Čtyři čtvrteční pobožnosti
mše svatá, přednáška, adorace
23. 5. v 18.00 hodin
kostel Panny Marie Sněžné (P-Nové Město)
celebruje Mons. Václav Malý, biskup
přednáší J.M. doc. Jaroslav Brož
30. 5. v 16.30 hodin
kostel sv. Ludmily (P-Vinohrady)
celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, biskup
přednáší P. Petr Beneš CSsR
6. 6. v 18.00 hodin
bazilika Nanebevzetí Panny Marie (P-Strahov)
celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
přednáší J.M. Daniel Janáček, O.Praem., opat
13. 6. v 18.00 hodin
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (P-Vinohrady)
celebruje Mons. Karel Herbst SDB, biskup
přednáší Mons. Michael Slavík

Slavnost Těla a krve Páně
20. 6. v 17.00 hodin
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
celebruje Dominik kardinál Duka OP
Po mši svaté následuje eucharistický průvod do
baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

Modlitby k Pánu Ježíši
přítomnému v Eucharistii
Pane Ježíši Kriste,
tys za nás obětoval své tělo a krev
a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi;
dej, ať se s tebou v této svátosti setkáváme
vždy s takovou úctou, aby se na nás trvale
projevovaly účinky vykoupení.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, str. 58

Popřej nám, Ježíši milý,
své božské milosti,
abychom tě vroucně ctili
v oltářní svátosti.
Tebe teď ctíme skrytého,
ať tě spatříme slavného
v slávě Otce tvého!
Z hymnu o nešporách v den Slavnosti Těla a krve Páně

Pane, dal jsi nám své tělo a krev jako pokrm
a lék. Vzácnost tohoto daru a velikost tvé lásky
nemůžeme nikdy plně pochopit ani docenit, ale
musíme jej přijmout, radovat se z něj, žít z něj.
Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé
tělo a krev. Kéž je v církvi mnoho těch, kteří
budou tvými živými svatostánky v dnešním
světě. Pomoz nám všem, Pane, stát se učedníky,
pomoz nám odstranit všechno, co ti v sobě
stavíme do cesty, abys mohl snadněji proniknout
k jádru naší duše, přetvořit ji a učinit z nás
ohniska svého působení. Dej, ať jsme hodni
tvé lásky, tvé důvěry, tvého přátelství.
Kancionál č. 041A

Pražský Beranův
eucharistický kongres
„Eucharistia et labor“
2019

Vyhlášení arcidiecézního
eucharistického kongresu

Z pastýřských listů
Josefa kardinála Berana

Katecheze
o Eucharistii

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,
vyhlásil konání arcidiecézního eucharistického
kongresu s názvem Eucharistia et labor ve
dnech 28. dubna až 20. června 2019. Název
kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na
osobnost kardinála Josefa Berana, jehož
50. výročí úmrtí si letos připomínáme. Zároveň
je to letos 70 let od počátku jeho internace.
Ta začala zmařením průvodu Božího Těla členy
Lidových milicí a příslušníky StB v roce 1949.

„Eucharistie a práce. Nepatrnou hláskou je ‚a‘.
Spojuje však neobsáhlé pojmy. Práce – vše veliké,
krásné, vznešené a ušlechtilé v řádu přirozena.
Eucharistie – zdroj vší velikosti, krásy
a ušlechtilosti nadpřirozené. A ve spojení obou
spočívá základ všeho dobra. Co je tělo bez duše,
to je přirozeno bez nadpřirozena, to je práce bez
Eucharistie.“ (8. 12. 1946)

Je velmi případné, že Kristus chtěl zůstat
přítomný pro svou církev tímto v pravdě
jedinečným způsobem. Protože se chystal své
učedníky opustit ve viditelné podobě, chtěl nám
zůstavit svou svátostnou přítomnost; a protože
se chystal obětovat na kříži pro naši spásu, chtěl,
abychom měli památku lásky, kterou nás
miloval „až do krajnosti“ (Jan 13,1), až
k darování svého života. A opravdu svou
přítomností v Eucharistii zůstává tajemně mezi
námi jako ten, který nás miloval a který se za
nás vydal, a zůstává takto pod způsobami, které
vyjadřují a sdělují tuto lásku:

Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu,
chceme ale také vyjádřit vděčnost a uznání
všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za
dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím
přístup k hostině Páně. Je to také naléhavá
výzva k naší očistě a odvaze jít cestou, kterou
vytyčil kardinál Josef Beran svým biskupským
heslem „Eucharistia et labor“ („Eucharistie
a práce“).
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„Musíme mít v denním svém rozvrhu čas
věnovaný modlitbě. Ve všední dny i sebekratší,
v neděle rozhodně delší. Ale modlitbou zde
rozumím i zbožné písně, jimiž naše matky (…)
provázely své práce v domácnosti i při
hospodářství, rozumím dále i každou ať tělesnou,
ať duchovní práci posvěcenou dobrým úmyslem.
I když jíte, i když pijete, i když cokoliv jiného
činíte, čiňte vše ke cti a slávě Boží, napsal
sv. Pavel. Pozvedat mysl svoji i při práci občas
k Bohu, vzpomenout na jeho stálou přítomnost,
zaskočit během vycházky neb cesty do kostela
k sebekratší návštěvě Velebné Svátosti, to vše jen
utvrzuje ducha modlitby, to vše je modlitba, (…)
požehnání Boží v odměnu za to provází práce
naše, takže vše lépe vykonáme, s větším úspěchem
a lepším výsledkem i v kratší době.“ (4. 2. 1947)
„Zloba lidská dovede někdy tak zachmuřit oblohu
našeho života a tak zakalit vody, jež měly
osvěžovat a občerstvovat, že by duše skorem
začala pochybovat o lásce. Ale dobrý Bůh k posile
a útěše naší právě v takových chvílích dá zazářit
světlým paprskům lásky, jež rozpráší chmury
a zčistí a zjasní vody. (…) Ne, láska nepomíjí, řekl
jsem si, nemůže pominout, vždyť je věčná, jako je
věčný Bůh, a kdo neztratí Boha, neztratí ani
lásku.“ (o svátcích Lásky 1948)

„Církev i svět velmi potřebují eucharistickou
úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky.
Nešetřeme svým časem, abychom se šli s ním
setkat v adoraci, v rozjímání, plném víry
a ochotném podávat zadostiučinění za těžké
viny a zločiny světa. Kéž naše adorace nikdy
nepřestává.“ (sv. Jan Pavel II.)
„Nelze vnímat smysly, že je v této svátosti
přítomno pravé Tělo a pravá Krev Krista“ – říká
svatý Tomáš Akvinský – „nýbrž pouze vírou,
která se opírá o Boží autoritu.“ Proto
v komentáři k úryvku ze sv. Lukáše 22, 19:
„Toto je mé tělo, které se za vás vydává“, říká
svatý Cyril Alexandrijský: „Nepochybuj, zda je
to pravda, ale spíše s vírou přijmi slova
Spasitele: on nelže, protože on sám je pravda.“
Z Katechismu katolické církve, čl. 1380 a 1381

