
PRÒBùH

1. Pfiivítání

• Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prÛvodu spolu s mi-

nistranty a knûzem. Pokud je to technicky moÏné a vhodné, pfiiná‰í knûz

v prÛvodu velikonoãní svíci.

Pfii vstupu zpíváme obvyklou me‰ní píseÀ nebo píseÀ, kterou dûti znají: 

Knûz pozdraví shromáÏdûní tûmito nebo podobn˘mi slovy:

VáÏení pfiátelé, milí rodiãe, milé dûti,
dnes slavíme eucharistii jako obvykle, ale pfiesto je její dne‰ní sla-
vení neobvyklé. Na tento den jsme se dlouho pfiipravovali a já
jsem rád, Ïe jsme mohli proÏít tuto pfiípravu spoleãnû. ProÏijme
tedy spoleãnû i tuto oslavu. Chtûl bych na ní pfiivítat pfiedev‰ím
vás, dûti. Bûhem celé pfiípravy jsme si povídali o sobû, o sv˘ch sta-
rostech i o sv˘ch radostech. Nûkteré otázky byly zodpovûzeny,
dal‰í otázky se objevily. Povídali jsme si také o JeÏí‰i, o jeho Ïi-
votû a mocn˘ch ãinech, které vykonal, kdyÏ Ïil na na‰í zemi, kdyÏ
procházel mûsty a vesnicemi, uzdravoval nemocné a kdyÏ mûl
pro kaÏdého, kdo mu vycházel vstfiíc a následoval jej, slova útûchy
a porozumûní. V na‰em stfiedu stojí velikonoãní svíce. Je zname-
ním JeÏí‰e, jeho svûtla, které nás provázelo a pfiivedlo nás aÏ sem
do tohoto spoleãenství.
Na velikonoãní svíci je znamení lásky, znamení kfiíÏe. Tímto zna-
mením zaãneme i na‰i slavnost.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

– 181 – 

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE

první pfiedloha

• bílé oltáfiní plátno

• dÏbán s vodou

• kvûtiny

• kfiíÏ

• svíce

• kartiãky s texty pro dûti a rodiãe

Oltáfi je prázdn˘ a odkryt˘.



Kristus nás volá: Sly‰eli jsme, Ïe JeÏí‰ pfiichází k lidem, pfiichází
do jejich domovÛ a hovofií s nimi o Bohu, na‰em Otci. Vidí lidi
pfii jejich práci, naslouchá jim a je s nimi. KdyÏ ‰el po bfiehu Ge-
nezaretského jezera, vidûl rybáfie, jak pracují, a jednoho z nich
zavolal jménem: „·imone, pojì a následuj mne!“ On zvedl oãi,
nechal v‰eho a ‰el za ním. KdyÏ procházel Jerichem, uvidûl Za-
chea a zavolal na nûj: „Zachee, slez rychle dolÛ!“ KdyÏ jej Marie
z Magdaly hledala u prázdného hrobu, také na ni zavolal: „Marie.“

I vy jste na zaãátku pfiípravy sly‰eli své jméno a teì ho usly‰íte
je‰tû jednou.
I vás totiÏ JeÏí‰ volá.

Knûz vezme velikonoãní svíci, postaví se doprostfied a volá kaÏdého jménem:

N., JeÏí‰ tû volá!

KaÏd˘ si zapálí svou svíci a postaví se pfied oltáfi. KaÏdému zpíváme píseÀ:

• Knûz postaví velikonoãní svíci zpût na svícen a dûti stojí pfied oltáfiem

se zapálen˘mi svícemi.

2. Obnova kfiestních slibÛ

KaÏd˘ jste si rozsvítili svou svíci od velikonoãní svíce. Pfii‰li jsme
za JeÏí‰em, kter˘ zná kaÏdého z nás jménem a kaÏdého volá.
Na‰e jméno se spojilo s BoÏím jménem a my jsme byli pokfitûni
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Nyní mÛÏeme znovu ob-
novit své kfiestní sliby a zfiíci se zlého. Máme za sebou kus Ïivotní
cesty, na které nás JeÏí‰ neopustil. To jen my se stále znovu uãíme
jej poznávat, stále znovu se mu uãíme naslouchat a milovat jej.
Tak jako se rozhofiela svíce kaÏdého z nás a teì hofií jasn˘m pla-
menem, tak hofií i na‰e víra. Vyznejme ji nyní pfied tímto shro-
máÏdûním:

Chce‰ Ïít svÛj Ïivot ve svobodû, ke které nás volá JeÏí‰?
Nebo:

Chce‰ Ïít ve svobodû BoÏích dûtí a zfiíká‰ se proto hfiíchu?
Ano.

Chce‰ milovat Boha cel˘m sv˘m srdcem a ze v‰ech sv˘ch sil?
Nebo:

Chce‰, aby tû hfiích nikdy neovládl, a zfiíká‰ se proto v‰eho, co
k nûmu láká?
Ano.

Chce‰ milovat své bliÏní tak, jak nás to uãí JeÏí‰? 
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Nebo:

Zfiíká‰ se tedy zlého ducha a v‰eho, co pÛsobí a ãím se py‰ní?
Ano.

