu pochopení pomohou dva příklady.
Ze života svatého Martina de Porres víme, že celé noci prodléval v adoraci před Nejsvětější svátostí. Přes den pak s láskou pečoval o nemocné
a nuzné. Právě k nim měl jako mulat (matka byla Afroameričanka, otec
Španěl) velmi blízko. Jeho setkání s Pánem, který se na kříži obětoval za
každého z nás a který nás Chlebem života spojuje vjedno, se zcela konkrétně proměňovalo na službu trpícím, slabým a opomíjeným. Současnému světu je ještě bližší postava blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty.
Když měla někde ve světě otevřít nový dům pro umírající, zajímala se nejprve o to, aby tam bylo místo pro svatostánek. Věděla totiž, že jen odtud
pramení síla pro tak náročnou službu milosrdné lásky. Ostatně ten, kdo
dokáže najít cestu ke Kristu ve svatostánku, najde ji i k lidem umírajícím
a strádajícím. A jednou pak uslyší Soudce národů, jak říká: „Měl jsem hlad,
a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě,
a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně“ (Mt 25,35–36).
V souvislosti s blížícím se Národním eucharistickým kongresem je
třeba si přiznat, že slavení eucharistie není obřadem, ale událostí, při níž
se stáváme Kristovým tělem. Bylo by asi velmi málo dostát „povinnosti“
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zúčastnit se nedělní mše bez lásky a solidarity s bližními. Pokud chceme,
aby naše křesťanství bylo přesvědčivé a pravdivé, nestačí jen mluvit o tom,
jak je důležité chodit pravidelně do kostela a ke svátostem. Svět čeká na
naše svědectví. Dovolím si tvrdit, že u některých věřících převažuje spíše
individualistický, pietistický přístup k eucharistii, a jen málokoho v danou
chvíli napadne, že přistoupení ke svatému přijímání je také výrazem jeho
příslušnosti k společenství církve, že je součástí tajemného Kristova Těla,
které je tvořeno stejnými lidmi, jako je on sám. Přesto bez váhání oddělujeme Krista-Hlavu od jeho Těla; chtěli bychom komunikovat s Hlavou, ale
už nikoli s Tělem. To potom vede k onomu formálnímu přístupu k eucharistii, a náš život ne vždycky odpovídá tomu, co věříme a vyznáváme.
Podobný problém řešili ostatně už první křesťané. Proto je apoštolové
Pavel i Jakub vybízeli ke skutkům plynoucím z víry. Na ně pak navázali
někteří církevní otcové. Třeba svatý Ambrož kritizoval boháče, kteří si
plnili své náboženské povinnosti chozením do kostela, ale chudé ve svém
okolí přehlíželi: „Vy, kteří jste bohatí, slyšíte, co Pán Bůh říká? Jak potom chodíte do kostela, abyste od chudých brali a ne jim dávali?“ (Jan Pavel II., Dies
Domini, 71). Svatý Jan Zlatoústý není o nic méně náročný: „Chcete uctít
tělo Kristovo? Nepřehlížejte ho, když je nahý. Nevzdávejte mu čest v chrámě
v hedvábí jen proto, abyste na něj pak nedbali venku, kde strádá v nahotě
a zimě. Ten, který říká ,Toto je mé tělo‘, je týž kdo říká ,Viděli jste mě hladového a nedali mi jíst‘ a ,Cokoli jste učinili nejmenšímu z těchto mých bratří,
mě jste učinili‘… K čemu je dobré, když je eucharistický stůl přeplněn zlatými
poháry, když on umírá hlady. Začněte tím, že nasytíte jeho hlad, a s tím, co
zbude, můžete oltář ozdobit stejně dobře.“ (ibid.)
Taky se vám zdá, že se za těch 2000 let jen málo změnilo? Přitom eucharistie je školou lásky a solidarity. Ten, kdo se živí Kristovým Tělem, nemůže
zůstat lhostejný vůči těm, kterým se nedostává každodenního chleba. Církev se nejen modlí: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“, ale podle Ježíšova
příkladu se snaží všemi možnými způsoby rozmnožovat oněch pět chlebů
a dvě ryby prostřednictvím různých iniciativ – ať na úrovni farností či diecézí.
Myslím, že rozjímat o eucharistii a solidaritě je zároveň výzvou růst
v konkrétní pozornosti vůči našim bližním. Zajisté můžeme říct, že když
Panna Maria po andělově zvěstování počala ve svém lůně Ježíše, byla po
dobu devíti měsíců živým svatostánkem. Kristus, Bůh, doslova naplnil její
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život. A plná milosti, plná Boha, jde na návštěvu k Alžbětě – jistě proto,
aby posloužila, aby se podělila o radost z Ježíše, který byl v ní. Něco podobného zakouší každý z nás ve svatém přijímání. Jsme plni Boha, jsme také
živým svatostánkem. Kam se však poděla radost z naší víry? Kam „vyprchala“ ta Boží milost, když přece sám Bůh se stal „pšeničným zrnem“, aby
byl zaset do naší země, do brázdy našich dějin, našich životů? Kde je úroda,
na kterou nebeský Hospodář tolik čeká?
Prosme o milost, aby nám eucharistie byla vždy podnětem ke každodennímu následování Pána, aby proměňovala naše srdce a učila nás dělit
se se svými bližními o to, co máme a co jsme. Amen.

Eucharistie a solidarita
„Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět“
(L 22,15). Ježíš touží po společenství. Ve společenství učedníků ustanovil
eucharistii. Sv. přijímání je označováno jako communio. Křesťané se spolu
setkávali – shromažďovali se – k posvátné liturgii. Věděli, že Pán je v tomto
shromáždění uprostřed nich. „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Vnímali přítomnost
Pána Ježíše a vnímali také společenství, ve kterém se nacházeli. Věděli, že
není možné milovat Boha, a odmítat se smířit s bratrem či sestrou. Ježíšovi
učedníci poznávali, jak je Hospodin zahrnuje dobrem. Cítili, že by byli bez
Boží štědrosti jen ubohými žebráky. Kromě vyjádření díků za Boží obdarování si uvědomili, že i oni mají obdarovávat druhé, kteří žijí v nouzi.
Pán Ježíš jim dal příklad již při oné poslední večeři, když jim umyl nohy.
„Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému
nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jak jsem jednal já“
(J 13,14–15).
Tak se stalo pravidlem, že se při bohoslužebných shromážděních konaly
sbírky a část z toho, co se vybralo, se použila jako dar pro chudé a potřebné.
Píše o tom svatý Justin ve své Apologii: „Majetní a ti, kdo chtějí, dobrovolně dávají, co kdo chce, a co se vybere, uloží se u představeného. Ten pak
podporuje sirotky, vdovy a ty, kdo mají nouzi kvůli nemoci nebo z jiného
důvodu, a také vězně a cizince, kteří žijí mezi námi: zkrátka, stará se o každého, kdo je v nouzi“ (viz KKC, čl. 1351). Podpora chudých a potřebných
nabírala během staletí rozmanitých podob. Že se sbírky konají během
eucharistického shromáždění, ukazuje onu souvislost mezi láskou k Pánu
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a láskou k bližním. „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“ (1 J 4,20–21).
O vztahu mezi eucharistií a láskou k chudým píše pěkně sv. Jan Zlatoústý: „Tys pil krev Páně a nepoznáváš svého bratra. Zneuctíváš právě tento
stůl tím, že si myslíš, že není hoden podílet se na tvém pokrmu ten, který
byl uznán hodným účastnit se tohoto stolu. Bůh tě zbavil všech tvých hříchů a pozval tě na tuto hostinu. A ty ses ani potom nestal milosrdnějším“
(viz KKC, čl. 1397).
Král Jiří z Poděbrad měl na svém dvoře šaška Palečka. Byl to ve skutečnosti velmi moudrý a bystrý člověk. Králové potřebovali být též napomínáni. Snadněji to snesli od šaška, považovaného za blázna, než od nějakého
váženého dvořana. Paleček hojně využíval této výhody. Napomínal krále
i jeho rádce. Jednou šašek přiběhl a velice bědoval. Volal: „Pojďte honem
a pomozte. Na hnoji leží Tělo Páně.“ Všichni se poděsili nad tím, co se
stalo, a běželi za Palečkem s monstrancí, aby do ní pohozené Tělo Páně
vložili a ve smírné adoraci pak Nejvyššího odprošovali. Když přiběhli na
dané místo, ukázal šašek na tam ležícího žebráka. „To je on – to je Tělo
Páně.“ A dovolával se Ježíšových slov o tom, že „co jste učinili jednomu
z nejmenších bratří, to jste učinili mně“. Dvořané se zamyslili a uznali, že je
tomu tak.
Přes jasné poznání, že je třeba být solidární s chudými a že eucharistie
znamená také vytváření společenství u stolu Páně, že i ono „lámání chleba“
naznačuje, že se dělíme s druhými, přece jen je třeba i určité moudré rozvahy. Jde např. o zneužití pohostinnosti, o podvodné a neupřímné jednání
některých lidí. Uvažovat musíme také o tom, že i bohoslužba si žádá jisté
péče o sakrální prostor a posvátné nádoby, knihy i oděvy. Že i toto je třeba
mít na paměti, lze vyvodit z příběhu zapsaného v evangeliu sv. Jana, kde se
Ježíš zastane Marie, která mu pomaže nohy olejem z pravého nardu. „Jidáš
Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: ,Proč nebyl ten
olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?‘ To řekl ne proto, že by
mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral
z toho, co se do ní dávalo“ (J 12,4–6). Ježíš zde pak dodává: „Chudé máte
vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky“ (J 12,8).
Často to však není moudrá prozíravost, ale spíše pohodlí a nedostatek soucitu, co způsobuje, že nás těší krásné obřady, ale neradi se díváme
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na ty, kdo se ocitají v nouzi. Snad nejkrásnější úvahu o této problematice
napsal sv. Jan Zlatoústý: „Co prospěje, je-li Kristův stůl plný zlatých kalichů, zatímco sám Kristus hyne hladem? Nejprve hladového nasyť a teprve
pak můžeš z přebytku vyzdobit i jeho stůl. Dal bys udělat zlatý kalich, ale
pohár studené vody bys nepodal? Co prospěje opatřovat zlatem zdobené
pokrývky na Kristův oltář, jemu však neposkytnout ani to nejnutnější
oblečení? K čemu by to bylo? (…) Stejně tak uvažuj i o Kristu, když jde
kolem tebe jako žebrák a cizinec, který nemá střechu nad hlavou, ale ty
ho nepřijmeš jako svého hosta a místo toho dáváš vyzdobit podlahu, stěny
a sloupové hlavice a zavěšuješ světla na stříbrné řetězy. (…) Takže ne abys
krášlil chrám a přitom nedbal trpícího bratra, neboť on je drahocennější
příbytek Boží než chrám“ (viz Denní modlitba církve, 2. čtení pro sobotu
21. týdne v mezidobí).
Bůh nás obdarovává. Dává nám to nejvzácnější. Dává nám sebe. „Neboť
Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (J 3,16). Při poslední večeři, kdy Pán
ustanovil eucharistii, zdůrazňuje v „konsekračních“ slovech, že se jeho
Tělo „vydává“ a jeho Krev „prolévá“. Ježíš se nám cele dává, v této svátosti.
„Následovat Ježíše“ znamená také se vydávat pro druhé. Tak se učíme solidaritě s druhými lidmi, lásce k nim a pomoci pro ně. Jako Hospodin posílal Mojžíše k trpícímu lidu do Egypta se slovy: „Jdi tedy, já tě posílám“, tak
posílá i nás. Třeba i slovy: „Jděte ve jménu Páně“, kterými uzavíráme mši
svatou. Mojžíšovi se však nechtělo, vymlouval se, poslání bylo náročné.
Ježíš však žádá po svých učednících, aby byli solidární: „Dejte vy jim jíst“
(Mk 6,37). Musíme tedy zpozornět. Papež František připomíná, že počátkem pravé starosti o druhého člověka je láskyplná pozornost. Z této pozornosti plyne touha skutečně usilovat o dobro bližního (Evangelii gaudium).
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Adorace
Píseň k výstavu Nejsvětější svátosti – „K svátku tajemnému“ (Kancionál č. 710,
sl. 1–3)

