
SVÁTOST OLTÁŘNÍ - EUCHARISTIE  
 
 

Podobně jako naše tělo, stejně i naše duše potřebuje k životu pokrm. Toho se 
nám dostává v Eucharistii. 
 
Je to svátost ustanovená Pánem Ježíšem na Zelený čtvrtek při Poslední večeři, 
kdy proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev a řekl: "To čiňte na mou 
památku". (Lk 22,19) Církev tak činí při mši svaté, která je zpřítomněním 
Kristovy oběti na kříži. Věříme, že po proměňování je pod způsobou chleba                
a vína přítomen živý Ježíš. Dosvědčují to i četné eucharistické zázraky. Z úcty 
ke Kristu před Nejsvětější Svátostí poklekáme. 
 
Jak je možné, aby Pán Ježíš byl najednou přítomen ve všech kostelech světa   
v tolika miliónech posvěcených Hostií?  
Nezapomínejme, že Bůh je všemohoucí. Ale je možné přiblížit to                                  
i přirovnáním: Je tomu podobně, jako když slunce najednou svítí do mnoha 
oken: Z každého okna lidé vidí celé slunce. 
 
 
VEZM ĚTE A JEZTE...  
Ježíš nám říká: "Nebudete-li jíst Tělo Syna člověka a pít jeho Krev, 
nebudete mít v sobě život" . (Jan 6,53) 
 
 
POVINNOST PŘIJMOUT EUCHARISTII:   alespoň 1 x do roka 
DOPORUČUJE SE:        při každé mši svaté 
 
 
PODMÍNKA K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ:   schopnost rozlišovat mezi obyčejným               

chlebem a Ježíšovým Tělem 
 
 
DALŠÍ PODMÍNKY K P ŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE:  
- čisté srdce (bez těžkého hříchu) 
- 1 hodinu před sv. přijímáním nic nejíst a nepít kromě vody a léků  
  (netýká se nemocných) 
- ke sv. přijímání nás má vést láska k Pánu Ježíši a touha prospět své duši 
 
 
SLOUŽIT MŠI SVATOU A PROM ĚŇOVAT M ŮŽE:  biskup a kněz 
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ROZDÁVAT EUCHARISTII M ŮŽE:   
- biskup           
- kněz             
- jáhen 
- akolyta (mimořádný udělovatel Eucharistie) – má od biskupa trvalé pověření 
- člověk pověřený knězem – má mimořádné jednorázové pověření 
 
 
ÚČINKY EUCHARISTIE:  
- rozmnožení milosti posvěcující 
- oslabení hříšných sklonů 
- posila v dobrém 
- odpuštění časných trestů za hříchy 
- záruka věčné blaženosti: "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný              
a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,54) 
 
 
 
 

Kdo se vyhýbá Eucharistii, okrádá sám sebe ! ! !  
 
 
 
 


