
Přečtěte si pozorně celý následující text (dále se bude říkat jen text): 
 
Chceme-li objevit důvěrný vztah, který poutá církev k eucharistii, v celém jeho bohatství, 

nesmíme zapomínat na Marii, Matku církve a její vzor. V apoštolském listu Rosarium 
Virginis Mariae jsem poukázal na nejsvětější Pannu jako na učitelku kontemplace Kristovy 
tváře a mezi tajemství světla jsem vložil také ustanovení eucharistie. Vždyť Maria nás může 
k této svátosti vést, protože k ní má hluboký vztah.  

Na první pohled evangelium o tomto tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na 
Zelený čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla přítomna mezi apoštoly, „kteří 
jednomyslně setrvávali v modlitbách“ (Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po 
nanebevstoupení v očekávání Letnic. Tato její přítomnost nemohla jistě chybět při slavení 
eucharistie mezi věřícími první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“ (Sk 2, 42).  

Ale kromě její účasti na eucharistické hostině lze Mariin vztah k eucharistii nepřímo odvíjet 
od jejího vnitřního postoje. Maria je „žena eucharistie“ celým svým životem. Církev, která 
hledí na Marii jako na svůj vzor, je povolána napodobovat ji také v jejím vztahu k tomuto 
přesvatému tajemství.  

Mysterium fidei! Je-li eucharistie tajemstvím víry, které natolik přesahuje náš rozum, že se 
musíme zcela svěřit Božímu slovu, nikdo nám nemůže být oporou a vůdcem v podobném 
postoji tak jako Maria. Když opakujeme Kristovo gesto při Poslední večeři, abychom splnili 
jeho příkaz: „To čiňte na mou památku!“, přijímáme zároveň Mariinu výzvu uposlechnout ho 
bez váhání: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5). Svou mateřskou starostlivostí 
prokázanou na svatbě v Káně Galilejské jako by nám říkala: „Neváhejte a důvěřujte slovu 
mého Syna. On byl s to proměnit vodu ve víno, a stejně je také schopen učinit z chleba a vína 
své tělo a svou krev, a odevzdat tak v tomto tajemství věřícím živou památku na svou Paschu 
a stát  se «chlebem života»“. 

V jistém smyslu žila Maria svou eucharistickou víru ještě dříve, než byla eucharistie 
ustanovena, už tím, že poskytla své panenské lůno k vtělení Božího slova. Eucharistie 
odkazuje na utrpení a vzkříšení, ale navazuje zároveň na vtělení. Maria počala při Zvěstování 
Božího Syna také ve fyzické podobě těla a krve a předjímala tak v sobě to, co se v jisté míře 
svátostně uskutečňuje v každém věřícím, který přijímá tělo a krev Páně pod způsobami chleba 
a vína. 

 
 
Odpovězte na následující otázky (vycházejte z textu): 
 
1. Proč nás právě Maria může vést k eucharistii? 

 
Protože má k eucharistii hluboký vztah. 
 
2. Jakým způsobem žila Maria svou eucharistickou víru ještě před ustavením eucharistie? 
 
Tím, že poskytla své panenské lůno k vtělení Božího slova. 
 
3. V čem má církev napodobovat Marii? 
 
V jejím vztahu k eucharistii. 
 
4. Při jaké příležitosti proměnil Ježíš vodu ve víno? 
 
Na svatbě v Káně Galilejské. 
 



5. Jak zněla Kristova výzva při Poslední večeři?  
 
„To čiňte na mou památku!“ 
 
6. Kterého dne slavil Ježíš Poslední večeři?  
 
Na Zelený čtvrtek. 
 
Vyplývají z textu následující tvrzení? Zakroužkujte správnou odpověď. 
 