Úvod:
Pane Ježíši Kriste, přítomný mezi námi v Nejsvětější svátosti oltářní,
sešli nám svého Svatého Ducha, ať oživí naše srdce, naplní je tvým světlem
a moudrostí. Shromážděni před tebou si uvědomujeme naši lidskou křehkost, slabost. Víme, že osud světa je úzce spojen s tvými dary. Když jsi nám
během poslední večeře zanechal sám sebe, myslel jsi na lidi všech pokolení, kteří budou hladovět po štěstí a kteří bez tebe nikdy nedojdou plné
radosti. Nabídl jsi nám sebe, abychom utišili hlad duše a v gestu lámání
chleba viděli zároveň úkol, který nám zanecháváš – dělit o tebe s ostatními a zároveň nezapomínat na ty všechny, kteří trpí a neumějí utišit hlad
těla. Tvá přítomnost v eucharistii nám stále připomíná, že vedle nás, někdy
opravdu blízko, je druhý člověk, který skrze náš „pohyb srdce“ nejenom
utiší svůj hlad, ale také skrze nás pozná tebe. Dej, ať nás tyto chvíle prožité
zde před tebou naplní moudrostí, ať ve svém životě realizujeme tvou vůli
a rozdělujeme se s potřebnými o dary, jejichž původcem jsi ty sám.
Píseň – „Útěcho duše mé…“ (Kancionál č. 720)

Čtení: Dt 8,2–16
Z knihy Deuteronomium
Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda
budeš dbát jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom
ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak
ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co
vychází z Hospodinových úst. Po těch čtyřicet let tvůj šat na tobě nezvetšel
a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Vždyť Hospodin,
tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny
vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste
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pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového
oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš
postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit
měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu
dobrou zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina,
svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti
dnes udílím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti
rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží
všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě
velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez
vody, vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji
otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro.
Tento obraz putujícího lidu na poušti nám obrazně ukazuje všechny
národy celé země, a zvláště ty, které trpí hladem. Dnes před tebou, Pane
Ježíši Kriste, chceme vidět očima srdce celou „geografii hladu“, ve které
je mnoho míst naší Země. V této chvíli miliony našich bratrů a sester trpí
hladem a pro mnohé je příčinou smrti – týká se to také těch nejmenších,
dětí. V době neobvyklého vývoje techniky a moderních technologií je
drama hladu velkou výzvou, ale také žalobou. Země je schopna nás uživit
všechny. Proč dnes tisíce lidí hynou hlady? Dnes je důležité udělat zpytování svědomí – zpytování svědomí, ve kterém se budeme ptát na naši
mezilidskou solidaritu.
Píseň – „Chléb, hle jasných nebešťanů“ (Kancionál č. 787)

Pane Ježíši Kriste, dnes, zde před tebou si musíme připomenout základní
pravdu, že Země patří Bohu a on všechna její bohatství odevzdal do lidských rukou, aby je člověk využíval spravedlivým způsobem, aby všechno
sloužilo dobru všech. Volání o chléb pro všechny hladové nejdříve míří
k tobě, Otci celé lidské rodiny: „Chléb vezdejší dej nám dnes!“ Kéž to volání
míří také do srdcí těch, kteří vládnou a zodpovídají za spravedlivé rozdělování toho, co vydává země. Kéž solidarita vítězí nad touhou po nepoctivém
zisku, který nebere ohled na lidská práva.
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Uvědomujeme si, že každý z nás má svůj podíl zodpovědnosti za tento
nespravedlivý stav. Každý z nás se setkává se situacemi, ve kterých vidíme
hlad a bídu. Často potřební skrývají svou nouzi a nechtějí ji před námi
ukázat.
Pane Ježíši, nedovol nám zapomenout na bližní. Nedovol, aby naše srdce
zapomnělo na ty, kteří trpí hladem.
Píseň – „Ó Jezu, Hoste nebeský“ (Kancionál č. 790)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.
(Ž 145,15)
Pane Ježíši, přítomný v Nejsvětější svátosti oltářní, zde z oltáře zaznívá
tvé volání do našich srdcí. Eucharistie, která je nám tak blízká, nás učí
pravé solidaritě s potřebnými. Svatý Albert Chmielowský říkával: „Je třeba
být dobrým jako chléb, který pro nás všechny leží na stole a ze kterého
může každý pro sebe vzít kus a nakrmit se, pokud je hladový.“17
V této chvílí tě prosíme s upřímným srdcem: Nauč nás, Pane!
◆ Obětavé lásce podle tvého vzoru
◆ Trpělivosti bez mezí
◆ Dobrotivosti ke všem bez rozdílu
◆ Obětavosti, která nešetří sebe
◆ Vytrvalosti přes všechnu bolest
◆ Oproštěnosti od všeho, co nám brání jít za tebou
A dále voláme: Ať se denně snažíme, Pane!
◆ O tvoji obětavou lásku
◆ O tvoji naprostou nezištnost
◆ Odevzdat se do vůle tvého Otce
◆ Důvěřovat, že nás ani v největších úzkostech neopustíš
◆ Dávat se denně v modlitbě k dispozici
◆ Bdít nad svými sklony a nedokonalostmi
◆ Myslet na druhé, kteří nám tady na zemi představují Tebe
◆ Pracovat usilovně na své spáse

17 Srov. JAN PAVEL II. Eucharistie školou svobody a mezilidské solidarity. Wroclaw 1987.
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Upřímně prosíme: Osvoboď nás, Pane!
◆ Od zoufalství ve velkém utrpení, které se zdá být nad naše síly
◆ Od necitlivosti k utrpení druhých
◆ Od malé důvěry v Boží pomoc
◆ Od pýchy, že si stačíme sami a tebe nepotřebujeme
◆ Od lhostejnosti k potřebám druhých
◆ Od sobectví a ziskuchtivosti
◆ Od nevděku k tobě, ke všemu, co jsi pro nás vytrpěl
◆ Od nepochopení tvého utrpení pro nás
Otče náš…
Závěrečná modlitba:
Modleme se: Prosíme tě, Pane, ať tvá milost předchází naše díla, aby
každá modlitba a každý čin začínal v tvém jménu, byl tebou požehnán,
podle tvé vůle završen a korunován úspěchem. O to tě prosíme skrze
Krista, našeho Pána.
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Uvedení do tématu
Shrnutí tématu
Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro
fungující farní společenství. To může ve své vnitřní stabilitě i otevřenosti
vůči Bohu přijmout jeho výzvu k hlásání evangelia. Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry
křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje
se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království.
Závěr každé mše svaté v latině zní: Ite missa est… Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte
a předávejte dál.
Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před
Nejsvětější svátostí oltářní.
Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost
jejich působení.
Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku, o smyslu našeho života a stává se vrcholem iniciace nového křesťana
do života církve.
Lidé dnes hledají zázemí, přijetí, domov, hledají trvalý vztah – skutečnou, bezpodmínečnou lásku.
Eucharistie je největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se
lásky a bude trvalou inspirací a základním prostředkem evangelizace.
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Kristova láska v eucharistii dává věřícím křesťanům sílu, aby se milovali
navzájem a nezištně milovali všechny své bližní.

Citace k tématu ze SZ
Mana není pro shromažďování, ale sdílení.
Ten, kdo nasbíral mnoho, neměl nadbytek, a kdo nasbíral málo, neměl
nedostatek. (…) Mojžíš jim řekl: „Nikdo ať si nenechává nic do rána!“
(Ex 16,18–19)
Mana – předobraz eucharistie – uchovávána jako svědectví
„Vezmi jeden džbán, nasyp do něho plný ómer many a ulož to před Hospodinem, aby to bylo opatrováno po všechna vaše pokolení.“ (Ex 16,33)
Pokrm od anděla jako posila pro nové poslání
„Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ (1 Kr 19,7)

Citace k tématu z NZ
Eucharistie – církev – Kristovo Tělo – růst – budování
(…) byli spolu, lámali chléb a modlili se (…) a byli všemu lidu milí.
A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
(Sk 2,41–47)
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně,
dokud on nepřijde. (1 K 11,26)
Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími,
a buduje se v lásce… (Ef 4,16)

Citace z církevních dokumentů
Ecclesia de Eucharistia
Svým spojením s Kristem se lid nové smlouvy neuzavírá sám do sebe,
nýbrž stává se „svátostí“ pro lidstvo, znamením a nástrojem spásy, kterou
vykonal Kristus, světlo světa a sůl země (srov. Mt 5,13–16) k vykoupení
všech. Poslání církve je v návaznosti na poslání Kristovo: „Jako mne poslal
Otec, tak i já posílám vás“ (Jan 20,21). Proto z neustálého obnovování oběti
kříže v eucharistii a z přijímání Kristova těla a krve čerpá církev nezbytnou
duchovní sílu ke splnění svého poslání. Tak se eucharistie stává prame53
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nem a zároveň vyvrcholením evangelizace, protože jejím cílem je společenství lidí s Kristem a v něm s Otcem a s Duchem Svatým. (čl. 22)
Buduje-li eucharistie církev a církev koná eucharistii, jak jsem výše
zmínil, vyplývá z toho, že souvislost mezi nimi je velmi úzká. Je to tak
pravdivé, že nám to umožňuje aplikovat na eucharistické tajemství to, co
říkáme o církvi, když ji v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry označujeme jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“. Jedna a všeobecná
je také eucharistie. Je také svatá, je dokonce Nejsvětější svátostí. Ale nyní
chceme zaměřit svou pozornost především na její apoštolský charakter.
Když Katechismus katolické církve vysvětluje, v jakém smyslu je církev
apoštolská, tedy založená na apoštolech, rozlišuje trojí význam. Na jedné
straně „byla a zůstává vybudována na «základě apoštolů» (Ef 2,20), svědků,
které s misijním posláním rozeslal sám Kristus“. Také u základů eucharistie
stojí apoštolové. Ne ve smyslu, že by svátost nesahala k samému Kristu,
nýbrž proto, že ji Ježíš svěřil apoštolům a oni a jejich nástupci ji postupně
předávali až k nám. Církev slavila eucharistii během staletí v návaznosti na
jednání apoštolů, poslušných Pánova příkazu.
Druhý smysl apoštolského charakteru církve, o němž Katechismus
hovoří, je ten, že „s pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává
učení, cenný poklad, zdravá slova, která slyšela od apoštolů“. I v tomto
druhém smyslu je eucharistie apoštolská, protože je slavena ve shodě
s vírou apoštolů. Učitelský úřad církve při různých příležitostech během
dvoutisíciletých dějin lidu nové smlouvy upřesnil eucharistické učení i co
do přesné terminologie právě proto, aby zachoval apoštolskou víru v toto
vznešené tajemství. Tato víra zůstává nezměněna a pro církev je podstatné,
aby takovou zůstala.
A konečně je církev apoštolská v tom smyslu, že „až do návratu Krista je
i nadále poučována, posvěcována a vedena apoštoly díky jejich nástupcům
v pastorálním poslání: biskupskému sboru, «jenž má na pomoc kněze,
spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším pastýřem církve»“. Apoštolská
posloupnost v pastoračním poslání nutně zahrnuje svátost kněžského svěcení, neboli nepřetržitou řadu platných biskupských svěcení, sahající až
k počátkům. Tato posloupnost je nezbytná k tomu, aby existovala církev ve
vlastním a plném slova smyslu.
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Eucharistie vyjadřuje také tento smysl apoštolského charakteru.
Vždyť jak učí II. vatikánský koncil, „věřící mocí svého královského kněžství spolupůsobí při obětování eucharistie“, avšak je to kněz vykonávající
svou službu, kdo „koná v zastoupení Krista eucharistickou oběť a jménem
lidu ji podává Bohu“. Proto je v Římském misálu předepsáno, aby eucharistickou modlitbu pronášel pouze kněz, zatímco lid se k ní připojuje vírou
a v mlčení. (čl. 26–28)

