
1. oltář: Eucharistie a jednota 
Čtení z Písma (Ef 2, 13-18) 

„Nyní však,; protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, 
stali jste se blízkými Kristovou krví.  Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i 
pohany) spojil v jedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil 
(příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak 
vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal 
pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě 
udělal konec onomu nepřátelství.  
Všichni, hledíme jedním směrem, k jednomu Středu. Ten chce upoutat nás všechny, 
ale také každého z nás. Radujme se z toho. Po pravdě je toho mnoho, co nás 
rozděluje. Byl nám darován Kristus, který nás spojuje. Byl nám darován Bůh a 
bratr zároveň. 
 
Responsorium (Jan 6,51; 1. Kor 10, 17; resp. k modlitbě se čtením)  
 

R. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán. * Kdo bude jíst tento 
chléb, bude žít navěky. 
V. Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho. * Kdo bude 
jíst. 
V. Abyste nepřestávali tvořit jednotu, jezte pokrm, který vás vzájemně spojuje. * 
Kdo bude jíst.  
V. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému. * Kdo bude jíst.  
R. Já jsem ten. 
 
Prosby 

- Kriste, spojuj v jedno tělo všechny, kdo mají účast na jednom chlebě. 
- Ježíši, upevňuj pokoj a svornost všech, kdo jedí z jednoho chleba a 

pijí z jednoho kalicha.  
- Mistře, pomáhej překonávat rozpory mezi těmi, kdo jsou tvými 

učedníky.  
- Pane, dej ať se církev, nasycená eucharistickým pokrmem, stále více 

stává svátostí pokoje a jednoty v tomto světě.  
 
Je možné připojit modlitbu Páně. Otče náš... 
 
Závěrečná modlitba 
  

Bože, tvůj Syn nás prolitím své krve vykoupil a učinil z nás jednou provždy tvůj lid. Prosíme 
tě, dej, ať působením svátosti eucharistie roste jednota tvé církve. Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen.  



2. oltář: Eucharistie a solidarita  
 
Čtení z Písma (Mt 25,31.34-36.40) 

Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn. 
Tu řekne těm po své pravici: „Měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali 
jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; 
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. 
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste 
udělali.“ 
Ať neztratíme dar Kristovy přítomnosti mezi námi v Eucharistii. Stejný Ježíš je i v 
našich bližních. Prosme o to mít smysl pro Pánovou přítomnost. 
 
Responsorium (Jan 6,54-55; kázání sv. Jana Zlatoústého; Jan 12,8)  
 

R. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, praví Pán. * Vždyť mé tělo je 
skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. 
V. Chceš uctít Kristovo tělo? Nedovol, aby se jím pohrdalo v chudácích. * Vždyť 
mé tělo.  
V. Chudé máte mezi sebou vždycky. * Vždyť mé tělo.  
V. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému. * Vždyť mé tělo.  
R. Kdo jí mé tělo. 
 
Prosby 

 Kriste, otevři naše oči, abychom tě poznali v těch, kdo potřebují naši 
pomoc.  

 Ježíši, dej, ať všichni vyhnanci poznají tvou dobrotu a lásku, a 
mohou se vrátit domů.  

 Mistře, slyš nářek nemocných a umírajících, ať je tvůj anděl navštíví 
a posílí.  

 Pane, veď nás, ať ti sloužíme ve svých ubohých bratřích a sestrách.  
 Kriste, nebeský lékaři, ty nám dáváš pokrm, který v nás posiluje a 

chrání věčný život navrať nemocným zdraví a hříšníkům živou naději. 
 
Je možné připojit modlitbu Páně. Otče náš... 
 
Modlitba 
 
Bože, ty nám dáváš chléb života, aby nám nechyběl pokrm na cestě k nebi; nauč nás dělit se o 
chléb vezdejší s těmi, kdo nemají co jíst. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  
Amen.  



