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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE IV.  
Eucharistie 

 

Další ze svátostí, o které si zde budeme povídat, je Eucharistie. 
Je to oběť Těla a Krve Pána Ježíše, kterou ustanovil, aby během staletí až do jeho návratu 

zpřítomňovala oběť Kříže. Svěřil tak církvi památku své smrti a vzkříšení. Je znamením jednoty, 
poutem lásky, velikonoční hostinou, při níž se přijímá Kristus, duše je naplněna milostí a dává se 
záruka věčného života. Ježíš ji ustanovil na Zelený čtvrtek, v noci, kdy byl zrazen, když slavil se 
svými apoštoly Poslední večeři. Shromáždil apoštoly ve večeřadle, vzal do svých rukou chléb, 
rozlámal jej a dával jim ho se slovy: „Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za 
vás vydává“. Pak vzal do svých rukou kalich vína a řekl jim: „Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je 
kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na 
mou památku“ V eucharistii vrcholí posvěcující činnost Boha vůči nám. Zahrnuje všechno duchovní 
dobro církve, samého Krista, naši Paschu. Eucharistie vyjadřuje a vytváří společenství Božského 
života a jednotu Božího lidu. Prostřednictvím slavení eucharistie se již připojujeme k nebeské liturgii 
a předjímáme věčný život. Ona je pramenem a vyvrcholením celého církevního života. Ve „Staré 
úmluvě“ byla eucharistie předpověděna především velikonoční večeří, kterou Židé každý rok slavili 
nekvašeným chlebem na připomínku náhlého osvobozujícího odchodu z Egypta. Ježíš ji ve svém 
učení ohlašuje a ustanovuje, když slaví se svými apoštoly Poslední večeři během velikonoční hostiny. 
Církev věrna příkazu Pána: „To čiňte na mou památku!“ vždy slavila eucharistii, především v neděli, 
v den Ježíšova vzkříšení. Slavení eucharistie má dvě velké části, jež tvoří jediný obřadní úkon: 
„bohoslužbu slova“, zahrnující hlásání Božího slova a naslouchání Božímu slovu; a „eucharistickou 
liturgii“, která zahrnuje obětování, eucharistickou modlitbu, v níž jsou slova proměňování a přijímání. 
Eucharistie je památka v tom smyslu, že aktualizuje a zpřítomňuje účinným způsobem oběť, kterou 
Kristus přinesl Otci (jednou pro vždy) na kříži ve prospěch lidstva. Totožná je oběť i obětující, 
odlišný je pouze způsob přinášení oběti: krvavý na kříži - nekrvavý v eucharistii. Ježíš Kristus je v 
eucharistii přítomen jedinečným a nesrovnatelným způsobem. Je totiž přítomen opravdu, skutečně, 
podstatně. Se svým Tělem a svou Krví, se svou duší a se svým Božstvím. Je v ní svátostně přítomen a 
to pod eucharistickými způsobami chleba a vína, úplně celý Kristus, Bůh a člověk. Lámání chleba 
Krista nerozděluje. On je celý a celistvý v každé eucharistické způsobě a v každé její části. Oltář je 
symbolem samého Krista. Kristus jako přinesená oběť (oltář - oběť kříže) a jako nebeský pokrm, který 
se nám dává (oltář – eucharistický stůl).  

Církev ukládá věřícím povinnost účastnit se mše svaté každou neděli a zasvěcené svátky, a 
doporučuje účastnit se jí také jiné dny. Církev také doporučuje věřícím, kteří se účastní mše svaté, aby 
přijali svaté přijímání, jsou-li patřičně disponováni. Stanoví však povinnost aspoň ve velikonoční 
době. Aby někdo přijal svaté přijímání, musí být plně začleněn do katolické církve a být ve stavu 
milosti, to znamená, že si není vědom těžkého hříchu. Kdo si je vědom, že spáchal těžký hřích, musí 
přijmout svátost smíření. 
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Světec měsíce 
Ivo Hélory 

( 19. květen ) 
 

Narodil se 17.10. 1253 v Minihy-Tréguieru ve Francii. 
Pocházel z urozeného rodu. Byla to zvláště matka, která ho vedla k 
ctnostnému životu a její slova: „Buď živ tak, aby ses stal svatým!“ 
měl za své heslo po celý život. Ve 14ti letech byl poslán na vysokou 
školu do Paříže, kde 10 let studoval bohosloví a církevní právo. 
Stranil se nevhodné společnosti, horlivě se modlil a cvičil se ve 
skutcích křesťanské lásky. Ve studiích občanského práva pokračoval v 
Orléansu a i tam si uchovával nevinnost a zbožnost častým přijímáním 
sv. svátostí a bojem proti pokušením. 

