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P. Elias Vella v této knize ukazuje praktickou cestu, jak se stát eucharistickým člověkem, jak dovolit, aby nás 

přijímání eucharistie skutečně proměňovalo. 

 

 

1. Ježíš přišel, aby každého z nás obnovil a uzdravil, aby posbíral střípky mé zraněné 

osobnosti a znovu je složil dohromady. To koná mocí Ducha svatého. 

 

2. Když se zcela podřídíme Bohu a obětujeme mu vše, co máme, v té chvíli se náš život 

stává bohoslužbou. 

 

3. V eucharistii a skrze eucharistii jsme pozváni, abychom si navzájem odpouštěli 

a milovali všechny lidi, vůči nimž cítíme zášť, zahořklost či jakýkoliv jiný nedostatek 

lásky. 

 

4. Liturgie nemá pouze připomínat minulost, ale zpřítomňovat všechna požehnání, která 

Bůh v minulosti udělil. Tak se minulost zpřítomňuje a aktuálně prožívá. 

 

5. Ježíš během svého pozemského života naplňoval tři hlavní poslání: být knězem, 

prorokem a králem a každý pokřtěný člověk je povolán k tomu, aby na těchto posláních 

měl podíl. 

 

6. Rozvíjením křestní milosti se každý pokřtěný aktivně podílí na jediném Kristově 

kněžství. 

 

7. Nemůžu žít duchovním životem, a přitom se vůbec nezajímat o své bližní. Budu-li se 

takto chovat, sám se od Ježíšova kralování odděluji. Evangelizace tedy vychází z mého 

podílu na Ježíšově královském poslání. 

 

8. Všichni jsme proroci. Proroctví je určeno k tomu, aby pomohlo lidem lépe žít 

v přítomnosti. Bůh nám nikdy nedává poznat budoucnost proto, aby uspokojil naši 

zvědavost, ale proto, aby nás naučil lépe žít tady a teď. 

 

9. Mohu přistupovat k svatému přijímání každý den, ale to ještě nic nevypovídá o hloubce 

mé víry. Tu prokáže můj každodenní život. Pokud se můj život nemění, pak liturgie není 

důsledkem toho, co žiji, ale pouze symbolickým aktem, který nikam nevede. 

 

10.  Mějme na paměti, že eucharistie je tou nejkrásnější ochutnávkou věčného života. Je to 

skutečně jen náznak, ale dává nám tušit, jaký jednou bude náš život na věčnosti. 

 

11.  Eucharistie je ve skutečnosti „Bůh s námi“. Je to nejnádhernější projev Božího přátelství 

k nám. 



 

12.  V eucharistii se setkáváme s Ježíšem, svým Bohem, jako s přítelem. Právě v ní dosahuje 

naše modlitba a naše přátelství s Bohem vrchol. 

 

13.  Naše skutečná hodnota nespočívá v tom, že jsme silní, bohatí nebo chytří. Každý, kdo se 

chce chlubit, by se měl chlubit pouze tím, že má rozum a zná Hospodina. 

 

14.  Setkání s Ježíšem v eucharistii je tím nejdůvěrnějším, jaké je tady na zemi možné. 

Po dva tisíce let nenastal jediný okamžik, kdy by Ježíš s námi nezůstal živý v eucharistii. 

 

15.  Být Božím přítelem neznamená, že mne Bůh bude neustále hýčkat. Znamená to 

následovat ho a dovolit mu, aby mne provedl temnými údolími. 

 

16.  Pro světce i nás všechny, kteří milujeme Boha a chceme ve svém duchovním životě 

kráčet vpřed, je eucharistie naprosto nepostradatelná. 

 

17.  Když procházíme těžkostmi, neznamená to, že nás Bůh opustil, že se o nás nestará. 

Naopak, je to znamení Božího přátelství k nám, v kterém nás Bůh přivádí k duchovní 

zralosti a dává nám novou sílu. 

 

18.  Stát se Božím přítelem zároveň předpokládá stát se jeho učedníkem a následovat ho. 

 

19.  Bez osobní modlitby se Božím učedníkem nikdy nestanu. Můj důvěrný vztah s Bohem 

může růst jedině tehdy, když jsem s ním a on je se mnou.  

 

20.  Poznat Boha nejen rozumem, ale také srdcem mohu pouze tak, že před ním budu 

prodlévat v tichu a samotě. A vrchol této důvěrnosti s Bohem prožíváme při eucharistické 

adoraci. 

 

21.  Pokora je základem lásky. Bez pokory nemůžeme naplno milovat, protože skutečná 

láska si neklade žádné podmínky. 

 

22.  V průběhu dne neexistuje jediný okamžik, kdy by se někde ve světě neslavila mše svatá. 

Toto neustálé Ježíšovo sebeobětování Otci, trvalé obnovování smlouvy mezi Bohem 

a člověkem je nekonečným proudem modliteb stoupajícím jako vůně kadidla, 

nepřerušenou obětí chvály, neutichajícím díkuvzdáním. 

 

23.  Hlásat Boží slovo znamená hlásat dobrou zprávu. Pokud ji však já sám neprožívám 

a nezakouším ve svém životě, nemohu ji hlásat ostatním. 

 

24.  Ačkoliv bylo Mariino srdce probodeno mnoha meči bolesti, nikdy se nesnažila svému 

utrpení ani utrpení svého Syna vyhnout. Kráčela vstříc utrpení Kalvárie a přitom nesla 

vlastní kříž, jímž odevzdala Synu lidstvu. To je eucharistická Marie: darovala lidstvu 

sama sebe. 

 

25.  Když se sjednocuji s Bohem, osvojuji si Boží smýšlení. Přijmout Ježíšovo smýšlení je 

boj na celý život a přijímání eucharistie nám pomáhá se Božímu smýšlení alespoň trochu 

přiblížit. 



 

26.  Boží vůle se s mými plány nemusí shodovat, ale vždy je pro mě tím nejlepším. 

 

27.  Pokora znamená sloužit druhým. Není to pocit, ale činnost. 

 

28.  Kdyby nás Bůh miloval podle zásluh, velmi snadno bychom jeho lásku ztratili. 

 

29.  Eucharistie mi pomáhá, abych se pevněji rozhodl vyhýbat se všemu, co po mně Bůh 

nechce, a konat to, co po mně chce.  

 

30.  Občas se stává, že se nám nedaří někomu odpustit. Právě v takových chvílích je dobré 

poprosit Ježíše, aby nám k tomu dal sílu. 

 

31.  Máme usilovat o pokoj lidí kolem sebe. Máme se stát tvůrci pokoje a přinášet ho všude 

tam, kde žijeme. 

 

 
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži  

ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii. 

 


