
Rodinná večeře Páně
(inspirace)



Účelem této prezentace není podat vyčerpávající vyučování 
o Večeři Páně nebo vyvolat diskuzi o rozdílných poje�ch tohoto 
úkonu v různých společenstvích, církvích  nebo denominacích.

Účelem této prezentace je povzbudit a inspirovat věřící, aby 
Večeři Páně konali pravidelně v rodinném kruhu: 
rodiče + prarodiče + dě�. 
Samozřejmě podle možnos�, které v té které rodině jsou.

Žijeme v době, kdy je na rodinu a vztahy v ní  vyvíjen veliký 
tlak, který chce do rodiny přinést rozdělení a zničit vztahy mezi 
jejími členy. Věřím, že Pán chce dělat v rodině pravý opak: 
Chce, aby rodina byla místem, kde je ustanoveno 
Jeho  neotřesitelné království. Místem, 
kde jsou zdravé vztahy, plné milos� 
a pravdy – Jeho  lásky.

Věřím, že jedním z důležitých nástrojů, 
jak toho dosáhnout, je společná rodinná Večeře Páně. 



Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: 
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 
vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, 
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: 
„Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; 
to čiňte, kdykoli budete pí�, na mou památku.“
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, 
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, 
proviní se pro� tělu a krvi Páně.
Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí 
a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, 
že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných 
a mnozí umírají.
1. Korintským 11: 23-30



Co si připravit?

- Bibli

- chléb (může být jakýkoli)
   Dobře funguje chléb macesový

-  víno (pro dospělé)
   Varianta pro VP s dětmi: Hroznový 
džus

- miska na chléb

- kalich



Příklad rodinné večeře Páně:
-  Shromáždit se a modlit se na úvod, pozvat Ducha svatého
- Přečíst nahlas vhodnou pasáž z Písma (např. 1. Korintským 11: 23-30)
-  Poděkovat Pánu za to, že  za nás vydal své tělo ke zničení, že nás miloval až do
   konce.
- Sdílet navzájem chléb.
- Poděkovat Pánu za Jeho krev, která tekla na odpuštění našich hříchů a stále nás od
   našich hříchů očišťuje.
- Sdílet navzájem kalich s vínem (případně džusem).
- Vyhlásit, že pla� smlouva mezi námi a Pánem, která je spečetěna Jeho krví.
- Stejná smlouva pla� i mezi námi: jsme součás� Jeho těla – církve – potřebujeme jedni 
  druhé,  máme si odpouštět navzájem, abychom naplnili Boží záměry a touhy, nemáme 
  zavírat své  srdce před potřebami ostatních a s pomocí Ducha svatého se milovat  
  navzájem Jeho  láskou.
- Věnovat chvíli modlitbám jedněch za druhé, napravování vztahů, odpuštění si navzájem,
  modlitbám za potřeby druhých, atp.
- Chvály a díkůčinění.




