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Ježíš nám dává sám sebe 

(Jan 6,51-59) 
 

Pane Ježíši, 
děkujeme ti, 

že tě smíme přijímat 
v podobě chleba a vína. 

Věříme, že jsi 
ve svatém přijímání  
skutečně přítomen, 

i když toto tajemství 
nemůžeme zcela pochopit. 

Děkujeme ti, 
že nám dáváš sám sebe. 

Amen. 
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