Evangelii nuntiandi
Církev se zrodila z hlásání evangelia a tento úkol dostala i od Krista.
Zůstává jako znamení nové Kristovy přítomnosti – on i když odešel, přesto
zůstává s námi, církev je povolána k hlásání evangelia – křesťanské společenství se neuzavírá do sebe před druhými. (srov. čl. 15)
Nejdříve je třeba tzv. evangelizace dovnitř – věřící stále znova potřebují
slyšet čemu věří, musí se sami posilovat k žité víře – a to vychází z modlitby, evangelia, svátostí, především eucharistie… (srov. čl. 14)
Obsah evangelizace – evangelizace nejen hlásá Krista, ale také spočívá
v upevňování církve, která nemůže existovat bez svátostného života, a ten
vrcholí v eucharistii. (srov. čl. 28)
Hlásání evangelia slovem, když je zařazeno jako kázání do eucharistické oběti, pak z ní čerpá sílu a přesvědčivost… (srov. čl. 43)

Ad gentes
Tak mají ze semene Božího slova všude na světě v dostatečném počtu
vyrůstat domácí místní církve, vybavené vlastní silou a zralostí. Mají mít
vlastní hierarchii spojenou s věřícím lidem a dost přiměřených prostředků
k plnému křesťanskému životu, a tak přispívat svým podílem k užitku celé
církve. Hlavním prostředkem tohoto „vysazování“ církve je kázání evangelia Ježíše Krista. K jeho hlásání poslal Pán své učedníky do celého světa,
aby lidé, znovuzrození Božím slovem, byli křtem přidruženi k církvi, která
jako tělo vtěleného Slova dostává výživu a žije z Božího slova a z eucharistického chleba. (čl. 6)
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Bůh sice může cestami, které jsou známy jen jemu, přivést lidi, kteří bez
vlastní viny neznají evangelium, k víře, bez níž se mu nelze líbit, přesto
však připadá církvi povinnost a zároveň i svaté právo hlásat evangelium.
Proto si misijní činnost uchovává dnes tak jako vždycky svůj plný význam
a naléhavost.
Prostřednictvím této činnosti Kristovo tajemné Tělo neustále shromažďuje a pořádá síly k vlastnímu růstu. Členy církve k ní pobízí láska k Bohu
a ke všem lidem, s nimiž se touží sdílet o duchovní dobra přítomného
i budoucího života.
Konečně je touto misijní činností plně oslavován Bůh, když lidé uvědoměle a plně přijímají jeho dílo spásy, které vykonal v Kristu. Touto činností
se naplňuje Boží plán, kterému Kristus poslušně a s láskou slouží k slávě
Otce, jenž ho poslal, aby celé lidstvo vytvořilo jeden Boží lid, srostlo
v jedno tělo Kristovo a bylo vybudováno v jeden chrám Ducha svatého.
To zajisté odpovídá nejvnitřnější touze všech lidí, neboť to souvisí s bratrskou svorností… (čl. 7)
Misijní činnost není nic jiného a nic menšího než zjevování – epifanie –
Božího plánu a jeho naplňování ve světě a v jeho dějinách; v nich Bůh
prostřednictvím misií zjevně uskutečňuje dějiny spásy. Slovem kázání
a slavením svátosti, jejichž středem a vrcholem je nejsvětější eucharistie, zpřítomňuje Krista, původce spásy. (čl. 9)
Ať si tedy zřetelně uvědomí, že jejich život je zasvěcen také službě
misiím. Protože svou vlastní službou – záležící především v eucharistii,
která dovršuje církev – mají společenství s Kristem jako hlavou a jiné
k tomuto společenství přivádějí, nemohou nepociťovat, kolik ještě chybí
k plnosti těla a kolik je proto třeba ještě udělat, aby stále víc rostlo. Proto
upraví pastoraci tak, aby sloužila šíření evangelia u nekřesťanů. (Misijní
povinnost kněží, čl. 39)

Citace z jiné literatury
„Uchovávaná mana se kazí! Tuto zkušenost udělali Izraelité při svém
putování pouští do zaslíbené země. Bylo třeba čekat, až každého dne
spadne z nebe nová mana, a tu bylo třeba nasbírat. Byl to pokrm na cestu,
viatikum, poutnická strava v tom nejlepším smyslu slova.“18
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„Když se vás někdo ptá, co má dělat, aby našel pravdu, dříve než mu
začnete vykládat katechismus a křesťanská tajemství, než ho vrhnete do
zástupu věřících, kde by se mohl cítit cizincem a kde by se mu mohla církev
zdát jako skupina podobná ostatním, řekněte mu, aby si šel každý den na
chvilku sednout do kostela s evangeliem, ve chvíli, kdy tam nikdo nebude.
Později bude moci pochopit, že reálná přítomnost (Krista) je důvodem
trvání církve v prostoru a čase až do parusie.“19
„Aby církev nezahynula, musí v sobě s příchodem každé generace znovu
cítit, jak se rodí z Ježíšova krvavého utrpení. Aby církev nezahynula, musí
na sobě s příchodem každé generace znovu cítit pečeť krvavého utrpení.
Je třeba, aby každou generací církve prošel uragán lásky krve jejího Manžela.“20

Odkazy na webové stránky
◆ http://www.cho.cz/clanky/Nova-evangelizace.html
◆ http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/ECCLESIA-DEEUCHARISTIA-Encyklika-Jana-Pavla-II
◆ http://www.eucharistie.cz/czech/hnuti/komentar
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Inspirace k homilii
„Hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli“
(J 6,22–29)
Je tady problém míjení se; lidé se nasytili – fyzicky – a proto chtějí Ježíše,
být s ním.
Ježíš jde dál a hlouběji….
Existuje totiž hlad fyzický, který musí být stále znova sycen a nikdy není
nasycen definitivně. Je to přirozené, je to znamení zdraví (nemocný chuť
k jídlu nemá), nicméně dostáváme skrze tento pokrm jen částečnou útěchu. Souvisí s tím hlad smyslů – vnímat své okolí a sytit se zvuky, tvary,
barvami, vůní…, bez nich bychom zakrněli.
Pak je hlad našeho rozumu, kdy nám nestačí vnímání, ale chceme
všemu přijít na kloub, pochopit, jak vše funguje, co z čeho vychází a k čemu
směřuje, jaká je součinnost dějů atd. Ani to nebude nikdy zcela dovršeno –
stále chceme vědět víc a realita nás neustále přesahuje.
A nakonec je to hlad srdce – ducha – po odpovědi na otázku po smyslu
všeho…
Žijeme v civilizaci, která je fyzicky tak zajištěna, až je nespokojená.
Vzdělání rozumu může získat prakticky každý podle schopností… jen hlad
duchovní si mnohý nepřipouští, hledá, ale na různých místech, tápe. A zde
je úloha křesťanů, kteří našli lásku a pravdu – pokrm, který se naplňuje
v eucharistii – on je chléb života (viz J 6). Je tu příležitost ke svědectví…
Je třeba přivést lidi k tomu, aby si uvědomili, že jde o víc… vzbudit
v nich touhu, hlad po životě, který dává víc než půllitr piva a pár titulů
před jménem… a pak je přivést ke Kristu. Eucharistie nejlépe vystihuje
Pravdu a Lásku, po které prahnou.
Zároveň se eucharistie může stát kamenem úrazu: „To je hrozná řeč!
Kdo to může poslouchat?“ (J 6,60)
K přijetí eucharistie je totiž třeba Boží milosti a také lidské pokory
a otevřenosti – pak se to propojí (apoštolové nechápali, ale měli pokoru,
že mnohé pochopit nemohou… a milovali, zůstali a časem i pochopili…)
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Na co si dát pozor při pomoci lidem? Jak ne?
T. Špidlík má kratičký příklad: Kněz stál sám na prahu kostela. Venku
bylo mnoho lidí, ale nemohli dovnitř do kostela, protože byla před kostelem velká jáma. Kněz jim to chtěl usnadnit, nosil z kostela sochy, obrazy,
lavice, vše, co šlo dát ven… Jáma se zaplnila, lidé se nahrnuli do kostela, ale
nebylo tam nic, ani svatostánek… nebylo jim co dát…
Tedy pozor na líbivost přizpůsobování se světu – nesmí to být za každou cenu, nemůžeme se zříkat toho, co je podstatou, co je tajemstvím, co
je náročné pro ty, kteří hledají opravdu něco důležitého. Navzdory jámě
předsudků a našich hříchů lidé mohou vejít a nechat se oslovit.
A jak ano?
Nebát se jít i za těmi, kteří se tváří nasyceně; to neznamená, že jsou syti,
oni si svůj duchovní hlad ani neuvědomují…
Nebát se být chvíli s nimi a pochopit jejich mentalitu, mluvit současným jazykem, ale starou neměnnou pravdu, předat jim Boží slovo, které
je i pro ně a nabídne jim Pravdu, a přivést je před eucharistii, ta je naučí
něco o Lásce, která jde až za smrt, která dává vše, která nikdy nepřestane,
která to s námi nikdy nevzdá…
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Adorace
Píseň: „Učiň mě, Pane, nástrojem (Kancionál č. 928)