Po   studiích   byl   vysvěcen  na  kněze.  Zároveň  se  rozhodl  
k asketickému způsobu života a byl také ustanoven správcem či 
oficiálem diecézního soudu. Působil jako soudce, obhájce, zástupce a 
prostředník také v různých případech občanského života. Vystupoval 
spravedlivě, ale první jeho snahou bývalo usmíření znesvářených 
stran. Nejprve se snažil každý spor urovnat po dobrém. Autoritativní 
byl až v případě neúspěchu. Zároveň byl vždy nestranný a nabízené 
dary a úplatky zásadně odmítal. Předně se ujímal nevinně pronásledovaných a opuštěných, kterým 
bohatí a mocní ubližovali. Chudí a zejména sirotci se k němu utíkali jako k otci. Prostí lidé jej 
milovali, jen násilníci a podvodníci ho neměli v lásce. Při každém vynášení rozsudku cítil smutek 
až úzkost, protože měl na mysli budoucí Boží soud.  

Pokud se ho dotklo pokušení pýchy, snažil si rozjímavou modlitbou připomínat, že jeho 
vědomosti a vlastnosti jsou nezaslouženým Božím darem. Jako soudce měl na paměti, že 
vystupuje na místě nejvýš spravedlivého Boha, kterému jedinému přísluší soud a podle toho, jak 
sám soudí druhé, bude jednou souzen i Bohem.  

Své jmění užíval ve prospěch chudých a na potřeby chrámů. Štědrostí bojoval proti  lakotě 
a čistotou proti náklonnostem těla. Později zastával i úřad správce duchovního soudu v diecézi 
Treguirské a 8 let byl farářem v Trezdreku a pak v Losaneku. Vytrvale se modlil za  své svěřence 
a stranil se zbytečných a neužitečných schůzek. Jeho zbožnost zvláště dojemně vynikala při 
bohoslužbě a slovo Boží hlásal s neodolatelnou výmluvností. Znal všechny své farníky, 
navštěvoval je a svým jednáním dovedl každého získat. Vyučoval děti, tišil nesváry v rodinách, 
napomínal a za zbloudilé sloužil mše svaté. Stále si odpíral pohodlí a šetřil na chudé. Vyhledával 
nejpotřebnější, krmil je, šatil, mnohým převazoval i rány a ošetřoval je. V obci vystavěl špitální 
dům, který prý sám i spravoval. Chodil pěšky a po žních si nenechal více, než sám nutně 
potřeboval. Jednou, v době hladu, nařídil rozdělit poslední bochník chleba, ale kaplan to odmítl. 
Rozkrojil jej tedy sám, polovinu dal kaplanovi a druhou poslal žebrákům. Sám  si  nenechal  nic. 
Z přílišného postu v roce  1303  onemocněl,  ale  ani  pak  nechtěl  žádné výhody a úlevy. Skonal 
v Kermartinu ve věku 50ti let a byl pohřben v Tréguieru. Za svatého ho prohlásil Klement VI. 
roku 1347.  

Jeho sochu najdeme na Karlově mostě v Praze díky právnické fakultě Univerzity Karlovy, 
jež ho má za patrona. Na své náklady nechala jeho sousoší zhotovit v roce 1711 u Matyáše 
Bernarda Brauna.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

 
Je tu květen a pomalu se začíná blížit konec školního roku. Začínáme přemýšlet, jak 

a kde budeme trávit prázdniny. Než však tento čas nastane, máme mnoho školních i jiných 
povinností. Teprve před nedávnem jsme oslavili Velikonoce. Právě teď prožíváme 50 dní 
radosti ze zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Velikonoce nejsou jenom čtyři dny, ale jejich 
součástí je také půst před nimi a radost po nich. Proto si je uchovejme v paměti co nejdelší 
dobu. Také bych Vás velmi rád pozval na setkání mládeže, které se uskuteční od 5. do 8. 
května. Čeká tu na Vás spousta zábavy a nových zážitků. Všichni jste zváni. S velkými 
starostmi, které máme, si můžeme připadat opuštění a ztracení. Pamatujte však, že nikdy 
nebudete sami.                  

