
Tajemství víry – eucharistie

Boží Syn Ježíš Kristus se skrze Ducha svatého a Marii Pannu s o-
tajemstvím 

vykoupení je úzce spojena Ježíšova matka, kterou nám v
odkázal za matku. „Hle, tvá matka!“
tebe! Ona, jako Ježíšova i naše M j-

v-
ním prožívání tajemství eucharistie –

hlubokému prožívání svaté 
liturgie.

liturgii, mohou z

otroctví 
Kristovy smrti jsme 

,4

Jak vcházet do Kristovy smrti? Vírou a vzýváním Ježíšova jména. 

Chvíle tic
S Pannou Marií voláme Ducha svatého. Panna Maria prožívala tajem-

y-
tak hlubokém sjednocení s Ježíšem, jako když byla fyzicky na 

opouští všechno pro Krista (Lk 14,33) a ztrácí pr
zachránil (Mk 8,35). Každý z nás máme vztahy k
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vládl v
m plnosti! Aby
m

svatého zcela pronikne 

†, Syn i Duch svatý. Amen.

Modlitba po svaté liturgii: 
Odpustková modlitba* –

s celou vroucností duše

mými velkým dojetím a 
s d-

všechny kosti mé.“
(K , Zdrávas a

Sláva Otci.) 

b-

po 

o-

projevy víry získáváme odpustky, ji
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samotného Ježíše. 

eis ta idia, J 19,27). Mocí Ježíšova slova dochází k 
duchovní transplantaci nového srdce – nového duchovního centra. Starého 

programem duchovního zatemn ní
a egoistické vzpoury. Spolu s novým ogram 

-24). Maria je nová Eva, 
fiat – své ano Bohu (Lk 1,38). 

Ona šlape pekelnému hadovi na hlavu (Gen 3,15). Ona je má Matka!
– dokonalá lítost:

v

lítost? Vzývej Ježíšovo „Ježíši, Ježíši, 
(5krát) 

– sjednocení s Kristovou smrtí: 

– e-

ložisko v Ježíšem. 
V momentu Kristovy smrti odevzdávám v Ježíšovým du-

tom je vrcholné spojení s Bohem. 
Využij to i k duchovní misii v o momen-

probuzení – 10,8).    

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

v ložiska zla v nás, z
proto vyznávám: Jsem egoista, který nehled

edonista:
:

(chvíle ticha)
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Smiluj se nad námi, 
n . Amen. 

Kyrie eleison! Kyrie eleison! 
Christe eleison! Christe eleison! 
Kyrie eleison! Kyrie eleison! 

Gloria in excelsis Deo (Sláva na výsostech Bohu) 
Narodil se nám Spasitel! Tu noc ý-

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“

tu bylo s „Slá-
va 

Svatá Matko
vše uchovávala ve svém srdci a rozvažovala jsi o tom. I já spolu s Tebou 

na naši zem.

Písma svatého: 
S amá

Credo:
Boží slovo. 

Spolu s .
V d miliony dokonalé har-
monii pohybuje. Vnímám zákony i na naší zemi, a to jak v hmotné oblasti, 
tak v s-

ele. 

systém! A také podivuhodné instinkty u

Spasitel. Kolik herezí a he
eálné

Ježíše 
Krista, jednorozeného Syna Božího, který se skrze Ducha svatého a Marii 

mrtvých...
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vyhnula na jednu stranu hrudníku. Pán Ježíš 
vydechl naposled. 

V a-
Tebou 

vcházím do Ježíšovy smrti. Všechno s Tebou opouštím pro Ježíše, tak jako 
m byl 

,4). Matko, s tebou prožívám realitu spojení 
s Kristovou smrtí ve vzývání Božího jména.

„Kdo by vzýval jméno Pánovo, bude spasen.“
Ježíš, hebrejsky Jehošua. 

„Je-ho-šu“
Boha v „á“

otýká se mé 
„á“ tato Boží moc otvírá mou duši, spoutanou systémem

„á“ Ježíšovým 
Ježíši, spolu s Tvým duchem ode-

nebeského Otce, (pomalu pronáším): „Je-
ho-šu-á-á-á“.

Podruhé vzývám Boží jméno a vcházím svým duchem do Otcovy ná-
„Je-ho-šu-á-á-á“.

národ: „Je-ho-šu-á-á-á“.
Skrze Krista, s Kristem a v

.

(duchovní): 
Hle, Beránek Bož

. Amen.  

Modlitba po svatém 
Matko Boží, uvítej Ježíše a dej mi milost prožít realitu: „Kdo jí mé T lo

e
On je nyní v živém svatostán-

Boha s lidmi. (srov. Apok 21,2-3)

jsi po a Jehož jsi porodila. Hle, Jeho sa-
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Ježíšem 
tomu milost. 

Pomalu s u-
chu svatý...“

(konsekrace):

pak pronesli i apoštolov : „Toto je moje 

p spojuje s Otcem. 
Když Izraelité vyšli z otroctví Egypta, doprovázel je Hospodin v

sloupu (Ex 14). Vnímám tento ohnivý sloup, ve

– testament z
Ježíši d-

„Hle, tvá matka!“ (Dívám se do Tvých 

do nejhlubšího místa mé bytosti – eis ta idia (J 19
duše od ducha (Žid 4,12). Zde 
duchovní transplantaci nového srdce, nového duchovního centra, ý-
vání Tvého jména: „Je-ho-šu-á-á-á“.

–
Dívám se do Tvých – 1) 

nedbal jsem o svou nesmrtelnou duši o-
vor s rein-
karnaci, feng-šuej, jin a jang, akupunkturu, homeopatii; 3) byl jsem závislý na mobilu, 
internetu a lživých masmédiích; 4) byl jsem otrokem dekadentní hudby; 5) ignoroval jsem 
Boží zákony, které odsuzují amorálnost a satanský gender... Nyní z hloubi srdce a 
s bolestí, s pohledem do každé Tvé rány, opakuji: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, 

(5krát)
– spojení s Kristovou smrtí: 

tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Hlava se sklání k hrudi
Z posledních sil se vzpírá na 

nohy a mocným hlasem volá: 
ducha!“
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ti: „Hle, On je dán ku pádu a ku povstání mnohých a tvou vlastní duši pro-
.“ (Lk 2,34)

Matko Boží, Ty jsi znala Izaiášovo proroctví o muži bolesti. Ty ve svém

Stala ses matkou Toho, kdo z ovržení 

svém srdci
ova,

opakuješ své „fiat“, své „ano“ Bohu. Nyní s adostné 
stech a ztratit jedine

svým životem to nejlepší – odevzdat ho milujícímu 

získávat a rozmnožovat duchovní poklady v
i-

jí
s

Sanctus, Sanctus, Sanctus

„
!“ 

Když byl seslán Duch svatý v den Letnic, strhl se hukot z nebe, jako 
když se žene prudký vítr, a napln
všichni apoštolové i s tebou, Boží Matko. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, 

at (Sk 2). Toho dne se obrátilo 
P

v
poprvé sloužena apoštoly.

Za chvíli Duch svatý sestoupí a s
„Svatý, Svatý, Svatý!“

(tímto zt

V , kde jsi, Pane Ježíši, ustanovil 

! Apoštolové v