Biblické věty:
„Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…“ (J 1,14 )
„Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,3)
„V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (J 1,4–5)
Úvaha:
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…
a jeho tělo se stalo chlebem a krev vínem…
aby s námi přebýval i po svém nanebevstoupení…
Jeho láska nás inspiruje k tomu, abychom ji sdělovali druhým…
Když byla svatba v Káně, byla proměněna voda ve víno, tehdy učedníci
v Krista uvěřili…
I my máme žít Boží přítomnost ve společenství, žít z mnohem většího
zázraku – proměny jeho těla v pokrm a krve v nápoj…
a nalézat ho v jeho tajemném těle – církvi…
aby mohli lidé kolem nás uvěřit…
Učiňte, co vám řekne – jděte a hlásejte evangelium…
Chvály a díky:
◆ Chválíme tě, Pane, za tvoji dobrotu a lásku, se kterou k nám přicházíš
navzdory naší vlažnosti a hříšnosti.
◆ Chválíme tě za tvoji pokoru, v níž přijímáš naši nedokonalost a nebojíš se přijít do rizika zneužití a nehodného přijímání.
◆ Děkujeme za spásu, kterou nabízíš každému člověku.
◆ Chválíme tě za dar eucharistie, která je trvalým díkůvzdáním, na
němž smíme mít účast.
◆ Chválíme tě za tvou církev, kde tajemně působíš a vedeš nás do Božího
království.
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◆ Díky za lidi, které nám posíláš do života, jsou to naši bratři a sestry.
◆ Díky i za to těžké, co nám dává příležitost k obětavé lásce, kterou
chválíme tebe a druhé přivádíme ke tvé pravdě.
Prosby a přímluvy:
◆ Prosíme za všechny, kdo tě nepoznali, vzbuď v nich spasitelný nepokoj a touhu po tobě.
◆ Svěřujeme ti všechny, kdo byli zklamáni církví – námi, aby poznali,
že i když jsme nedokonalí, je církev svatá skrze svátosti a tvou přítomnost.
◆ Prosíme za nás křesťany, abychom se svátostmi, a především Nejsvětější svátostí oltářní, nechali proměňovat ke zralé a věrohodné víře
a pro svědectví druhým.
◆ Odpusť nám lhostejnost a samozřejmost, se kterou tě přijímáme
v eucharistii.
◆ Pomoz druhým lidem přijmout, že víra v tebe je víra v nekonečnou
lásku.
◆ Vzbuď v nás touhu po spáse duší.
◆ Kéž často před svatostánkem hledáme a nalézáme sílu a inspiraci
k plnění tvé vůle při proměně světa.
Improvizované litanie:
Kněz i ostatní mohou přidávat místa, situace, lidi, ke kterým zvláště
zveme Pána.
(např. někdo řekne: Do našich plánů – všichni odpoví: Přijď, Pane Ježíši;
jiný řekne: Ke všem nemocným – odpověď: Přijď, Pane Ježíši, atd.)
Závěrečná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, chválíme tě za tvoji pokoru a lásku, s níž přebýváš
v Nejsvětější svátosti oltářní, a prosíme, žehnej nám k opravdovému životu
z víry, v němž budeme modlitbou i příkladem pomáhat všem lidem, aby
hledali a nacházeli tebe, neboť ty žiješ… Amen.
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Uvedení do tématu
Shrnutí tématu
„Vstupme, moji milovaní bratři a sestry, do školy svatých, velkých příkladů
opravdové eucharistické úcty. V nich nabývá eucharistická teologie veškerou
zář žité zkušenosti, ,nakazí nás‘ a v jistém slova smyslu nás ,zahřívá‘. Naslouchejme především nejsvětější Panně Marii, v níž se eucharistické tajemství
jeví více než v kom jiném jako tajemství světla. S pohledem upřeným na ni
poznáváme, jakou má eucharistie proměňující sílu. V ní vidíme svět obnovený v lásce. Když ji kontemplujeme, jak byla vzata na nebe s duší i tělem,
vidíme záblesk ,nových nebes‘ a ,nové země‘, které se otevřou našim očím při
druhém Kristově příchodu. Eucharistie je jejich zárukou na zemi a jistým
způsobem předjímání: ,Veni, Domine Jesu!‘ (Zj 22,20)21
Panna Maria je hodna úcty křesťanů především tím, že je zcela proniknuta slávou Otce, je živým Slovem Božím, a tím, že stojí v čele zástupů
učedníků Kristových jako první z učedníků. Proto ji křesťan následuje
jako skutečnou cestu, která vede ke Kristu. Stejně jako si Slovo nelze nikdy
představit oddělené od Otce a Ducha Svatého, nelze si představit Marii
jinak než jako Matku Boží zcela zaměřenou na Syna přítomného v Nejsvětější svátosti.
„Úcta k Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která nás přivádí do konkrétní blízkosti Krista. Rozjímání o jejím životě ve všech jeho obdobích nás
učí, co to znamená žít pro Krista a s Kristem, ve všednosti a každodennosti,
která sice postrádá vnější lesk, zato zná dokonalou vnitřní blízkost“.22
21 JAN PAVEL II. Ecclesia de Eucharistia. O eucharistii a jejím vztahu k církvi, čl. 62.
22 RATZINGER, J., BALTHASAR, H. U. von. Mozaika. Citát v úvodu.
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„Maria nebyla pouhým nástrojem, který měl Bůh k použití. Slovo Boží
jen prostě neprošlo skrze ni tak, jak může Bůh projít skrze nás při svatém
přijímání. Bůh nepřijal žádné nadpozemské tělo. Nikoli, on vstřebal a nasál
její krev, její podstatu do své božské osoby. Stal se skrze ni člověkem a získal
od ní její rysy a znaky jako zjev a povahu, v kterémžto rámci se dal poznat
světu. Byl bezesporu znám tím, že byl Marii podoben, že byl jejím synem.
(…) Nebylo snad případné, aby ji věčný Otec pro to vybavil nějakým výjimečným posvěcením?“23
„Nezdá se, že by během Poslední večeře, při které byla Eucharistie ustanovena, byla Kristova Matka ve večeřadle. Byla však přítomná na Kalvárii,
u paty kříže, kde podle nauky II. vatikánského koncilu ,stála ne bez Božího
plánu, spolu se svým Jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho
oběti svou mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby byl zabit obětní dar,
který ona zrodila‘ (Lumen gentium, 58) Tak dalece sahá její ,fiat‘ vyslovené
při zvěstování.“24
II. vatikánský koncil nás učí, že Maria nás předchází na cestě víry kvůli
svému dokonalému spojení se Synem až ke kříži. Předchází celý Boží lid,
který kráčí stejnou cestou, když následuje Krista v Duchu Svatém. Při slavení eucharistie zaznívají slova, která evangelista vkládá do úst Marie při
její návštěvě u Alžběty: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Svaté jest
jeho jméno!“ (L 1,49)
„Hle, Spasitel, Bůh kříže a Eucharistie, skutečně ,povyšuje ponížené a hladové sytí dobrými věcmi‘ On, který ,byl bohatý, ale pro vás se stal chudým,
abyste v jeho chudobě zbohatli‘ (srov. 2 Kor 8,9), svěřil pokorné Panně z Nazareta podivuhodné tajemství své chudoby, která nám dává zbohatnout.“25

Citace k tématu ze SZ
Je problematické mluvit přímo o starozákonních citátech k tématu
Eucharistie, ale můžeme uvést předznamenání. Knihy SZ popisují dějiny
spásy, jimiž je pozvolna připravován Kristův příchod na svět. Tyto pradávné doklady, jak jsou v církvi čteny a chápány ve světle dalšího a plného
zjevení, ukazují stále zřetelněji na postavu ženy, Vykupitelovy matky.
23 blahoslavený John Henry Newman
24 JAN PAVEL II. Největší láska. Eucharistie a kněžství, s. 128.
25 Tamtéž, s. 136.
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Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti
rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. (Gn 3,15) Podle církevního otce Ireneje (2. století) je zde zaslíbeno vítězství Kristovo nad Antikristem; proto
bývá tento verš označován za prótoevangelium.
Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh). (Iz 7,14)
I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho
bratří se vrátí zpět k synům Izraele. (Mi 5,2)
Dále si můžeme ve SZ všimnout mnoha míst, která nám popisují hostinu a roli ženy při její přípravě i v jejím průběhu. Např.: „Abraham rychle
odběhl do stanu k Sáře a řekl: ,Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej
a připrav podpopelné chleby.‘“ (Gn 18,6–14) nebo „Jestliže jsem získala tvou
přízeň, králi, a uzná-li král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován
můj život a na mou žádost můj lid.“ (Est 7,1–3)

Citace k tématu z NZ
Ten, kdo zběžně prolistuje NZ, velmi snadno nabude dojmu, že se v něm
o Ježíšově matce Panně Marii příliš mnoho nemluví. A třebaže míst, která
se o ní výslovně zmiňují, je celkem dvanáct perikop, vůbec to neznamená,
že by Maria nebyla významnou postavou alespoň některých novozákonních spisů.
Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. (Mt 1,16) Mariina přítomnost v rodokmenu Ježíše Krista zdůrazňuje,
že při jejím mateřství zasahuje sám Bůh.
Milostí zahrnutá (L 1,26–38), matka mého Pána (L 1,39–56), rozjímání
uchovávaného slova (L 2,1–52) a modlící se církev (Sk 1,14). NZ obsahuje
kolem 150 veršů, které se vztahují k Panně Marii, a z toho asi 90 nacházíme
u sv. Lukáše. Je to tedy autor, jenž o Matce Boží hovoří nejvíce.
V nejpozději sepsaném evangeliu sv. Jana nacházíme dvě události, které
nezachycuje sv. Lukáš: svatbu v Káni Galilejské (J 2,1–12) a Mariinu přítomnost pod křížem (J 19,25–27). Oba příběhy, každý po svém, odhalují
hloubku a krásu vztahu existujícího mezi Ježíšem a jeho matkou.
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Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (J 19,27) Učedník přijal matku k sobě. Toto vyjádření spíše
všeobecné, jak se zdá, naznačuje iniciativu plnou respektu a lásky nejen
hostit Marii ve svém domě, nýbrž především žít duchovní život ve společenství s ní. Vždyť řecké vyjádření, doslovně přeložené „přijal ji mezi svá
dobra“, nenaznačuje hmotné statky, ale spíše duchovní dobra a dary přijaté od Krista: milost, Slovo, Ducha, Eucharistii. Mezi těmito dary, kterých
se mu dostává, protože ho Ježíš miluje, učedník přijímá Marii za matku
a vytváří s ní hluboké společenství života. (sv. Jan Pavel II.)

