
Eucharistie 

- Mezitím  než všichni dorazí všichni povídají si přítomní o tom co 

pěkného prožili v tomto týdnu, různé zajímavosti, drobnosti a mohou 

se lehce občerstvit čajem a nebo buchty přichystanými na stole 

- Až všichni dorazí, začneme... 

 

ÚVOD: 

 

- Úvodní modlitba – prosíme za přítomnost Ducha Svatého mezi námi, 

za vytrvalost ve víře a za to ať si ze spolča odneseme něco do života.. 

Modlitba: 

Dýchej ve mě Duchu Svatý, aby moje myšlenky byli svaté!  

Povzbuzuj mě Duchu Svatý, aby moje skutky byli svaté!  

Pomáhej mi Duchu Svatý, aby jsem miloval, co je svaté!  

Opatruj mě Duchu Svatý, aby jsem si chránil, co je svaté!  

Posilňuj mě Duchu Svatý, aby jsem nikdy neztratil, co je tvoje svaté! 

 

Dále píseň: Příjímám 

 

 ÚRYVEK Z BIBLE:   

O eucharistii: 

 

Mt 26, 26-29  

 
26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy:  

„Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ 27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho 

se slovy:  
„Pijte z něho všichni. 28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a 

prolévá se za  

mnohé na odpuštění hříchů. 29Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu 

vinné révy až do  
toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ 

 

- Text přesněji zachycuje ustanovení eucharistie. Následuje krátké 

zamyšlení nad těmito slovy a poté si text přečteme znovu a sdělíme si 

navzájem, co nás v textu nejvíce oslovilo a zaujalo, co jsme jak 

pochopili apod. 

 

 

Následuje menší odreagování píseň „Buď světlem nám“ po ní podávání 

placku z mouky a vody a trocha vína jako symbolika…(tak 15-20min) 

 

 



EUCHARISTICKÁ ŘEČ: 

- V evangeliu podle Jana, (Jan 6, 27-58) nacházíme Ježíšovu 

eucharistickou řeč. Ježíš zde hovoří o chlebě, který utiší víc než 

tělesný hlad. On je tím chlebem, který dává jeho Otec, takový chléb, 

dává život světu. Ti, kdo v něho věří, nebudou nikdy hladovět. 

Další text k zamyšlení:  

Jan 6, 27-58 27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život 

věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ 28Řekli 

mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ 29Ježíš jim odpověděl: „Toto 

je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ 30Řekli mu: „Jaké 

znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? 31Naši otcové jedli na 

poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“32Ježíš jim řekl: „Amen, 

amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává 

můj Otec. 33Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život 

světu.“34Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ 35Ježíš jim řekl: „Já jsem 

chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, 

nebude nikdy žíznit. 36Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. 

37Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu 

ven, 38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli 

toho, který mě poslal;39a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, 

ale vzkřísil je v poslední den. 40Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí 

Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ 41Židé proti 

němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘ 42A říkali: „Což tohle 

není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: 

‚Sestoupil jsem z nebe‘!“ 43Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! 44Nikdo 

nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím 

v poslední den. 45Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, 

kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. 46Ne že by někdo Otce viděl; 

jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. 47Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život 

věčný. 48Já jsem chléb života. 49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 

50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. 51Já 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.“ 52Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten 

člověk může dát k jídlu své tělo?“ 53Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, 

nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54Kdo jí 

mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. 55Neboť mé 

tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 

zůstává ve mně a já v něm. 57Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i 

ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. 58To je ten chléb, který sestoupil z nebe – 

ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“ 

- Může následovat další zamyšlení a diskuze o textu 

 

 

 



Následují otázky: 

1. Co pro tebe eucharistie znamená? 

2. Jak moc je pro tebe důležitá? 

3. Jak se pro tebe mění prožívání mše svaté, když eucharistii přijímáš a když ji 

nepřijímáš? 

4. Snažíš se chodívat co nejčastěji k přijímání? 

5. Co prožíváš, když nepřistupuješ k přijímání? 

 

MODLIDBA NA ZÁVĚR:  

 

- Píseň „Hledám vás“ 

Modlitba:  

„Pane, chtěla bych ti poděkovat za toto spolčo. Za to, že jsme se zde 

dneska mohli sejít za každého, kdo tady dnes přišel se s tebou setkat něco 

nového se o Tobě dozvědět a uvědomit si o své víře a o svém vztahu k tobě. 

Prosím tě o to, abychom jednali vždy upřímně podle toho, jak to cítíme, ať se 

nepoutáme k tomu, co pomíjí, ale k tomu co je věčné a to k Tobě Pane. Dej abys 

byl námi milován, abychom šířili Tvou lásku dál a dál. Dej nám k tomu dost sil. 

Chválím Tě Pane za to, že jsi mě stvořil k tomuto životu.  

 

- Píseň: „Tvé světlo ve tmě svítí“ (hrána i pouze bez zpěvu takže ostatní během 

písně mohou říkat své prosby a díky, na konci píseň vyvrcholí a následuje 

konec modlitby) 

 

Pane provázej nás na naši cestách, ať po nic nikdy nekráčíme sami, ale vždy 

s Tebou.  

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému… 

 

Amen. 

 

Konec:  
- Přítomní si mohou dojíst to co nedojedli a dopít to co nedopili a mohou se 

pobavit ještě o dalších věcech -> volná konverzace  

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s Bohem vypracovala:  Jana Peterková 