7. Ve vyprávění o ustanovení, večer na Zelený čtvrtek se mluví 
o Marii. ANO NE 

8. Marie je matkou církve a jejím vzorem. ANO NE 

9. Marie byla přítomná v první komunitě po nanebevstoupení 
očekávající seslání Ducha svatého. ANO NE 

10. Tajemství víry lze uchopit pouze lidským rozumem.  ANO NE 

11. Ježíš se v eucharistii stává „chlebem života“. ANO NE 

12. Eucharistie odkazuje na utrpení a vzkříšení. ANO NE 

13. Věřící přijímá tělo a krev Páně pod způsobami chleba a 
vína. ANO NE 

14. Marie je v textu označena jako žena „svátosti smíření“. ANO NE 

15. Marie nás vyzívá, abychom bez váhání uposlechli jejího 
syna. ANO NE 

16. Letnice jsou jiným výrazem pro Zvěstování Panně Marii.  ANO NE 

 
 
 
 
Označte jednu odpověď, která je logickým pokračováním věty. Vycházejte při tom 
z textu.  
 
 
17. Mysterium fidei znamená: a) vyznání víry 
                                                 b) středověké náboženské divadlo 
                                                 c) tajemství víry 
                                                 d) kultovní obřad 
 
 
18. Pascha je: a) označením pro židovskou veleradu 
                       b) židovský svátek připomínající uchránění izraelských prvorozenců a odchod        
                           z Egypta 
                       c) označením pro dějiny utrpení Ježíše Krista 
                       d) Židovská slavnost světel je slavena každoročně v prosinci na památku    
                           znovuvysvěcení chrámu (165 př. Kr.) 



 
 
 
19. Letnice: a) Staroorientální zvyk podle něhož se bratr zesnulého musel oženit s jeho  
                        vdovou 
                    b) prosebná modlitba 
                    c)  Dcera Herodiady si vyžádala na  králi Herodu I. Antipovi hlavu Jana Křtitele      
                         jako odměnu za tanec.   
                    d) den seslání Ducha svatého                                             
 
 
 
 
Napište tři klíčová slova, která vystihují podstatu textu: 
 
20. eucharistie 
 
21. Marie 
  
22. církev  
 
 
Která biblická kniha popisuje první křesťanskou komunitu po nanebevstoupení? 
  
23. Napište její český název …Skutky apoštolů   
 
24. Napište českou zkratku ...... Sk 
 
 
 
Pozorně si přečtěte následující text a vyplňte úkoly pod textem. 

As a result, there is a profound analogy between the Fiat which Mary said in reply to the 

angel, and the Amen which every believer says when receiving the body of the Lord. Mary 

was asked to believe that the One whom she conceived “through the Holy Spirit” was “the 

Son of God” (Lk 1:30-35). In continuity with the Virgin's faith, in the Eucharistic mystery we 

are asked to believe that the same Jesus Christ, Son of God and Son of Mary, becomes present 

in his full humanity and divinity under the signs of bread and wine. 

Přeložte v textu podtržená slova podle smyslu kontextu.  

25. in reply to the angel - v odpověď na andělova slova 

26. the body of the Lord - tělo Páně 

27. through the Holy Spirit – působením Ducha svatého 



28. the Son of God – Boží Syn 

29. the Eucharistic mystery – eucharistické tajemství 

30. under the signs of bread and wine - pod způsobami chleba a vína 

Odpovězte na základě přečteného cizojazyčného textu na následující otázky. 

31. Jak odpověděla Maria na andělova slova?  Fiat 

32. Co se vyžadovalo od Marie? …aby věřila, že ten, kterého počala je „Boží Syn“. 

33. Kdo zvěstoval Panně Marii? Anděl 

34. Kdo se zpřítomňuje s celým svým boho-lidským bytím? Ježíš, Syn Boží a Syn Mariin 

35. Jakou odpověď pronáší každý věřící, když přijímá tělo Páně? Amen 

36. Jak se Kristus zpřítomňuje v eucharistii?  Pod způsobami chleba a vína. 

37. Vytvořte antonymum (slovo opačného významu) ke slovu: receiving – deprecation 

 

 

 