Citace z církevních dokumentů
Lumen gentium
Svrchovaně dobrotivý a moudrý Bůh chtěl uskutečnit vykoupení světa,
a proto „když se naplnil čas, poslal svého Syna, narozeného ze ženy (…)
Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4–5). „On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny.“ Toto božské tajemství spásy se nám zjevuje a pokračuje v církvi, kterou Pán ustanovil jako své tělo. V církvi mají věřící, kteří patří ke Kristu jako hlavě
a jsou ve společenství se všemi svatými, také uctívat památku „především
slavné a ustavičné panny Marie, rodičky Boha a našeho Pána Ježíše Krista.“
(čl. 52)
Mariina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani nezmenšuje
jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý spasitelný vliv
blahoslavené Panny na lidi neplyne totiž z nějaké nutnosti, nýbrž jedině
z Božího svobodného rozhodnutí a z nadbytku Kristových zásluh, opírá
se o jeho prostřednictví, na něm naprosto závisí a z něho čerpá celou svou
sílu. Nijak však nepřekáží přímému spojení s Kristem, nýbrž spíše je podporuje. (čl. 60)
Blahoslavená Panna darem a úkolem božského mateřství, jímž je spojena se svým synem Vykupitelem, a svými jedinečnými milostmi a dary
je také v těsném spojení s církví. Jak učil už sv. Ambrož, Bohorodička je
vzor církve ve víře, lásce a dokonalém spojení s Kristem. Neboť v tajemství
církve, která je plným právem také nazývána matkou a pannou, blahosla65
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vená Panna Maria předchází jako vynikající jedinečný vzor jak panny, tak
matky. (čl. 63)
A tak církev, která rozjímá o její tajuplné svatosti, napodobuje její lásku
a plní věrně Otcovu vůli, stává se přijetím Božího slova také matkou (…).
(čl. 64)

Ecclesia de Eucharistia
Chceme-li objevit důvěrný vztah, který poutá církev k eucharistii,
v celém jeho bohatství, nesmíme zapomínat na Marii, Matku církve a její
vzor. V apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae jsem poukázal na nejsvětější Pannu jako na učitelku kontemplace Kristovy tváře a mezi tajemství světla jsem vložil také ustanovení eucharistie. Vždyť Maria nás může
k této svátosti vést, protože k ní má hluboký vztah.
Na první pohled evangelium o tomto tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na Zelený čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla
přítomna mezi apoštoly, „kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách“
(Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po nanebevstoupení v očekávání
Letnic. Tato její přítomnost nemohla jistě chybět při slavení eucharistie
mezi věřícími první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“
(Sk 2,42).
Ale kromě její účasti na eucharistické hostině lze Mariin vztah k eucharistii nepřímo odvíjet od jejího vnitřního postoje. Maria je „žena eucharistie“ celým svým životem. Církev, která hledí na Marii jako na svůj vzor, je
povolána napodobovat ji také v jejím vztahu k tomuto přesvatému tajemství. (čl. 53)
Mysterium fidei! Je-li eucharistie tajemstvím víry, které natolik přesahuje
náš rozum, že se musíme zcela svěřit Božímu slovu, nikdo nám nemůže být
oporou a vůdcem v podobném postoji tak jako Maria. Když opakujeme
Kristovo gesto při Poslední večeři, abychom splnili jeho příkaz: „To čiňte
na mou památku!“, přijímáme zároveň Mariinu výzvu uposlechnout ho
bez váhání: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5). Svou mateřskou
starostlivostí prokázanou na svatbě v Káně Galilejské jako by nám říkala:
„Neváhejte a důvěřujte slovu mého Syna. On byl s to proměnit vodu ve
víno, a stejně je také schopen učinit z chleba a vína své tělo a svou krev,
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a odevzdat tak v tomto tajemství věřícím živou památku na svou Paschu
a stát se «chlebem života»“. (čl. 54)
V jistém smyslu žila Maria svou eucharistickou víru ještě dříve, než
byla eucharistie ustanovena, už tím, že poskytla své panenské lůno k vtělení Božího slova. Eucharistie odkazuje na utrpení a vzkříšení, ale navazuje zároveň na vtělení. Maria počala při Zvěstování Božího Syna také ve
fyzické podobě těla a krve a předjímala tak v sobě to, co se v jisté míře
svátostně uskutečňuje v každém věřícím, který přijímá tělo a krev Páně
pod způsobami chleba a vína.
Existuje ostatně hluboká analogie mezi fiat, pronesené Marií v odpověď
na andělova slova, a amen, které pronáší každý věřící, když přijímá tělo
Páně. Od Marie se vyžadovalo, aby věřila, že ten, kterého počala „působením Ducha Svatého“, je „Boží Syn“ (srov. Lk 1,30–35). V souvislosti s vírou
Panny se po nás v eucharistickém tajemství chce, abychom věřili, že týž
Ježíš, Syn Boží a Syn Mariin, se zpřítomňuje s celým svým boho-lidským
bytím pod způsobami chleba a vína.
„Blahoslavená, která jsi uvěřila“ (Lk 1,45); Maria v tajemství Vtělení
předjímala také eucharistickou víru církve. Když při navštívení nese v lůně
Slovo, jež se stalo tělem, stává se jakoby „svatostánkem“ – prvním svatostánkem v dějinách –, kde Syn Boží, lidským očím ještě neviditelný,
se nechává zdravit Alžbětou, jako by téměř „vyzařoval“ své světlo skrze
Mariiny oči a hlas. A uchvácený Mariin pohled, když kontempluje tvář
sotva narozeného Krista a když ho tiskne ve své náruči, není to snad nevyrovnatelný vzor lásky, jímž se má inspirovat každé naše přijímání eucharistie? (čl. 55)
Maria vzala za svůj obětní charakter eucharistie celým svým životem
vedle Krista, a to nejen na Kalvárii. Když nesla dítě do jeruzalémského
chrámu, „aby ho představila Pánu“ (Lk 2,22), slyšela, jak jí stařec Simeon
zvěstuje, že ono Dítě bude „znamením, kterému se bude odporovat“, a že
„meč“ pronikne také její duši (srov. Lk 2,34–35). Předpověděl tak drama
ukřižovaného Syna a jistým způsobem naznačil „stabat Mater“ Panny
u paty kříže. Tím, že se Maria den po dni připravovala na Kalvárii, žila
jakýsi druh „předjímané eucharistie“, dalo by se říci „duchovní přijímání“
touhy a odevzdání se, které dojde svého naplnění ve spojení se Synem
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v utrpení a vyjádří se pak v povelikonoční době její účastí na eucharistické
slavnosti, které budou coby „památce“ utrpení předsedat apoštolové.
Jak si můžeme představit Mariiny city, když slyšela z úst Petra, Jana,
Jakuba a ostatních apoštolů slova Poslední večeře: „Toto je moje tělo, které
se za vás vydává“ (Lk 22,19)? Ono tělo vydané v oběť a zpřítomněné pod
svátostnými způsobami bylo totéž tělo, které ona počala ve svém lůně! Přijímat eucharistii muselo pro Marii znamenat téměř jako znovu přijímat
v lůno ono srdce, které tepalo souhlasně s jejím, a znovu prožívat, co sama
zakoušela pod křížem. (čl. 56)
„To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19). V „památce“ Kalvárie je přítomno všechno, co Kristus vykonal ve svém utrpení a ve své smrti. Proto
nechybí to, co Kristus vykonal také vůči Matce a v náš prospěch. Jí totiž svěřil milovaného učedníka a v něm jí svěřuje každého z nás: „Hle, tvůj syn!“
Stejně říká také každému z nás: „Hle, tvá matka!“ (srov. Jan 19,26–27).
Prožívat v eucharistii památku Kristovy smrti znamená také stále přijímat tento dar. Znamená to vzít k sobě podle Janova příkladu tu, která je
pokaždé dávána jako Matka. Znamená to přijmout zároveň závazek připodobnit se Kristu, vstoupit do školy Matky a nechat se jí doprovázet. Maria
je přítomna s církví a jako její Matka v každé naší eucharistické slavnosti.
Jsou-li církev a eucharistie neoddělitelnými skutečnostmi, totéž je třeba
říci o dvojici Maria a eucharistie. Také proto je vzpomínka na Marii při
slavení eucharistie již od antické doby jednomyslná v církvích Východu
i Západu. (čl. 57)
V eucharistii se církev plně spojuje s Kristem a jeho obětí a osvojuje si
Mariina ducha. Je to pravda, kterou můžeme prohloubit, když si znovu
pročteme Magnificat pod zorným úhlem eucharistie. Vždyť eucharistie je
jako Mariin chvalozpěv především chválou a díkůvzdáním. Když Maria
zvolá: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli“, nese v lůně Ježíše. Chválí Otce „za“ Ježíše, ale chválí ho také „v“ Ježíši
a „s“ Ježíšem. A právě toto je „eucharistický postoj“.
Zároveň Maria připomíná veliké věci, které Bůh vykonal v dějinách
spásy podle příslibu daného otcům (srov. Lk 1,55), a zvěstuje div, který
je všechny překoná, výkupné Vtělení. V Magnificat je konečně přítomna
i eschatologická povaha eucharistie. Pokaždé, když se nám Boží Syn před68
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stavuje v „chudobě“ svátostných znamení chleba a vína, je vložen do světa
zárodek nových událostí, v nich jsou „mocní sesazeni z trůnu a ponížení
povýšeni“ (srov. Lk 1,52). Maria opěvuje „nová nebesa a novou zemi“,
které v eucharistii nacházejí své předjímání a v jistém smyslu svůj program
a plán. Vyjadřuje-li Magnificat Mariinu spiritualitu, pak nám nic nepomáhá žít eucharistické tajemství víc než tato spiritualita. Eucharistie je nám
dána, aby náš život, stejně jako Mariin, byl jediným Magnificat! (čl. 58)

Katechismus katolické církve
Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od okamžiku souhlasu,
který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala pod křížem,
až do věčného dovršení spásy všech vyvolených. Když byla vzata do nebe,
neopustila tento spasitelský úkon, ale nadále nám získává dary věčné spásy
svými mnohonásobnými přímluvami … Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi jako přímluvkyně, ochránkyně a prostřednice. (čl. 969)

Citace z jiné literatury
„Rok eucharistie představuje vhodnou příležitost také pro prohlubování
tohoto aspektu tajemství. Pro to, abychom hluboce prožívali smysl slavení
eucharistie a aby eucharistie zanechala znamení v našem životě, není nic
lepšího, než se nechávat ,vychovávat‘ Marií, ,ženou eucharistie‘.“26

