Svátost Eucharistie
Svátost oltářní (= Eucharistie) je
svátost nejsvětější; dává nejvíce
milostí, protože nejenže jako ostatní
svátosti člověka posvěcuje, ale je
v ní navíc Ježíš Kristus, původce
veškeré svatosti, sám podstatně
přítomný.
Co je to Nejsvětější svátost oltářní?
Nejsvětější svátost oltářní je Ježíš
Kristus sám.
Je tajemně jako Bůh a člověk přítomný pod
způsobami chleba a vína
1) aby sám sebe na oltáři přinášel jako naši
oběť
2) a aby se nám daroval jako obětní
pokrm.
„A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život
světa.“ (J 6,51)
Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš,
jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš.
Tobě srdcem svým se zcela poddávám,
před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.
(sv. Tomáš Akvinský; Kancionál č. 712)

„Vezměte a pijte z toho
všichni. Toto je moje krev,
která se za vás a za mnohé
prolévá na odpuštění
hříchů. To konejte na mou
památku.!“ (Mt 26,26; Mk
14,22; Lk 22,19; 1 Kor
11,23)
Co se stalo, když Ježíš řekl: „Toto
je moje tělo.“, „Toto je moje krev.“?
Když Ježíš řekl: „Toto je moje
tělo“, „Toto je moje krev,
proměnil se chléb v přesvaté Tělo a víno
v předrahou Krev.
Jakou moc dal Ježíš apoštolům slovy: „To konejte
na mou památku!“?
Slovy „To konejte na mou památku!“ dal Ježíš
apoštolům sílu proměňovat chléb v přesvaté
Tělo a víno v předrahou Krev, jak to sám On
udělal.
Kdo může nyní proměňovat chléb a víno?
Nyní mohou proměňovat chléb a víno
biskupové a kněží.
Moc k tomu získávají kněžským svěcením.
Kdy vykonávají biskupové a kněží moc
proměňovat chléb a víno?
Biskupové a kněží proměňují chléb a víno
v Tělo a Krev Ježíše Krista při mši svaté.
Co je na oltáři před proměňování a co po
proměňování?
Před proměňováním je na oltáři chléb a
víno, po proměňování pravé Tělo a pravá
Krev Ježíše Krista.
Při svatém proměňování se mění podstata
chleba a vína. Přestože vnější způsoby chleba a
vína zůstávají zachované, přestávají nadále být
chlebem a vínem.

Jak ustanovil Ježíš Nejsvětější svátost oltářní?
Ježíš ustanovil Nejsvětější svátost oltářní večer
před svým utrpením při Poslední večeři.
1) Vzal chléb, požehnal jej, lámal, dal ho
svým učedníkům a řekl: „Vezměte a
jezte. Toto je moje tělo.“
2) Stejným způsobem vzal kalich, požehnal
jej, podal ho svým učedníkům a řekl:

Odkud víme, že Ježíš v Nejsvětější svátosti
oltářní je pravdivě přítomen?
Že je Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní
pravdivě přítomen, víme,
1) z Jeho slov
2) a z nauky Církve.
Církev učí, že Ježíš Kristus je v Nejsvětější
svátosti oltářní přítomen pravdivě, skutečně a
podstatně. – Aby tuto víru posiloval, dává nám
v průběhu času stále znovu eucharistické zázraky.

Jak dlouho zůstává Ježíš v Nejsvětější svátosti
oltářní přítomen?
Ježíš zůstává v Nejsvětější svátosti oltářní
přítomen tak dlouho, dokud trvají způsoby
chleba a vína.
Nejsvětější svátost oltářní se uchovává ve
svatostánku. Znamení její přítomnosti je věčné
světlo. Ke slavnostnímu uctívání Ježíše ve svaté
Hostii se používá monstrance (viz obrázek na začátku
kapitoly).

Jsme pozváni, abychom Ježíše ve svatostánku
navštěvovali a k Němu se modlili také mimo mši
svatou.
Co znamená obětovat?
Obětovat znamená přinést Bohu dar, abychom
Ho uctili jako nejvyššího Pána.
Ve Starém zákoně se přinášela zvířata jako oběti
ke cti Boží.
Jaká je Oběť Nového zákona?
Oběť Nového zákona je Oběť Ježíše Krista na
Kříži.

Proč zavedl Ježíš Kristus mešní oběť?
Ježíš Kristus zavedl mešní oběť
1) aby byla Bohu prokazována neustále
nejvyšší úcta,
2) abychom stále měli v paměti krvavou
Oběť na Kříži
3) aby nám byly k užitku plody Oběti na
Kříži.
Plody Oběti na Kříži jsou milosti vykoupení, které
jsou nám udíleny účastí na mešní oběti.
Za koho přináší kněz svatou mešní oběť?
Kněz přináší svatou mešní oběť za všechny lidi
– za živé i za zemřelé.
Jaké jsou hlavní části mše svaté?
Hlavní části mše svaté jsou
1) Bohoslužba slova (modlitby a čtení)
2) Bohoslužba oběti / Eucharistická
slavnost (obětování, proměňování, svaté
přijímání)

Co Ježíš na Kříži obětoval nebeskému Otci?
Ježíš na Kříži obětoval za nás svému
nebeskému Otci své Tělo a Krev.
Kde se zpřítomňuje nekrvavým způsobem Oběť
na Kříži?
Oběť na Kříži se nekrvavým způsobem
zpřítomňuje ve mši svaté.
Co je to mše svatá?
Mše svatá je stále trvající Oběť Nového
zákona, nekrvavé zpřítomnění Oběti Krista na
Kříži.
Během ní se Ježíš Kristus pod způsobami chleba a
vína prostřednictvím kněze přináší za Oběť svému
nebeskému Otci.
Jaký je rozdíl mezi Obětí na Kříži a mešní obětí?
Oběť na Kříži a mešní oběť je ta samá oběť.
V obou je obětním darem Ježíš sám. Jenom
Oběť na Kříži byla krvavá, mešní oběť je
nekrvavá.
Odkdy slaví katolická Církev mešní oběť?
Katolická Církev slaví mešní oběť od doby
apoštolů.
Slovy „To konejte na mou památku!“ dal Ježíš
apoštolům a jejich nástupcům zároveň příkaz i
moc slavit mši svatou.

Vnějšímu uspořádání odpovídá vnitřní řád.
- V usebranosti se obracíme k Ježíši
a prosíme Ho, aby naše srdce
očistil od všech hříchů.
- Nasloucháme Božímu slovu, aby
nás osvěcovalo.
- Sjednocujeme se s Obětí Ježíše a
přijímáme Jeho samého ve svatém
přijímání.
- Jsme vysláni, abychom byli
Ježíšovými svědky. K tomu nám
dává kněz požehnání.

