
Text Sophie de Mullenheim
Ilustrace Émilie Vanvolsem

Poprvé u Ježíšova stolu
Pokračování velké cesty

Byl(a) jsem pokřtěn(á) ............................................... v kostele .....................................................

Za kmotra/kmotru mi byl(a) ............................................................................................................

Poprvé jsem byl(a) u svatého přijímání

.......................................... v kostele .......................................................................................................

Moje rodina tam byla se mnou.

Byli tam: ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Tento den jsem poprvé přijal(a) Tělo Pána Ježíše.  

Od nynějška ho budu moci přijímat po celý svůj život.
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Přijmout Ježíše

Už jsi byl(a) i ty u svatého přijímání! Gratuluji! Tvá velká ces-
ta s Ježíšem, která začala křtem, dál pokračuje! Možná jste 

měli oslavu také doma a všichni se s tebou radovali, někdo ti tře-
ba dal i nějaký dárek. Ale nejkrásnější dárek je právě ten, který 
jsi obdržel(a) při mši svaté: Kristovo tělo pod způsobou chleba.

Asi se ti zdá těžké všemu hned porozumět, ale to nevadí. 
Představ si, že ani ti nejvzdělanější dospělí zde na zemi nikdy 
neporozumí tomu, jaké bohatství jsme dostali v tomto ohrom-
ném daru.

Přesto je důležité přijmout Ježíše pokaždé, když jsi na mši 
svaté a nebrání ti v tom tvůj hřích. Mše svatá ti od začátku po-
máhá připravit srdce pro přijetí Ježíše a také tě zapojuje spolu 
s dalšími věřícími do jednoho těla církve, Těla Kristova.

Nezapomeň, že Ježíš na tebe teď čeká při každé mši svaté, 
ale obzvlášť se na tebe těší v neděli.
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Tady jsem, Pane!

Ježíš nás neustále zve, abychom ho přijímali. Měl by to být 
vždy svátek pro naše srdce. Ale někdy se nám nechce, srdce 

máme daleko, nemáme chuť odpovědět na jeho pozvání.
Až se ti to někdy stane, řekni si, jaké máš velké štěstí, že 

můžeš jít na mši svatou. Někteří na ni jít nemůžou, protože jsou 
nemocní nebo protože v jejich okolí nejsou žádní kněží. A v ně-
kterých zemích je veřejné sloužení mše svaté zakázáno! Určitě 
tě povzbudí, když svěříš všechny tyto lidi Bohu ve své modlitbě. 
Vzpomeň si třeba na svatého Jana Maria Vianneye, který ve 
tvém věku riskoval život, aby mohl jít na mši. Pochopil, že se-
tkáním s Ježíšem získává sílu k tomu, aby jednal podle Ježíšova 
příkladu, a tak se mu co nejvíce podobal.

Malý Jan Maria Vianney žil v době, kdy byla ve Francii cír-
kev pronásledována a mše byly zakázané. Přesto se našel kněz, 
který v jedné stodole skryté uprostřed lesa sloužil mši svatou! Za 
noční tmy tam chlapec chodíval spolu se svou rodinou a jejich 
přáteli. Cestou je kdykoli mohli zastavit vojáci. Bylo to nebez-
pečné, ale pro Jeníka to byla tak důležitá schůzka, že ji nechtěl 
nikdy vynechat. Pro něj i pro ostatní bylo moc důležité pravidel-
ně se mše svaté účastnit. Bez tohoto vzácného daru se nemohli 
obejít. Jan Maria se později rozhodl stát se knězem, aby i on 
mohl rozdávat Ježíše druhým. Jistě jste o něm již někdy slyšeli, 
říká se mu také svatý farář arský.

Po stopách svatého Jana Maria Vianneye
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