Odkazy na webové stránky
◆
◆
◆
◆

http://tisk.cirkev.cz/res/data/008/001081.pdf?seek=1
http://tisk.cirkev.cz/res/data/003/000456.pdf?seek=4
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=7640
http://www.milevskoklaster.cz/verejne
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Homilie
Největší z žen nám pomáhá vidět i jiné ženy v životě
Božího lidu; na jejich příkladu rozvíjíme svou vlastní osobnost
Na začátku srpna se zahajovala výstava „Umění gotiky v krajích Otavy
a Úhlavy“ v Kašperských Horách. Měl jsem po nějakém čase příležitost
vidět ta nádherná díla zachycující Pannu Marii s malým dítětem v náručí.
Vybavila se mi vzpomínka stará skoro čtvrt století, kdy nás zkušená katechetka Helga Mondscheinová upozornila na zdánlivou maličkost. „Podívejte se, jak hrdě ukazuje to své dítě!“ řekla nám a ukázala na gotickou
sochu. Dívala se nejen očima ženy, ale také učitelky. Upozornila nás na
důležitý fakt: sochař využil zcela přirozené věci – každá matka se ráda
pochlubí svým dítětem – k tomu, aby ukázal teologickou pravdu – Maria
nám ukazuje Krista.
Vidět Krista, dívat se na Krista, nést Krista, klanět se před ním, kráčet
s ním v průvodu… to všechno patří k eucharistii. Mariánská socha, kdy
Maria drží v náručí své dítě, je ve skutečnosti docela dobrý podnět k úvahám o eucharistii. Nebo třeba i jen příležitost se na ni zahledět a ve svém
srdci budovat vztah ke Kristu.
K eucharistii ale patří ještě mnohem více. Ve společenství slavíme,
nasloucháme si, prosíme o odpuštění – a také odpouštíme, projevujeme
vděčnost, sdílíme přátelství při společné hostině, stejně jako slavnostní
společenství. Učíme se naslouchat, pracovat na společném díle, formulujeme slova proseb, díků, chval, vyznáváme svou víru. Učíme se žasnout
a klanět se, poznáváme sílu společného zpěvu i tiché modlitby, zakoušíme
Boží blízkost.
I tady nám může pomoci socha Panny Marie. Vidíme ji s dítětem, to
samo ale často drží v ruce ovocný plod, snad jablko, někdy fík, ale je to
zřejmý odkaz na starozákonní scénu, kdy Eva podává Adamovi plod, který
vede ke hříchu. Maria, o které zpíváme „plod života svého nám ukaž…“,
nám ukazuje tento plod, kterým se sytíme, ale současně zaměřuje naši
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pozornost na celý Starý zákon, na dobu první smlouvy, která je předobrazem smlouvy nové a věčné. Kolik žen, které v sobě nesou předobraz související s eucharistií, ve Starém zákoně nacházíme!
Sára, která připravuje pokrm, protože Hospodin rozmlouvá s Abrahámem a ten zakouší společenství s Bohem.
Soudkyně Debora, jedna ze dvou prorokyň ve Starém zákoně, povzbuzující k odporu proti nepříteli.
Pilně pracující Rút, která přináší požehnání do domu Boazova.
Hluboce zarmoucená Chana, která prosí ve své beznaději a žalosti, protože nemá syna. Tatáž Chana pak jásající nad Samuelem a chválící Boha.
Pokorná Abigail, která na sebe bere vinu svého manžela Nábala, ale také
ta, která dovede svou prací a štědrostí získat Davidovu náklonnost.
Bojující, odhodlaná a statečná Judith, která přemohla Holoferna a chválila Boží dobrotu a věrnost.
Jiná Chana, pokorná manželka Tobiášova, starající se o svou domácnost.
Ester, hledající útěchu a posilu v modlitbě – příklad vyznání víry
činem.
Kterýkoliv z těch textů vypravujících o ženách je možné vhodně použít
k tomu, aby rozvíjel, prohloubil podobné odhodlání. Snadno se můžeme
v úvahách a rozjímání vracet do podobných situací a nacházet inspiraci.
Zvlášť ve společenství rodiny je k tomu vhodná příležitost, stačí vzít do
ruky obrázkovou Bibli. Můžeme tu vidět Deboru, Juditu, jak bojuje a zápasí
se zlem, naslouchat jásavému zpěvu radostné matky Chany a sdílet s ní její
radost; mít soucit s tím, kdo pláče a dovolává se pomoci, sledovat a vážit si
poctivé práce, umět a naučit se vyslovit prosbu o odpuštění – to všechno
je svět, do kterého je možné dítě pozvat, když otevřeme Písmo. Tím vším
můžeme rozvíjet schopnost opravdově slavit eucharistii.
Podobně jako nás před mnoha lety Helga Mondscheinová upozornila na
sochu Marie s dítětem a tak nám připomněla důležitou roli Matky Boží –
tedy ukázat Krista, zaměřila nás i na pravidla slavení eucharistie s dětmi.
Slavení eucharistie se nemůže obejít bez zapojení lidské přirozenosti a je
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důležitým úkolem katecheze od dětství rozvíjet i přirozenou stránku lidské
osobnosti.
V Direktoriu pro mše s dětmi z října 1973 se naléhavě připomíná, že
jestliže „pokřtění mají vrůstat do společenství s Kristem a bratry“, a znamením a zárukou tohoto společenství je účast na eucharistické hostině, tak
při tom toto „vrůstání nesmí být odděleno od obecné, lidské a křesťanské
výchovy. Bez tohoto základu by mohla dokonce uškodit.“ (srov. čl. 8)
V nádherných scénách biblických textů, v jejich obrazech a příbězích,
máme jedinečný pramen výchovy těchto základních lidských hodnot.
Matka Boží, která se v pokoře nazývá služebnicí Páně, ať nám pomáhá!

Adorace
Adorace bude protkána Mariiným chvalozpěvem Magnificat

Píseň: Magnificat – sborník Taizé, Magnificat – vícehlas
Biblický citát: L 1,46–55
Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
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K úvaze:
VELEBÍ MÁ DUŠE HOSPODINA
Pane, uč nás chválit tě a mít v tobě zalíbení, uč naši duši tančit a dej nám
moudrost netočit se pořád kolem vlastního ega. Ať s Marií velebíme tebe, ne
sebe. Ať si od sebe umíme odpočinout a objevíme svěžest pramenů tvé lásky.
A MŮJ DUCH JÁSÁ V BOHU, MÉM SPASITELI
„Probuď se má duše“ (Ž 57,9), probuď se už! Pane, nestačí mi jen poslouchat, co s tebou zažili druzí lidé. Ať se s tebou konečně setká i má duše, ať
na chvíli zapomenu na všechno kolem a setkáme se konečně ty a já. Ať moje
duše zajásá, ať můj duch pozná tvou tvář a ať s Marií poznám opravdovou
radost.
„Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu ti zpívat…“
(Ž 57,8).
NEBOŤ SHLÉDL NA SVOU NEPATRNOU SLUŽEBNICI
Pane, poslal jsi svého anděla do pohrdaného Nazareta. V dějinách spásy
sis za své nástroje volil malé, slabší, nepatrné i rezignované. Děkujeme ti, že
shlížíš i na nás, na naši církev, na naši farnost, na naše duše. Ať se na naší
bídě a slabosti projeví tvá moc.
OD TÉTO CHVÍLE MĚ BUDOU BLAHOSLAVIT VŠECHNA POKOLENÍ
I my se dnes přidáváme, nazýváme tě blahoslavenou a děkujeme ti za
tvoji víru, Maria. Patříme do tvé rodiny, pomoz nám žít tak, aby se biblická
blahoslavenství týkala i nás.
ŽE MI UČINIL VELIKÉ VĚCI TEN, KTERÝ JE MOCNÝ
„Hospodine, z tvé síly se raduje král, jak velice jásá nad tvou pomocí!“
(Ž 21,2) S Marií i králem Davidem chceme na chvíli v úžasu setrvat před
tvou velikostí, Bože. Daruj nám srdce chudého. Srdce, které nepodléhá pocitu
nepostradatelnosti a neohroženosti, které si nehraje na nic velkého. Děkujeme
ti za tvou velikost a za důstojnost, kterou jsi nám daroval ty. Rádi budeme tví
chudí, maličcí a bohatí tvou láskou k nám.
JEHO JMÉNO JE SVATÉ
Svaté je tvé jméno, svaté je tvé jednání, svatí jsou ti, které obejmeš a oděješ
svou milostí. S Marií vyznáváme, že jsi pramen svatosti, a radujeme se, že
tento pramen dosahuje až k nám.
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A JEHO MILOSRDENSTVÍ TRVÁ OD POKOLENÍ DO POKOLENÍ
K TĚM, KDO SE HO BOJÍ
Pane, jímá nás bázeň před tvou velikostí a zároveň úžas nad tím, jak umíš
být něžný a jak nelze vyčerpat tvé milosrdenství, jehož je dost i pro naši generaci, pro naše pokolení.
MOCNĚ ZASÁHL SVÝM RAMENEM, ROZPTÝLIL TY, KDO V SRDCI
SMÝŠLEJÍ PYŠNĚ
„Dej mi poznat, Hospodine, můj konec, jaká je míra mých dnů, ať si
uvědomím svou pomíjivost. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně.“
(Ž 39,5–6)
Pane dej nám poznat pomíjivost trůnů tohoto světa. Ať se nic z toho, co se
jeví jako mocné, nestane modlou, na kterou bychom spoléhali. Ať svou naději
skládáme výhradně v tebe, v tvé mocné rámě, v tvou mocnou lásku.
„A tak jakou mám naději, Hospodine? Moje očekávání se upíná jen
k tobě.“ (Ž 39,8)
HLADOVÉ NASYTIL DOBRÝMI VĚCMI A BOHATÉ PROPUSTIL
S PRÁZDNOU
Pane, ať společně s Marií umíme opěvovat tvé jednání. Ať se umíme radovat z toho, jaký jsi, z tvého díla, z tvých dobrých darů, z bohatě prostřeného
stolu tvého slova a z bohatství života, který s námi sdílíš. Ať nám už konečně
dojde, že když se budeme točit jenom kolem sebe a investovat jen do svého
díla, zůstaneme nakonec prázdní a smutní.
UJAL SE SVÉHO SLUŽEBNÍKA IZRAELE, PAMATOVAL NA SVÉ
MILOSRDENSTVÍ, JAK SLÍBIL NAŠIM PŘEDKŮM, ABRAHÁMOVI
A JEHO POTOMKŮM NAVĚKY
Bože, když ty pamatuješ, nikdy nezapomeneš. Když ty slíbíš, své sliby jistě
naplníš. Ať spolu s Abrahámem a Marií jdeme vstříc tvému zaslíbení cestou
poslušné a odvážné víry. Děkujeme ti, že se nás věrně ujímáš a že jsi nám
v eucharistii tak blízko.
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Z následujících citátů mohou být využity jen některé. Není potřeba je číst. Je možno
připravit účastníkům adorace do lavic list s citáty pro zamyšlení.
„,Velebí má duše – tzn. vyvyšuje – Pána.‘ Vyvyšovat Boha znamená dávat mu
prostor ve světě, ve vlastním životě, nechat jej vstoupit do svého času a do našeho
jednání: to je nejhlubší podstata pravé modlitby. Kde se Bůh stává velkým, tam se
člověk nestává malým: člověk se tam stává velkým a svět zářivým.“
(papež Benedikt XVI.)

„Maria nebyla pouhým nástrojem, který měl Bůh k použití. Slovo Boží jen prostě neprošlo skrze ni tak, jak může Bůh projít skrze nás při svatém přijímání. Bůh
nepřijal žádné nadpozemské tělo. Nikoli, on vstřebal a nasál její krev, její podstatu
do své božské osoby. Stal se skrze ni člověkem a získal od ní její rysy a znaky jako
zjev a povahu, v kterémžto rámci se dal poznat světu. Byl bezesporu znám tím, že byl
Marii podoben, že byl jejím synem.“
(blahoslavený John H. Newman)

„Alžbětina slova (Lk 1,42–45) v Mariině duchu zažehnou chvalozpěv, jenž je
autentickým a hlubokým ,teologickým‘ výkladem dějin: výkladem, který se musíme
neustále učit od Té, jejíž víra je bez stínu a bez trhlin. ,Velebí má duše Pána.‘ Maria
vyznává velikost Boha. To je první nezbytný pocit víry; pocit, který dává bezpečí
lidskému tvoru a osvobozuje jej od strachu i uprostřed dějinných bouří. Maria nezůstává na povrchu a očima víry spatřuje v dějinách dílo Boží. Proto je blahoslavená,
protože uvěřila: vírou totiž přijala Slovo Pánovo a počala vtělené Slovo. Její víra jí
dala uzřít, že všechny trůny mocných tohoto světa jsou provizorní, zatímco trůn Boží
je jedinou skálou, která se nemění a nepadá. Její Magnificat ze vzdálenosti staletí
a tisíciletí zůstává nejpravdivější a nejhlubší interpretací dějin, zatímco výklady učiněné mnoha moudrými tohoto světa byly v průběhu staletí vyvráceny fakty.“
(papež Benedikt XVI.)

„Magnificat není kantikem pro ty, na které se štěstí směje a kteří mají stále vítr
v plachtách. Je spíše poděkováním toho, kdo zakusil životní drama a nepřestal důvěřovat ve vykupitelské dílo Boha. Je to zpěv, jenž vyjadřuje víru, kterou zakoušely
generace mužů a žen, kteří vložili svou naději v Boha a v první osobě se jako Maria
nasadili v pomoci potřebným bratřím.“
(papež Benedikt XVI.)