Vûfií‰ v Boha, Otce v‰emohoucího, Stvofiitele nebe i zemû,
kter˘ kaÏdého z nás miluje a zná na‰e jména?
Vûfiím.

Vûfií‰ v JeÏí‰e Krista, Syna jeho jediného, Pána na‰eho, jenÏ se
narodil z Panny Marie, byl ukfiiÏován a pohfiben, vstal z mrtv˘ch
a sedí po pravici Otcovû a kter˘ kaÏdého z nás miluje a stává se
pro nás Chlebem Ïivota?
Vûfiím.

Vûfií‰ v Ducha svatého, svatou církev obecnou, spoleãenství svat˘ch, 
odpu‰tûní hfiíchÛ, vzkfií‰ení mrtv˘ch a Ïivot vûãn˘, kter˘ bude‰
proÏívat jako hostinu v domû na‰eho Otce?
Vûfiím.

V‰emohoucí BÛh, Otec na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, nás vysvobodil
z hfiíchu a dal nám Ïivot z vody a z Ducha svatého. KéÏ v nás svou
milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na vûky vûkÛ.
Amen.

Následuje pokropení vodou. Pfii nûm se mÛÏe zpívat následující nebo jiná

vhodná píseÀ:

Knûz uzavfie obfiad modlitbou:

KéÏ nás v‰emohoucí BÛh oãistí od hfiíchÛ, 
abychom se smûli úãastnit hostiny s Kristem 
a jednou s ním zasedli za stÛl v jeho vûãném království.
Amen.

• Následuje chvalozpûv Gloria, vstupní modlitba a bohosluÏba slova.

3. BohosluÏba slova

Po prvním a druhém ãtení pfieãteme obvykl˘m zpÛsobem evangelium

J 3,16-18:

JeÏí‰ fiekl Nikodémovi: „NeboÈ BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého
jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho vûfií, nezahynul, ale mûl Ïi-
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vot vûãn˘. VÏdyÈ BÛh neposlal svého Syna na svût, aby soudil, ale
aby skrze nûj byl svût spasen. Kdo v nûho vûfií, není souzen. Kdo
nevûfií, je jiÏ odsouzen, neboÈ neuvûfiil ve jméno jednorozeného
Syna BoÏího.“

Pfii homilii je vhodné pouÏít tûchto nebo podobn˘ch slov:

Îe dne‰ní eucharistická slavnost je jedineãná, o tom myslím nikdo
z nás nepochybuje. Nûkteré z dûtí pfii ní poprvé pfiijmou eucha-
ristii, Chléb Ïivota, kter˘m je JeÏí‰ sám. Slavíme ji na jeho pa-
mátku a podobnû jako on pfii Poslední veãefii a podobnû jako
jeho uãedníci po jeho vzkfií‰ení také my spoleãnû lámeme chléb. 
Rozdûlit se o chléb, rozlomit jej a nabídnout druhému, to uÏ jsme
asi mnohokrát udûlali a mnohokrát jsme rozlomen˘ chléb také
sami pfiijali. Kdo se nerozdûlil o svaãinu, kdo nedostal namazan˘
krajíc nebo jen tak nedal ochutnat druhému nûco, co bylo moc
dobré? I kdyÏ to moÏná povaÏujeme za samozfiejmé, je to kupo-
divu dal‰í dÛvod v˘jimeãnosti dne‰ní oslavy. Hned fieknu proã.
Chléb je základní potravina a díky Bohu na na‰em kaÏdodenním
stole je ho dostatek a v mnoha druzích. Lidé potfiebují jíst, aby
mohli Ïít. Rozlomit chléb a rozdûlit se o nûj není jen obyãejné
gesto, ale skuteãné dûlení se o Ïivot. KdyÏ se rozdûlím o chléb
a podám jej druhému, mlãky fiíkám: „Chci, abys Ïil.“ 
JeÏí‰ fiekl Nikodémovi: „NeboÈ BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého
jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho vûfií, nezahynul, ale mûl
Ïivot vûãn˘.“ Stejn˘ JeÏí‰ pak pfii Poslední veãefii vzal chléb, lámal
jej a dával sv˘m uãedníkÛm. Také my na jeho památku pfii m‰i
lámeme chléb a dûlíme se o nûj. 
V tu chvíli se tak dûje totéÏ, co fiekl JeÏí‰ Nikodémovi a co se stalo
pfii Poslední veãefii. Chléb, kter˘ lámeme, je JeÏí‰ a BÛh nám jej
dal, abychom mûli vûãn˘ Ïivot. Chléb, kter˘ lámeme podle
JeÏí‰ov˘ch slov na jeho památku a kter˘ pfiijímáme, je skuteãn˘m
Chlebem vûãného Ïivota. 
Proto je opravdov˘m dÛvodem k radosti, kdyÏ jej nûkdo pfiijímá
poprvé, a proto je dne‰ní eucharistická slavnost jedineãná! Jsem
rád, Ïe ji mÛÏeme spoleãnû slavit.

