Zelený čtvrtek
Tento den má narozeniny hned několik
událostí: Pán Ježíš ustanovil svátost Eucharistie a
také dal apoštolům poslání a moc, aby tuto
Eucharistii mohli slavit. Jak toto udělal? (děti mohou
sami říkat, co už vědí)
Ježíš vzal chléb a víno a řekl o nich: "Toto je
moje tělo, které se za vás vydává. Toto je má krev,
která se za vás prolévá na odpuštění hříchů."
A apoštolům dal příkaz: "To konejte na mou
památku." Tím obě svátosti ustanovil, Eucharistii
a kněžství. Proč to ale udělal?
Už jste někdy přemýšleli, co by se stalo,
kdybychom nejedli a nepili? A tušíte, kolik dní
člověk vydrží bez jídla a bez pití? (děti mohou typovat - jídlo cca 4 týdny, voda 3 dny). Už jste
slyšeli někdy o dětských domovech? Kdo tam bydlí? Co těmto dětem nejvíce schází? (láska
táty, který by dítě objal a maminky, která by ho přitiskla na své srdce).
Pán nás má moc rád. Ví, že tak jako bychom bez potravin dlouho nevydrželi, ale ani bez jeho
přátelství bychom žili hodně smutně a zcela jistě i dost špatně. Ví, že moc potřebujeme jeho
ujištění, že na nás myslí a má nás rád. Ví, že potřebujeme jeho blízkost. Ví také, že potřebujeme
růst ve víře a proto se pro nás stal pokrmem, který můžeme s vírou přijímat.
Ježíš řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.
(…) 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."
Pán Ježíš ví také ještě o jedné naší potřebě. Ví, že lidé mnozí lidé jsou také sami a potřebují
nějaké blízkého člověka. A kde ho vzít? Když i cizí lidé přijímají Ježíšovo Tělo a Krev, stávají
se všichni vůči sobě velmi blízkými. Doslova jedním tělem a to Ježíšovým. Díky svatému
přijímání mám po celém světě tolik brášků a sester, tolik příbuzných a přátel. Nikdy tak už
nejsem úplně sám!
Tak ti děkujeme Pane Ježíši. Myslel jsi jak na apoštoly, se kterými ses loučil, ale myslel jsi i
na nás dnes. Kdykoli tě přijímáme, jsi nám tak blízko, jak jen je to vůbec lidsky možné. Můžeme
se tě dokonce dotýkat. Jsi takto stále přítomný pro každého člověka na celé naší planetě Zemi.
Děkujeme Ti za každé svaté přijímání, a když jsme tě ještě někteří nepřijali, těšíme se na tu
chvíli. Děkujeme Ti za každého člověka, který se skrze svaté přijímání stává součástí i mého
života a já jeho. Děkuji ti za jedno velké tělo složené z lidí, totiž tvou Církev - všichni přijímáme
Tvé tělo a tak patříme Tobě i k sobě navzájem. Prosíme tě dnes za tvé kněze, aby vytrvali ve
službě sloužit mše svaté a rozdávat lidem Tebe. Amen.