„Magnificat, což je jakýsi portrét Mariiny duše, je celý utkán z vláken Písma svatého, z vláken pocházejících z Božího slova. Tak se stává zřejmým, že Maria je v Božím
slovu opravdu doma, a proto z něho zcela přirozeně vychází a opět do něho vstupuje.
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Maria mluví a myslí na základě Božího slova. Boží slovo se stává jejím slovem a její
slovo se zase rodí ze slova Božího. Tak se mimo jiné projevuje, že její myšlenky jsou
v harmonii s Božím myšlením, že její chtění je jediné chtění spolu s Bohem.“
(papež Benedikt XVI.)

„Touha kontemplovat úsměv Panny vůbec neznamená poddat se nadvládě
nekontrolované představivosti. Písmo samo nám zjevuje tento úsměv na Mariiných
rtech, když zpívá Magnificat: ,Velebí má duše Pána a můj duch plesá v Bohu, mém
Spasiteli‘ (Lk 1,46–47). Když Panna Maria vzdává díky Pánu, bere si nás za svědky.
Maria jakoby předem s budoucími dětmi sdílí to, že jsme radostí, která přebývá
v jejím srdci, aby se tato radost stala také naší radostí. Každá recitace Magnificat
z nás činí svědky jejího úsměvu.“
(papež Benedikt XVI.)

Prosby a přímluvy:
Ježíši, tvá matka byla bohatě zahrnutá milostí. Děkujeme ti za nezměrnou milost, kterou zahrnuješ i nás, a prosíme, ať v nás přinese opravdový
užitek.
Ježíši, nauč nás po vzoru své matky citlivosti vůči Božím pokynům. Ať
své omezené plány dokážeme s důvěrou podřídit plánům Božím.
Ježíši, nauč nás se společně s tvou matkou radovat z Boží velikosti a dobroty, opěvovat ji, velebit a chválit.
Ježíši, byl jsi dítětem a pokladem své matky. Ať jsi pokladem také našich
srdcí a ať je nám Maria vzorem učednictví a poslušné víry.
Ježíši, pomoz nám najít zalíbení v Božím slově a daruj nám umění uchovávat ho v srdci.
Ježíši, ať tě v eucharistii přijímáme a milujeme tak, jako tě přijala a milovala tvá matka. A ať tě po jejím vzoru přinášíme druhým.
Závěrečná modlitba:
Pane Ježíši Kriste, společně s tvou Matkou chválíme tvou nezměrnou
velikost, dobrotu a lásku. Nevybíráš si jen mocné, ale přicházíš pro malé
a ubohé, skláníš se k hříšníkům a vyvržencům a dotýkáš se hlubin lidské bídy. Svěřujeme ti také naši zem a naši církev. A prosíme, kéž je nám
křesťanům Maria vzorem v tom, jak tě přijímat, milovat a zvěstovat lidem
našeho národa. Zveme tě dnes nově do našich životů, do našeho času a jednání. Amen.
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Uvedení do tématu
Druhý vatikánský sněm znovu zdůraznil – v konstituci o posvátné bohoslužbě –, že Pán je se svou církví (adest Ecclesiae, č. 7) především při liturgickém slavení (actio liturgica, ibidem). Jedinečným způsobem to však
platí o eucharistii. Vše, co utváří mešní obřad, není jen předůstojným
hávem svátosti oltářní; není pouhou didakticky promyšlenou přípravou na
plodné svaté přijímání. S Kristem se vpravdě setkáváme při slavení.
Mše svatá, obrazně řečeno, je zásnubní hostinou27, během níž ženich
Kristus předává jako závdavek vzácný prsten: Vytepal jej na kovadlině
kříže a věnoval církvi – své nevěstě. [Šperk zavinutý do tří kroužků, na
kterých spočívá pečetní prsten o dvou drahokamech: hlásání Božího
slova a eucharistická modlitba. První z nich je napojen na klenot pomocí
Vyznání víry, druhý zase modlitbou Otče náš. Tři závity představují introit
(vstupní obřady), offertorium (obětování neboli příprava obětních darů)
a obřady svatého přijímání.]
Mše, to jest snoubencovo objetí, píseň zamilované milému i prsten coby
pečeť lásky, mystických svatebních hodů.

Shrnutí tématu
Chceme-li se zamýšlet nad eucharistickým slavením, je velmi vhodné
vyjít z jeho typické podoby; proto jsou nejprve předloženy dvě perikopy
ze mše na Památku večeře Páně. K tomu je připojeno několik stěžejních,
27 VALENZIANO, C. L’anello della sposa. Mistagogia eucaristica. Vol. I. Modulazione Circolare del rito.
Vol. II Forma Celebrativa del Domenicale. Roma: Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni Liturgiche, 2005.
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věroučných odstavců ze Všeobecných pokynů k Římskému misálu (třetího
vydání). Spojitost mezi eucharistií, tajemstvím Nejsvětější Trojice a tajemstvím církve slavící na závěr mistrně projasňuje C. V. Pospíšil.

Citace k tématu ze SZ
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude
pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé
izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka
podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka
by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby
doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka.
Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz.
Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé
shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve
a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou
jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými
bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen
upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do
rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jej jíst takto: Budete
mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu.
To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko
prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská
božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete,
budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne
na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem
pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po
všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. (Ex 12,1–14)

Citace k tématu z NZ
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy
byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které
se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich
a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli
budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento
kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. (1 K 11,23–26)
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Citace z církevních dokumentů
Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 3. vydání
Obětní povaha mše, slavnostně prohlášená tridentským sněmem, ve
shodě s všeobecnou církevní tradicí, byla opět potvrzena tímto významným výrokem II. vatikánského sněmu týkajícím se mše: „Náš Spasitel při
poslední večeři ustanovil eucharistickou oběť svého těla a krve, aby tak po
všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a své milované
Snoubence církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.“
Co koncil učí, to bez ustání vyjadřují mešní texty. Nauka stručně vyjádřená v Leoniánském sakramentáři výrokem: „Kdykoli se slaví památka této
oběti, koná se dílo naší spásy“, je vhodně a důkladně vysvětlena v eucharistických modlitbách. Neboť v nich se při anamnézi obrací kněz i jménem
všeho lidu k Bohu, vzdává mu díky, přináší oběť církve i jeho obětovaného
Syna, zemřelého, abychom byli smířeni s Bohem, a modlí se, aby Kristovo
tělo a jeho krev byly obětí, ve které má Bůh zalíbení a celý svět spásu.
Tak i v novém misálu zákon modlitby církve odpovídá zákonu její víry.
Tento zákon nám stále připomíná, že oběť na kříži a její svátostné obnovování ve mši svaté je jedna a táž oběť, jen způsob obětování se liší. Tuto oběť
ustanovil Kristus Pán při poslední večeři. Apoštolům pak přikázal, aby ji
konali na jeho památku. Proto mše svatá je zároveň oběť chvály i díkůvzdání, smíru a zadostučinění.
Také i podivuhodné tajemství skutečné přítomnosti Páně pod eucharistickými způsobami – potvrzené II. vatikánským sněmem i jinými doklady
učitelského úřadu církve v témže smyslu a s týmž obsahem, jak je k věření
předložil tridentský sněm – prohlašuje se při slavení mše ne jen slovy proměňování, jimiž se přepodstatněním stává Kristus přítomný, nýbrž i projevem a vzdáváním nejvyšší úcty a klanění, jak se to v eucharistické liturgii
uskutečňuje. Z téhož důvodu se vybízí křesťanský lid, aby uctíval klaněním
tuto podivuhodnou svátost obzvláště na Zelený čtvrtek a o slavnosti Těla
a Krve Páně. (čl. 2–3)
Slavení mše svaté jako úkon Krista a hierarchicky uspořádaného lidu
Božího je středem veškerého křesťanského života jak pro církev všeobecnou a místní, tak pro jednotlivé věřící. V ní je totiž vrchol činnosti, kterou
Bůh v Kristu posvěcuje svět; ona je vrcholem bohopocty, kterou lidé pro80
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kazují Otci, klaníce se mu skrze Krista, Božího Syna. Nad to se v ní během
roku připomínají tajemství vykoupení tak, že se do jisté míry zpřítomňují.
Ostatní posvátné úkony a všechny skutky křesťanského života s ní souvisejí, z ní vyplývají a k ní směřují.
Velmi proto záleží na tom, aby slavení mše neboli Večeře Páně bylo
uspořádáno tak, aby přisluhující i věřící, mající na něm účast, každý podle
svého postavení, z něho plně čerpali ty plody, pro jejichž získání Kristus Pán
ustanovil eucharistickou oběť svého těla a své krve a svěřil ji jako památku
svého utrpení a vzkříšení milované Snoubence církvi. (čl. 16–17)

Citace z jiné literatury
Jestliže je (…) církev ikonou Trojice, pak mše svatá slavená společenstvím církve je a má být jakožto nejdokonalejší sebevyjádření tajemství
církve také vrcholnou epifanií trinitárního tajemství.
(…) Podle Y. Congara v prvním tisíciletí byla církev nazývána prostě
„tělo Kristovo“ a eucharistie bývala označována jako „mystické tělo Kristovo“. Význam slova „mystický“ se významově v podstatě kryl s tím, co
dnes rozumíme slovem „svátostný“. Při slavení eucharistie se tedy z eklesiologického hlediska svátostně zviditelňuje tajemství církve – Kristova těla.
Perichoretický princip vzájemného pronikání (…) nám pomůže hlouběji
porozumět poměru mezi církví a Eucharistií: Na jedné straně platí, že
Eucharistie je v církvi, na druhé straně ale také platí, že církev je zahrnuta
jistým způsobem v Eucharistii, buď jako slavící společenství v jednotě lidu
s biskupem a biskupa s římským pontifikem, nebo jako podstata církve,
jímž je Kristovo tělo. Na tomto základě perichoretické vzájemnosti pak
můžeme lépe porozumět tomu, že Eucharistie opravdu vytváří církev a církev opravdu slaví Eucharistii. To vše má svůj poslední strukturální a ideální pravzor v trinitární perichorezi Otce, Syna a Ducha svatého.
Pokud se jedná o pojímání církve jako ikony Trojice, připomínáme na
prvním místě slavný výrok svatého Cypriána, podle něhož je církev „Lid
sjednocený působením jednoty Otce i Syna i Ducha svatého.“ Dyonýsius
Areopagita vnímal církevní hierarchii, tedy svatý řád jednoty v mnohosti,
jako symbolickou, tedy svátostnou participaci na vnitrobožské – nebeské
hierarchii, řádu panujícím v imanentní Trojici. Dlužno rovněž zmínit
Richarda od svatého Viktora, který ve svém spise De Trinitate vytváří
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sociální model Trojice. Posledním důvodem trojičního tajemství je, podle
tohoto autora, skutečnost, že láska vyžaduje existenci více subjektů: „Milujícího, Milovaného a Spolumilovaného.“ Pravý základ sdílení, společenství, přijímání druhého a vlastního přijetí druhým, to vše má svůj pravzor v Trojici, která je základem jak církevního společenství, tak našeho
analogicky perichoretického sjednocení s Kristem a skrze něho s Otcem
v Duchu svatém. Tutéž ideu participace ekleziální hierarchie na „nadnebeské hierarchii“ Otce, Syna a Ducha svatého pak ve svém díle rozvíjí
Bonaventura z Bagnoregia.
To, že Trojice, která je jak naprostou jednotou, tak dokonalým řádem
svébytných osob, je vzorovým modelem církve, se nevyhnutelně projevuje
také v církvi, která je jednak pravou jednotou společenství, sdílení, perichoretického pronikání srdcí (srov. Sk 4,32), jednak také řádem a strukturou rozličných osob, úloh, úřadů a charismat. S tím pak plně ladí požadavek, aby aspekt společenství (communio) byl vyváženě propojován se
strukturálním pojímáním církve jako Kristova těla a jako hierarchicky
uspořádaného Božího lidu.
Při slavení Eucharistie se projevuje obojí. Tajuplnou jednotu a vzájemné pronikání srdcí, pravé bratrství a sesterství v Kristu můžeme vidět
naznačenu v jednotě společně požívaného eucharistického chleba, jak to
krásně vyjadřuje prastarý křesťanský spis Didaché: „Jako byly tyto nalámané chleby rozesety po horách a shromážděny se staly jedním, tak nechť
je shromážděna tvá církev od končin země do tvého království – neboť tvá
je sláva i moc skrze Ježíše Krista navěky.“
Při eucharistickém slavení je však patrná rovněž strukturální rozrůzněnost služeb a příslušných povolání, rozličnost křestního a hierarchického kněžství, v každé eucharistické modlitbě je připomínán diecézní
biskup i Petrův nástupce. Oba tyto aspekty mají, jak jsme již naznačili,
svůj poslední pravzor v Trojici, která je dokonalou jednotou a zároveň také
jasným řádem, jenž je dán odlišným původem jednotlivých Osob: Otec
je bez původu, Syn má původ v Otci, Duch má původ primárně v Otci
a sekundárně v Synu.28