4. Pfiímluvy a slavení eucharistie

Text máme napsan˘ na kartiãkách, které dûtem a dospûl˘m pfiedem roz-

dáme. Na vhodném místû v kostele je pfiipraveno bílé plátno, dÏbán

s vodou, kvûtiny, kfiíÏ, svíce, které vÏdy nûkteré z dûtí pfiinese knûzi stojí-

címu pfied oltáfiem, zatímco druhé dítû a dospûl˘ ãtou text a lidé zpívají

píseÀ. V‰e, co dûti pfiiná‰ejí, se pouÏije pfii pfiípravû oltáfie, kter˘ je na za-

ãátku prázdn˘ a odkryt˘. 
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·aty

Dítû: 

Pfiiná‰íme bílé oltáfiní plátno. 
Je jako slavnostní obleãení.  ·aty dodávají krásu, hfiejí a chrání. 
·aty mohou b˘t i roztrÏené a ‰pinavé.  ·aty fiíkají: „Jsi vzácn˘.“
Bílé ‰aty jsme dostali pfii kfitu.

Dospûl˘:

JeÏí‰ fiekl: „Byl jsem nah˘ a oblékli jste mnû.“
Pfiiná‰íme bílé plátno a prosíme za lidi, které nemá nikdo rád, na
které druzí ukazují prstem a posmívají se jim.

Knûz: 
Kde má jeden druhého v úctû, roste BoÏí království.

• Plátno poloÏíme na oltáfi. 

Voda

Dítû: 

Pfiiná‰íme dÏbán s vodou. 
Voda je dÛleÏitá. Rostliny, zvífiata i lidé potfiebují vodu. 
Voda oãi‰Èuje a sm˘vá ‰pínu.
Vodou jsme byli omyti pfii kfitu.

Dospûl˘:

JeÏí‰ fiekl: „Mûl jsem ÏízeÀ a dali jste mi napít.“
Pfiiná‰íme vodu a prosíme za lidi, ktefií mají ÏízeÀ. 

Knûz: 

Kde jeden ti‰í druhému ÏízeÀ, roste BoÏí království.

• DÏbán s vodou poloÏíme na oltáfi. 

– 185 – 

Slavíme svátost eucharistie



Kvûtiny

Dítû: 

Pfiiná‰íme kvûtiny. 
Vyrostly na louce, jsou obyãejné 
a snadno projdeme kolem nich, aniÏ bychom si jich v‰imli. 
I kdyÏ jsou obyãejné, vyprávûjí o velk˘ch vûcech.
O pestrosti Ïivota, o radosti a o nadûji.

Dospûl˘:

JeÏí‰ fiíká: „Byl jsem nemocn˘ a nav‰tívili jste mnû.“
Pfiiná‰íme kvûtiny a prosíme za nemocné a osamûlé.
Prosíme o zdraví, o odvahu, nadûji a radost.

Knûz: 

Kde jeden s nadûjí nav‰tûvuje druhého, roste BoÏí království.

• Kvûtiny poloÏíme na oltáfi.

KfiíÏ

Dítû:

Pfiiná‰íme kfiíÏ.
KfiíÏ je znamením velké lásky,
se kterou nám BÛh dává to nejdraÏ‰í, co má.

Dospûl˘:

JeÏí‰ fiíká: „Nikdo nemá vût‰í lásku neÏ ten, kter˘ za své pfiátele
poloÏí svÛj Ïivot.“
Prosíme za sebe, abychom dokázali Ïít jeden pro druhého.

Knûz:

Kde jeden Ïije pro druhého, roste BoÏí království.

• KfiíÏ poloÏíme na oltáfi.
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Svíce

Dítû:

Pfiiná‰íme plamen svûtla.
Kdo má svûtlo, není ve tmû.
Svûtlo je znamením nadûje vzkfií‰eného Krista.

Dospûl˘:

JeÏí‰ fiekl: „Vy jste svûtlo svûta!“
Pfiiná‰íme svíci a prosíme za lidi, 
ktefií jsou ve tmû a nevidí ve svém Ïivotû svûtlo nadûje.

Knûz:

Kde je jeden svûtlem druhému, roste BoÏí království.

• Svíci poloÏíme na oltáfi.

• Bûhem pfiímluv by mûl b˘t postupnû prostfien oltáfi ke slavení eucharistie.

Na závûr mohou dûti pfiinést chléb a víno.

MÛÏeme zpívat dal‰í sloky písnû:

Slavení eucharistie pak pokraãuje obvykl˘m zpÛsobem. Doporuãuje se

pouÏít nûkterou z eucharistick˘ch modliteb pro m‰e s dûtmi. Po pfiíjímání

mÛÏeme zpívat píseÀ:
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• Na závûr je vhodné podûkovat v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû. Knûz

mÛÏe pfiedat dûtem upomínky, pfiíp. pokud je to ve farnosti zvykem, po-

zvat dûti, rodiãe a kmotry na odpolední setkání v kostele.

• Pro dûti a rodiãe mÛÏeme po m‰i svaté pfiipravit na fafie nebo na jiném

vhodném místû malé poho‰tûní a je-li to moÏné, pozvat na nû celou farnost. 

Slavíme svátost eucharistie
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