            Jarin 

 

1. Do domečku oknem vleze, pak se s ostatními sveze. 
 
 

2. Dvě hlavičky bez úst spolu hovoří, na kůži když se oboří. 
 
 

3. Trochu voda, trochu zem. Volá na tě : „Nechoď sem!“ 
 
 

4. Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly k tomu. Kolik váží dvě cihly? 
 
 

5. Táta vysoký, máma široká, syn divoký, dcera hluboká. 
 
 

6. Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká. Ukousni, je 
sladká. 

 
 

7. Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí. 
 
 

8. Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji 
nevidíš. 

 



-4- 
 

POZVÁNKA  
 

V termínu od 5.5. do 8.5. 2006 se uskuteční v Hroznové Lhotě setkání mládeže děkanátu Veselí 
nad Moravou. Srdečně jsou zváni všichni mladí od 14 let. Abyste věděli, na co se můžete těšit, přinášíme 
výběr zajímavých částí programu. Přihlásit se můžete e-mailem na sarkanderveseli@seznam.cz. 
 

PÁTEK 5. 5. 2006 
� 18:00 – MŠE SVATÁ S P. JANEM ŽALUDOU  
� 20:30 - PÁTEČNÍ FESTIVAL  – Herecký i neherecký talent předvedou jednotlivé farnosti ve scénkách.  

 

SOBOTA 6. 5. 2006 
� 8:30 – 12:00 DEBATNÍ SKUPINKY S  HOSTY 

 P. Milan Plíšek - KŘESŤAN A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA  
- Vězeňský kněz ze znojemské věznice, který bude promlouvat o vězních, jejich 
životech a osudech. 
Tomáš Řehák - KŘESŤAN A PARTNERSKÉ VZTAHY  
- Vedoucí  občanského  sdružení  ACET  Česká  republika.  Má  dlouholetou  praxi 
s problematikou mezilidských vztahů a jejich úskalími, hovořit bude právě o nich. 
Milan Šimáček - KŘESŤAN A POPULARITA  
-Herec, spisovatel, novinář a kritik, který pochází ze Strážnice. Hrál cca v 15 
celovečerních filmech. Nejznámější je jeho role z filmu Černí baroni, kde ztvárnil 
vojína Vatu. Za hlavní roli ve filmu Karla Kachyni Blázni a děvčátka získal mnoho 
ocenění. Dnes je hercem v divadle Tyndl Tandl a působí v mnoha ekumenických 
porotách Evropských filmových festivalů. Bude promlouvat o prožívání popularity 
a zachování víry ve světě show businessu. 

� 17:30  MŠE SVATÁ S P. ZDEŇKEM STODŮLKOU  
� 21:30  RACHAB A SÁRA – PŘEDSTAVENÍ DIVADLA SRDCEM  
� 23:00 – 7:00 CELONOČNÍ ADORACE  

 

NEDĚLE 7. 5. 2006 
� 10:30 MŠE SVATÁ NA ANTONÍNKU S  P. KAMILEM OBREM  
� 19:30 KONCERT SKUPINY M ICHAEL + DJ KARLOS 

 

PONDĚLÍ 8. 5. 2006 
� 9:30 BESEDA S OTCEM BISKUPEM JOSEFEM HRDLI ČKOU  
� 10:30 MŠE SVATÁ S OTCEM BISKUPEM JOSEFEM HRDLI ČKOU  

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Dopis, poštovní schránka. 

2. Buben. 
     3. Bláto. 
     4. Dvě cihly váží dohromady 4 kg. 
     5. Déšť, řeka, potok, moře. 
     6. Mrkev. 
     7. Struhadlo. 
     8. Hora. 
__________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 
 