28 POSPÍŠIL, C. V. Trojice a Eucharistie. In: Eucharistie. Mysterium fidei, s. 55.
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Odkazy na webové stránky
◆ www.liturgie.cz/mse-svata/
◆ http://w w w.vatican.va/news_ser vices/liturg y/details/ns_
liturgy_20091117_approfondimenti_it.html
◆ www.liturgia.it atd.
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Homilie
Boží děti, Kristovi přátelé!
Věříme a vyznáváme, že náš Pán svěřil církvi poklad sedmi svátostí. Už
slovo SVÁTOST je téměř totožné se slovem SVATOST. Jde tedy o něco, co
je svaté v plném slova smyslu. Jako je Bůh svatý. Každá svátost je dar od
Boha, kterým se On s námi plně sdílí a spojuje. O křtu víme, že je počátkem
a branou ke všem svátostem. Ale je tu jedna svátost, jediná mezi všemi,
kterou církev již tolik staletí nazývá NEJSVĚTĚJŠÍ svátostí. Věřící před ní
poklekají a klanějí se. Je to eucharistie, svátost Těla a Krve našeho Pána.
Je to Ježíš sám, a to v plné síle svého božství i svého lidství. Není na zemi
těsnější a důvěrnější spojení s ním, než je eucharistie. Katechismus nás učí,
že jde o vrchol života církve. Obsahuje celé duchovní dobro pokladu víry.
Ustanovil ji sám Ježíš večer před utrpením a smrtí. Sám určil, jak se s námi
chce setkávat až do konce časů. Jde o jeho poslední vůli, závěť a odkaz pro
nás tolik závazný.
Svatý Jan uvádí zprávu z večeřadla slovy: „Ježíš věděl, že přišla jeho
hodina,… a těm, které miloval, projevil svou lásku až do krajnosti.“ (J 13,1)
Vzal chléb, vzal kalich s vínem, řekl známá slova končící odkazem: „To
konejte na mou památku.“
Každá hodina, kdy slavíme eucharistii, nás s Ježíšem sbližuje a sjednocuje. Je to chvíle, kdy se čas našeho života, naší „dočasnosti“ přímo dotkne
věčnosti. Nebe se dotkne země, a to přímo ve tvém srdci. Když se na zemi
potkají přátelé, mají radost, kterou vyjádří podáním ruky nebo objetím.
Zde jde o mnohem víc. Ježíš touží nejen po letmém povrchovém doteku,
On touží proniknout až k samému jádru bytí, až na dřeň našeho života,
aby naše křehké a poraněné lidství naplnil sebou samým, vlastním dokonale milujícím a uzdravujícím životem. To je vlastností lásky, darovat se
bez výhrad. Celé společenství věřících se má stát jedním Tělem, Kristovým
Tělem.
Jeden překlad verše žalmu 42 zní: „Propast volá k propasti.“ Nekonečnost Boží lásky volá, zve, touží po odezvě naší lásky, vždyť i člověk byl stvořen k Božímu obrazu a kdesi uvnitř i on tíhne k tomu, v němž má původ.
V něm je Láska, Moudrost, Dobro, Krása v nejvyšší plnosti.
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Zatímco z Boží strany se tato láska přelévá dokonale a štědře směrem
k nám, my lidé sami cítíme, jak je tato láska nerovná a kolik dlužíme tomu,
který pro nás dává a daruje všechno. Do poslední kapky krve. Do posledního tepu probodeného srdce, do posledního výdechu na kříži.
Papež František nám radí, abychom kdykoli se nás zmocní smutek, že
není v silách naší lásky rovnocenně odpovědět na Boží volání, vzbudili
pokaždé silnou touhu: Pane, toužím, pomoz mi, uschopni mě stát se dělníkem na tvé vinici, nástrojem tvého díla, učiň mě nositelem tebe! Už tato
touha znamená milost a naše volání nezůstane bez odpovědi. A Bůh tuto
touhu, kterou v nás probouzí, také hodlá naplnit. Tato modlitba a toto
volání nikdy nezní do prázdna.
Tělo Kristovo bývá při adoracích vkládáno do překrásných monstrancí.
Žasneme, jak našim předkům záleželo na tom, aby uctili dar eucharistie,
živého Krista uprostřed nás. Tají se nám dech při pohledu na loretánskou
monstranci v Praze nebo na tzv. velké zlaté slunce Moravy v dómském
pokladu v Olomouci. Jejich umělecká a historická cena se dá těžko vyjádřit.
Ale i tyto úchvatné artefakty jsou jen neživé věci, produkty nerostné přírody. Zlato, diamanty, perly a drahokamy jsou mrtvý materiál. Diamanty
jsou dokonce nejtvrdší nerostná látka.
My ale víme, že láska volá po lásce. I Bůh touží po lidském srdci, tvém
i mém. To On je stvořil, srdce citlivé, tepající, živé, chvějící se, schopné
obětí, dýchající úžasem a klaněním. Srdce, které umí i beze slov vyznat
lásku, děkovat, prosit, odpouštět, milovat, být soucitným, nasadit svůj
život. Tento živoucí materiál našich srdcí je Bohu neskonale dražší než
všechno zlato a drahokamy všech svatostánků či zlatých monstrancí.
Dovol mi, Pane, stát se tvým nositelem, tvou neokázalou, skrytou, ale
živoucí monstrancí, ze které bude vyzařovat k druhým tvá blízkost, dobrota, tvé světlo.
I nyní můžeme říci: „Přichází hodina, ano už je tady, kdy zakusíme, že
jsme jeden chléb a jedno tělo v účasti na eucharistické hostině. Jako ty
jsi nám projevil lásku až do krajnosti, ty, který přesahuješ všechny naše
krajnosti a meze, uč nás naplno se ti otevřít a dát se ti bez výhrad. Dej, ať
s pokladem eucharistie zakoušíme i poklad jediného Těla Kristova v našem
společenství a v jednotě se všemi lidmi dobré vůle.
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Jako se v tobě Nejvyšší Slovo stalo tělem, aby přebývalo mezi námi, ať
se i tato naše lidská slova, ať už vyslovená či vyslechnutá, promění v činy
našeho následování. „Propast v nás“ volá k propasti tvého Srdce: Maran
atha! Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!

Adorace
Ježíš – Pramen života
Píseň – výstav

Ježíši, klaníme se ti! Děkujeme ti za tvoji pokoru a lásku, se kterou jsi
zde v této chvíli přítomný pro každého z nás. Pomoz nám, abychom do
tohoto setkání s tebou vstoupili s vírou a s otevřeným srdcem.
Čtení z Písma (J 6,48–58):
Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Vaši otcové jedli na poušti
manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude
navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Židé se mezi
sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl:
„Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev,
nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já
ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne
poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život
ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové,
a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
Ježíši, děkujeme ti, že ses pro nás stal chlebem, abys sytil náš hlad po
pravém životě, lásce a štěstí. Děkujeme ti, že se nám zcela vydáváš v eucharistii, že spojuješ svůj život s naším životem. Chceme nyní společně vyznat
víru ve tvou přítomnost uprostřed nás:
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Následují „litanie víry“, odpověď může být buď zpívaná: Věřím ti, Pane můj, důvěřuji ti, Bože; nebo recitovaná: Věřím ti, Pane Ježíši!

Pane Ježíši, věřím v tebe, věřím ve tvou eucharistickou přítomnost.
Pane Ježíši, věřím, že jsi Vzkříšení a Život.
Pane Ježíši, věřím, že ty jsi pravé Světlo.
Pane Ježíši, věřím, že jsi živý chléb, který sestoupil z nebe, aby dal světu
život.
Pane Ježíši, věřím, že jsi zemřel z lásky ke mně, abys mne zachránil od
věčné smrti.
Pane Ježíši, věřím, že mi můžeš odpustit každý můj hřích.
Pane Ježíši, věřím, že mne tvoje láska může zachránit v mých temnotách
a beznaději.
Pane Ježíši, věřím, že se ve svém milosrdenství skláníš ke mně v mé slabosti.
Pane Ježíši, věřím, že mne neodsuzuješ, že mě objímáš a uzdravuješ
svou láskou.
Pane Ježíši, věřím, že tobě není nic nemožné.
Pane Ježíši, věřím, že máš moc uzdravit a očistit mé srdce.
Pane Ježíši, věřím, že hledáš každou ztracenou ovečku.
Pane Ježíši, věřím, že jsi přišel pro nemocné a hříšníky, jako jsem já.
Pane Ježíši, věřím, že tvá láska je mocnější než můj hřích, moje nemoc
a moje slabost.
Pane Ježíši, věřím, že můj život, má budoucnost, všechny mé vztahy jsou
ve tvých rukou.
Pane Ježíši, věřím, že jsi vstal z mrtvých a že jsi Bůh živý.
Pane Ježíši, věřím, že tvé slovo je pravda.
Pane Ježíši, věřím, že mi chceš darovat svůj pokoj.
Pane Ježíši, věřím, že máš moc proměnit můj smutek v radost.
Pane Ježíši, věřím, že jsi se mnou po všechny dny až do konce světa.
Pane Ježíši, věřím, že mě nikdo a nic nemůže odloučit od tvé lásky.
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Píseň

Ježíš, který je zde přítomen, se tě ptá: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“
(Mk 10,51)
Řekni Ježíši v tichu svého srdce, oč jej prosíš…
Vyslov před Ježíšem svou touhu, své obavy, prosby…
Následuje tichá chvíle.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, že nás slyšíš a působíš v našich životech. Děkujeme ti, že jsi opravdu Emmanuel – Bůh s námi!
Modlitba Otče náš, závěrečné požehnání a píseň na závěr.
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