Adorace o Tajemství Eucharistie
Texty o Ježíšově oběti. Adorace za mládež. Sestává z promluv, písní, chval, díků a proseb.

Úvod
Kněz vystaví Eucharistii.

Píseň
Úvodní slovo
První lektor: Pane Ježíši, jsme tady a chceme se modlit za sebe navzájem. Chceme Tě prosit za
tuto farnost a za mládež celého děkanátu. Chceme Tě chválit. Chceme Ti děkovat. Teď, ve chvíli
ticha, se dotkni našich srdcí, abychom nebyli zatvrzelí. Utiš také naše mysli, abychom se dovedli
soustředit.

Tichá adorace
Cca 5 minut.

Promluva
První lektor: Pane Ježíši Kriste, jak jsi zde přítomný? Pokorně se skláníme a vyznáváme: „Bože, u
Tebe není nic nemožného. Tvá láska jde až do krajnosti. Ty chceš být s námi i po svém
nanebevstoupení.“
Vůbec by nemělo cenu uvažovat o tajemství Eucharistie a o Tvé přítomnosti zde, kdybychom
nevěděli o Tvé všemohoucnosti. Věříme Ti, Pane, že co říkáš, je pravdivé. A Ty říkáš: „Toto je moje
tělo.“ „Toto je má krev.“
A říkáš, že je to tělo, které se vydává a krev, která bude vylita na odpuštění hříchů. Tak jsi Ty sám
ukázal na jednotu mezi mší svatou, kterou jsi konal při poslední večeři, a obětí, kterou jsi vykonal
den nato.
Druhý lektor: Vyznáváme před Tebou, Pane, že jsme omezeni a že naše smysly nestačí na to, aby
pronikli do tohoto velikého tajemství Tvé lásky, totiž Eucharistie.
Ty sám, Pane, zapal v našich srdcích oheň, ať je naše mysl ozářena světlem Tvé nauky, kterou
rozumem pochopit nemůžeme. Doveď nás, stejně jako pochybujícího apoštola Tomáše, k vyznání:
„Pán můj a Bůh můj“.

Píseň

Promluva
První: Svátosti čerpají svou účinnost od Tebe, který ses obětoval. Zavlažují naše duše a připravují
je na setkání s Tebou. Avšak Eucharistie je převyšuje, neboť v ní jsi Ty sám.
Druhý: Kam Tě dovedla Tvá láska? Ty, od věčnosti přebývající se svým Otcem, jedné podstaty,
jediného nerozděleného Božství, ses ponížil, abys nás zachránil.
Jak podivuhodný čin: Bůh se stává člověkem. Jak nepochopitelné: Bůh na sebe bere tresty za hříchy
celého světa. Nevinný a nejsvětější umírá jako největší hříšník. Nestačí snad, Pane, takové
ponížení? Ne. Ještě po smrti probodnou Tvé Nejsvětější Srdce, abys za nás prolil i tu poslední
kapku krve. To vše z lásky k nám.

Chvály
Začnou lektoři. Pozn.: Chválíme za to, jaký Bůh je. Za to, co dělá děkujeme v další části.
Např.: Pane, chválíme Tě, jsi velmi mocný. Odpověď lidí: Chvála Tobě Pane.
Pane, chválíme Tě, jsi pokorný. Chvála Tobě Pane.
Pane, chválíme Tě, jsi odvážný. Chvála Tobě Pane.
Pane, chválíme Tě, jsi živým chlebem, naším pokrmem. Chvála Tobě Pane.

(Píseň)
Lektoři vyzvou k chvále ostatní.

Píseň

Promluva
První: Při Tvé smrti se roztrhla chrámová opona na znamení, že je umožněn přístup k tomu
nejposvátnějšímu, k Nejsvětějšímu Bohu. Že nám můžou být odpuštěny hříchy a můžeme přijít k
Bohu, který nás stvořil.
Ta cesta vede přes oponu Tvého srdce roztrženou kopím. Máme přístup do velesvatyně, která
nebyla vystavěna lidskýma rukama. Tudy se vchází do věčného života. Nikdo není spasen jinak, než
skrze Tvou oběť. Ty, jediná cesto ke spáse, smiluj se nad námi.
Druhý: Tvé skutky jsou samy o sobě dostatečně záslužné pro spásu lidí. Avšak Tvá láska trvá na
tom, abychom i my měli podíl na Tvém díle spásy.
Nabízíš nám účastnit se na Tvé oběti. Na prvním místě své Matce, která je tak zvláštním způsobem
spojena s Tvým dílem, protože Ti dala tělo, které je zde obětované a srdce, které je zde probodené.
Jak jí bylo, když to viděla! Jak bylo Tobě, když jsi viděl, její zármutek. Co jsi řekl své Matce, když
jsi umíral na kříži? Čím jsi ji potěšil v jejím zármutku, který nelze k ničemu přirovnat? Dáváš jí
novou příležitost ke konání Boží vůle. V čem však spočívá tato vůle? Říkáš: „To je tvůj syn.“ Dáváš
nám ji za matku a ochránkyni. Nám, kteří jsme příčinou Tvého i Jejího utrpení. Tak veliká je Tvá
láska.

