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YOUCAT – MOJE PRVní SVATé PŘIJíMání
Moje první svaté přijímání navazuje na YOUCAT pro děti. Seznamuje malé čtenáře a čte-

nářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev. Odpoví-
dá i na otázky: na čem se zakládá opravdové přátelství? Můžu být Ježíšovym přítelem? Jak 
oslovovat Boha? Dá se naučit modlitba? Jak mi Ježíš pomůže, aby ze mne byl dobrý člověk? 
A co se děje při mši svaté?

Knížka je krásným dárkem, jímž si děti připomenou chvíli, kdy poprvé přijaly živého Kris-
ta a udělaly svůj první velký krok ve víře. Děti, každý kus je originál. Zapište si do něj, jak 
probíhalo právě vaše první svaté přijímání! Vložte si do něj své fotografie i snímky svých 
rodičů, kamarádů a příbuzných.

Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2019

Milý Zdeňku,
Je od tvého kamaráda hezké, že tě chce po-

zvat do jejich společenství. Je třeba ale také 
vědět, že společenství vzniklá z  reformace 
společně popírají přítomnost Boha – Ježíše 
Krista v Eucharistii, a proto neslaví mši sva-
tou. Církev věří, že Ježíš Kristus – Syn Boží 
ustanovil sedm svátostí*, a  v nich po svém 
nanebevstoupení dál přebývá mezi svými 
učedníky (křesťany). Svátosti jsou viditelná 

se od nich můžete naučit, je jejich nadšení 
z účasti na mši svaté, a zároveň byste měli být 
opravdu vděční za všechno, co máte v  po-
rovnání s tím málem, které má většina z nich.

Bývají v různých částech světa od-
lišnosti ve slavení mše svaté, nebo 
je to stejné jako u nás?

Většina katolíků na celém světě zachovává 
stejný mešní řád, protože přináleží k tomu, 
co nazýváme římským nebo latinským obřa-
dem. na některých místech, jako třeba v Ti-
chomoří nebo v Africe, jsou do mše svaté za-
hrnuty jiné kulturní prvky, zvlášť co se týká 
hudby a  liturgického tance, díky kterému 
jsou jejich liturgické slavnosti velmi krásné.

mnozí z nás máme spolu s vámi rádi 
seriál star Trek a jiné seriály a počí-
tačové hry. někdy máme problém se 
od nich odtrhnout a žít v našem sku-
tečném životě, který se nezdá být 
tak zajímavý. Co byste nám poradil?

Vyrůstal jsem v době počátků objevování 
vesmíru, když byly vypouštěny první umě-
lé satelity a první muži a  žena vstoupili do 
vesmírného prostoru. Jako kluk jsem četl 
vědeckofantastické knihy ze školní knihovny. 
Bylo to vzrušující období a děti v mém věku 
se hodně zajímaly o to, co budoucnost může 
přinést. V  té době běžely televizní progra-
my a začínaly filmy typu Star Trek a Hvězd-
né války a já jsem se na většinu z nich díval. 

Vyrůstal jsem dříve, než začaly počítačové 
hry, takže jsem je nehrál. Co je ale důležité, 
že bavit se můžete nejenom hraním těchto 
her, ale také venku při sportovních hrách se 
svými sourozenci a kamarády nebo objevo-
váním a poznáváním okolí, podnikáním pro-
cházek a výletů tam, kde žijete.

mluvíte moc krásně česky i dalšími 
jazyky. Je těžké se naučit naši řeč?

První řeč, kterou jsem studoval na střední 
škole ve svých čtrnácti letech, byla francouz-
ština. Později, když jsem byl seminaristou 
v Římě, jsem se naučil italsky a během jed-
noho léta jsem jel do Vídně, abych studoval 
němčinu. Jinak, během diplomatické služby, 
jsem se učil španělsky a také česky. Anglič-
tina je mým rodným jazykem a vedle ní pak 
mluvím italsky, španělsky a francouzsky, při-
čemž zlepšuji svou znalost češtiny a  umím 
i trochu německy. V čase, kdy jsem působil 
v Jordánsku, jsem se zkoušel učit arabštinu. 
Znám ale jen několik výrazů, jako například: 
„dobré ráno“ a  „dobrý večer“. Čeština je 
dost těžká, protože především skloňování 
je složité.

máte nějaký recept na to, jak se 
rychle naučit cizí jazyk?

nemám recept na studium jazyků, ale 
mohu zmínit dvě důležité věci. První je osob-
ní zkušenost: naslouchání druhým lidem, 
když mluví, čímž se naučíte nejenom výslov-
nost slov, ale i způsob, jak je používají a jak 

se sami vyjadřují. Pomáhá v  tom i  poslech 
rozhlasu nebo sledování programů. Druhou 
věcí je znalost: učit se slovíčka a gramatiku.

Kde bychom se jako ministranti 
s vámi mohli setkat nebo dokonce 
spolu prožít mši svatou?

Setkal jsem se s ministranty během boho-
služeb, kterých jsem se zúčastnil a počítám 
s tím, že vás budu potkávat i v následujících 
týdnech a měsících, protože jsem přijal po-
zvání slavit mši svatou na různých místech. 
Až budou organizována diecézní ministrant-
ská setkání, chtěl bych na ně také přijít a pro-
žít je spolu s vámi.

máte pro nás nějaké povzbuzení na 
konec rozhovoru?