3. oltář: Eucharistie a evangelizace 
 
Čtení z Písma (Lk 14,15-16.21-23) 
 

Jeden člověk řekl Ježíšovi: „Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím 
království.“ Ježíš odpověděl: „Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho 
hostů. Řekl služebníkovi: 'Jdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem 
žebráky a mrzáky, slepé a chromé!' Služebník pak hlásil: 'Pane, stalo se, cos nařídil, 
a ještě je místo.' A pán řekl služebníkovi: 'Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, 
ať přijdou, aby se můj dům naplnil.‘“  
 
Pán nás provází a svolává, protože on chce. Je to od Boha bez naší zásluhy.  
Vykoupil nás bez nás, ale spasí nás, jen když budeme s jeho milostí spolupracovat. 
 
Responsorium (Jan 6,54-55; Př 8,3; Mt 18,19)  
 

R. Já jsem chléb života, praví Pán. * Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět.  
V. Při branách, kudy se vchází do města, pronikavě volá moudrost. * Kdo přichází.  
V. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. * Kdo přichází.  
V. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému. * Kdo přichází.  
R. Já jsem chléb života.  
 
Prosby 
 

- Kriste, dej své církvi odvahu a sílu hlásat tvé jméno mezi všemi 
národy.  

- Ježíši, přitáhni k sobě všechny, kdo tě dosud nepoznali.  
- Mistře, veď misionáře svým Svatým Duchem. 
- Pane, pomáhej nám zvěstovat tvé evangelium slovem i životem.  

 
Je možné připojit modlitbu Páně. Otče náš... 
 
Závěrečná modlitba  
 
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a sytíš ji tělem svého Syna. Dávej nám 
stále hojnost darů Ducha svatého jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Skrze 
Krista, našeho Pána.  Amen.  
 



4. oltář: Eucharistie a Maria 
 
Čtení z Písma (Sk 1,14;2,46-47) 
 

Učedníci jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou 
Marií a s jeho příbuznými. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali 
chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se 
všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a 
církvi. 
Skutky apoštolů prozrazují, co to znamená být křesťanem. Setrvávat v duchu modlitby. 
Vytváříme tak Kristovu rodinu. Rodinu, která plní vůli Boží, žije z  jeho slova, plní jeho vůli, 
vládne v ní svornost. Tato rodina se pozná podle toho, že láme Chléb, koná s chlebem Ježíšovu 
Památku, jak on sám jim řekl při poslední večeři. Žijí radostnou zvěstí, chválí Boha a jsou jeho 
chválou. Křesťan to nekoná, on tím je. 
 
Responsorium (Jan 6,51; Lk 2, ; Sof 3,4 )  
 

R. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán. * Kdo bude jíst tento 
chléb, bude žít navěky. 
V. Hospodin shlédl na svou služebnici. Hladové nasytil dobrými věcmi. * Kdo 
bude jíst. 
V. Raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero. * Kdo bude jíst.  
V. Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému. * Kdo bude jíst.  
R. Já jsem ten. 
 
Prosby 
 

- Kriste, dej, ať církev po vzoru apoštolů spolu s Pannou Marií 
setrvává v lámání chleba a jednomyslné modlitbě.  

- Ježíši, vyslyš přímluvy své Matky za všechny, kdo jsou 
v nebezpečí.  

- Mistře, veď nás, ať jako Maria nepřestáváme rozjímat o tvých 
divech. 

- Pane, přijmi naše zemřelé do společnosti Panny Marie a 
svatých.  

 
Je možné připojit modlitbu Páně. Otče náš... 
 
Modlitba 
 
Bože, ve svátosti eucharistie se nám dává za pokrm tvůj Syn, narozený z Panny Marie.Prosíme 
tě, ať rádi slyšíme a uchováme v srdci jeho slovo, abychom jednou došli do tvé slávy. Neboť on 
s tebou žije a kraluje na věky věků.  
Amen.  



 
 
 
 
 
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 
Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. 
Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět 
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 
 