Díky
Lektoři: např.: Pane, děkujeme Ti za to, že jsi nás svěřil své matce Marii do ochrany. Odpověď
lidí: Díky Tobě, Pane.
Pane, děkujeme Ti za to, že nám ukazuješ správný směr i tehdy, když jsme zarmoucení. Díky Tobě,
Pane.
Pane, děkujeme Ti za ten vznešený úkol účastnit se na tvém díle v Církvi. Díky Tobě, Pane.
Pane, děkujeme Ti za naše kněze, kteří zpřítomňují Tvou oběť. Díky Tobě, Pane.

(Píseň)
Díky ostatních.

Píseň

Promluva
První: Nejen své Neposkrvněné Matce, ale i nám dovoluješ být s Tebou při Tvé oběti. Věděl jsi, jak
nevhodně budeme přistupovat ke mši svaté, této Tvé oběti, a přesto jsi ji ustanovil. Věděl jsi o
neuctivém přijímání, ale přesto jsi ustanovil i to.
Tak jsi i nadále ponižován, často více, než tehdy na kříži, a i takto pokračuje Tvá jediná a jednou
provždy vykonaná oběť za naši spásu. Taková je Tvá láska. A to všechno jen proto, abychom mohli
být s Tebou. Abychom i my mohli spolupracovat na Tvém díle, když se při sv. přijímání spojujeme
s Tebou.
Druhý: Když, Pane, myslíme na Tebe, poznáváme svou ubohost. Čím si zasloužíme, že zde smíme
před Tebou klečet? Čím si zasloužíme, že Tě smíme přijímat? Nepřijímali bychom Tě, kdybys
neřekl „Jezte.“ Proto prosíme, očisťuj naše rty, kterými Tě přijímáme, jako jsi ve vidění očistil rty
proroka Izaiáše žhnoucím uhlem z oltáře. Tak nás svou milostí očisti, abychom lidem správně
zvěstovali, cos pro naši spásu vykonal a stále konáš.

Prosby
Lektoři: např.: Pane, prosíme Tě, dej nám pokorná srdce a radost ze svaté zpovědi. Odpověď:
Prosíme Tě, vyslyš nás.
Pane, prosíme Tě, dej nám rozvahu, když mluvíme o druhých, abychom nezraňovali. Prosíme Tě …
Pane, prosíme Tě, abychom dovedli svým chováním nadchnout nevěřící a získávat je pro nebe.
Prosíme Tě …
Pane, prosíme Tě za naše farní rodiny, abychom byli svorní a ochotní pomáhat. Prosíme Tě …

(Píseň)
Prosby ostatních.

Píseň

Modlitba za povolání
První lektor: Svatý Jan Pavel II. Se takto modlil za mladé, kteří hledají povolání:
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.
Amen.
Prosme tohoto světce o přímluvu: Svatý Jane Pavle II., Odpověď lidí: oroduj za nás.

(Píseň)
Modlitba na závěr putovní adorace
Všichni společně: Pane Ježíši, jsme tady a chceme se modlit za sebe navzájem.
Prosíme za každého mladého člověka v našem děkanátu. Dej, Pane, ať v Tobě nalézáme pravého
přítele.
Prosíme za ty, kdo Tě neznají, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. Sešli na nás, zde přítomné, svého
Ducha, ať dokážeme tyto hledající ovečky přivést k Tobě a Ty sám je pak naplň radostí z Tvé
přítomnosti.
Panno Maria, maminko naše a také všech kněží, přimlouvej se za našeho kaplana, otce Martina a za
místního kněze otce Josefa, ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit zodpovědně a s nadšením.
Maria, zahal svým pláštěm lásky také všechny naše animátory, aby svým působením pomáhali tam,
kde je to potřeba a byli tak dobrým příkladem pro druhé.
Zdrávas Maria, …

zdroje: http://antiochia.cz/texty/Libouchec07C.pdf ,
www.knezskyseminar.cz/wp-content/uploads/brozura-tyden-modliteb-za-duchovni-povolani.pdf .
Použito na Putovní adoraci za mládež v Morkovicích 2014. www.mladezkromeriz.signaly.cz