Chtěl bych vás povzbudit, abyste měli rádi 
svou službu u oltáře a abyste se z ní těšili. 
Vaše pomoc a služba je moc důležitá a vel-
mi zkrášluje slavení liturgie; pomáháte lidem 
ve chvíli, kdy se modlí a vyjadřují svoji lásku 
k Bohu. Děláte s nimi totéž, když sloužíte – 
tím i vy vyjadřujete svou lásku k Bohu. Díky 
ministrantské službě u oltáře můžete poznat, 
zda máte povolání sloužit Bohu v kněžském 
nebo řeholním životě, jako tomu bylo i u mě.

děkujeme za hezké povídání i vaši 
službu v naší zemi a přejeme

mnoho sil a Boží radosti.
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Neúnavně se ptejte 
a mluvte spolu o své víře! 

Nemlčte, až na vás děti začnou 
dotírat svými otázkami, 

ale buďte silní a předávejte víru, 
stejně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. 

Staňte se živým poutem, 
které z pokolení na pokolení umožňuje, 

aby bylo evangelium stále přítomné 
v našich rodinách, 

společenstvích i v církvi.

Papež František
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Doporučuji vám 
YOUCAT pro děti. 
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Moje
první svaté

přijímání

navazuje na YOUCAT pro děti. 
Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, 

co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev. 
Odpovídá i na otázky: 

Na čem se zakládá opravdové přátelství? 
Můžu být Ježíšovým přítelem? Jak oslovovat Boha? 

Dá se naučit modlitba? Jak mi Ježíš pomůže, aby ze mne 
byl dobrý člověk? A co se děje při mši svaté?

Knížka je krásným dárkem, jímž si děti připomenou chvíli, 
kdy poprvé přijaly živého Krista a udělaly 

svůj první velký krok ve víře. 
Děti, každý kus je originál. Zapište si do něj, 

jak probíhalo právě vaše první svaté přijímání! 
Vložte si do něj své fotografi e i snímky svých rodičů, 

kamarádů a příbuzných.

Moje první svaté přijímání
Vzpomínkové album
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Nedělní mše 
u nekatolíků?

znamení, v nichž účinně působí Bůh. Svátosti 
si nevymyslela Církev, Ježíš Kristus jí je svě-
řil. Církev je natolik svatá, nakolik z pokladů 
svátostí věrně rozdává milost (sílu, pomoc) 
lidem na cestě k Bohu.

Mezi svátostmi má pak ústřední místo 
Eucharistie (mše svatá). Říkáme, že je pra-
men a vrchol křesťanského života (srov. 2. 
vatikánský koncil, konst. Lumen gentium, 
11), protože v ní je nejen síla (milost) Boží, 

ale je v ní přítomný sám Bůh – Ježíš Kristus 
(srov. J 6. kap.). Proto Církev zavazuje věřící 
povinností, aby se každou neděli a zasvěce-
ný svátek účastnili celé mše svaté, která je 
zpřítomněním oběti Ježíše Krista na kříži, 
ale i setkání s ním – Zmrtvýchvstalým. To je 
smysl nedělních shromáždění (srov. Sk 20.7). 
Jsou různá setkání, pobožnosti a modlitební 
shromáždění, ale mši svatou nic nenahradí. 
Ti, kdo z různých důvodů popřeli eucharistii, 
nemají pak ani jiné svátosti, uznávají de facto 
pouze křest. 

Reformační společenství se oddělila od 
Církve, protože nevěřila, že je v ní skutečně 
přítomný Bůh – právě v (a skrze) Eucharistii. 
(Došlo, jak říkáme, na lámání chleba.) 

Proto bylo dříve zakázáno navštěvovat 
společenství jinověrců, protože odváděla 
od setkání s  Kristem skutečně přítomným 
ve mši svaté. Dnes to zakázané není, ale na 
skutečnosti přítomnosti Krista v Eucharistii 
(resp. nepřítomnosti tam, kde Eucharistie 
chybí) se nic nezměnilo. Proto bych ti do-
poručil o své návštěvě u jinověrců promluvit 
se svým knězem. Každopádně účast na ta-
kové bohoslužbě nenahrazuje tvou výsadu 
(a v neděli povinnost) být na mši svaté. Milo-
vat mši svatou je milovat Krista.

otec Marek Miškovský
* Křest, Biřmování, Eucharistie, Smíření, 

Pomazání nemocných, Kněžství, Manželství

Můj kamarád je evangelík a zve mě na jejich 
bohoslužbu. Můžu tam jít místo mše svaté?

Zdeněk, 16 let

K
ni

hy YOUCAT PRO DěTI
Katolický katechismus pro děti a rodiče. Pře-

hledný souhrn nauky o víře a morálce katolické 
církve přizpůsobený malým dětem.

„neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! 
nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými 
otázkami, ale buďte silní a předávejte víru, stej-
ně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. Staňte 
se živým poutem, které z pokolení na pokolení 
umožňuje, aby bylo evangelium stále přítomné 
v našich rodinách, společenstvích i v církvi.“ Pa-
pež František

Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2018

Obojí je možné koupit 
jako dárkový box: https://
ikarmel.cz/produkt/dar-
kova-sada-youcat-k-prvni-
mu-svatemu-prijimani 
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