
Co si z těchto hlubokých textů můžeme vzít pro naši praxi? 

1. Vše začíná křtem, uvěřením v Krista a v jeho živou spasitelnou přítomnost, pro niž nás Duch Svatý 

připravil: Proto na našem vysloveném vyznavačském Amen záleží. 

2. Naše Bohem stvořená tělesnost, skrze křest naroubovaná na tajemství vtělení, má i ve své křehkosti 

úctyhodný úkol: účastní se na díle Boží milosti a stává se jejím nástrojem – jak na její cestě 

do našeho srdce, tak na její cestě k našim bližním: Proto na našem těle při Eucharistii záleží. 

3. Jsme podle Tradice zváni, abychom Eucharistii nejen přijímali, ale abychom ji přijímali s bázní, která 

podstatně přináleží k setkání Boha a jeho stvoření. Ale naše klanění i stání před Otcem musí být jen 

podle Božího Syna, jeho smrti a zmrtvýchvstání, jinak by bylo buď otrockou ponížeností, anebo 

rouhavou pýchou: Proto na našem klanění i stání před Otcovou tváří, s Ježíšem a nikdy bez něj, 

záleží. 

4. Setkání s Bohem při Eucharistii vrcholí láskyplnou vydaností Boha člověku, ale také láskyplnou 

vydaností člověka Bohu. Trůnem i oltářem je kříž: Proto na našich vydávajících se otevřených 

dlaních složených do podoby Kristova kříže záleží. 

5. Pán přichází, aby v nás žil a proměnil nás v sebe a abychom se stali nástrojem jeho blízkosti v tomto 

světě. Nakonec se tedy naše otevřené dlaně a otevřená ústa musejí otevřít k pravému chrámu, kde 

si Pán buduje příbytek: Proto na našem srdci a na našich bližních záleží. 

 

Velmi prakticky 

- Před svatým přijímáním se nejprve pokloníme přítomnému Kristu. V našich zemích máme dobrý zvyk 

poklonit se Pánu společně při zpěvu Beránku Boží, jinde to lidé dělávají různě individuálně, někdy třeba 

i trochu chaoticky a nevyzpytatelně. 

- Přijímající předstoupí před podávajícího a zdvihne své ruce do výše prsou, složené pravou dlaň přes 

levou do tvaru kříže. Dlaně jsou otevřené tak, že ta horní je uctivě a bezpečně připravena jako trůn pro 

přijetí Krista. 

- Podávající ukáže přijímajícímu Tělo Páně a vyznavačsky říká: Tělo Kristovo. Přijímající hledí na hostii 

a stejně vyznavačsky odpovídá: Amen! 

- Potom podávající pokojně položí hostii do připravené dlaně přijímajícího. Ten přijme Tělo Páně buď 

hned před knězem nebo ustoupí o krok stranou, spodní rukou hostii vezme z dlaně a hned si ji vloží 

do úst. Udělá to tak, aby podávající s jistotou viděl, že hostie byla přijata a není nikam odnášena. 

(- Při přijímání do úst je rozdíl jen v tom, že přijímající po vyslovení Amen otevře dostatečně ústa 

s připraveným jazykem tak, aby podávající mohl hostii bezpečně položit právě na jeho jazyk.) 

 

 


