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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 7.9. 
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

Spomienka 

Streda 8.9. Narodenie Panny Márie Sviatok 

Štvrtok 9.9. Sv. Petra Clavera, kňaza Ľub. spom 

Nedeľa 12.9. 24. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 
 

Predstavenie publikácie 
Biskupský úrad pozýva na slávnostné uvedenie knihy Tajomstvá Jána 
Pavla II., ktoré sa uskutoční v stredu, 8. septembra 2010 o 16.00 hod. 
v Diecéznom centre Jána Pavla II., na počesť Božieho služobníka 
a z príležitosti 7. výročia jeho návštevy v našom meste. 
 

Biblická konferencia 
Ústav biblických štúdií pri Teologickej fakulte TU v Trnave a 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 
v Bratislave, Katedra biblických vied organizujú v dňoch 11.-12. 
septembra 2010 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 
v Badíne konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom 
Exodus: moderný komentár k starovekej knihe. Tí, ktorí majú 
záujem, môžu si bližšie informácie pozrieť na plagáte na nástenke. 
 

Kalvárska púť 
V nedeľu, 12. septembra sa na banskobystrickej Kalvárii uskutoční 
tradičná púť z príležitosti sviatku Povýšenia Sv. Kríža. Bratia Bosí 
karmelitáni všetkých pozývajú na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude 
o 15.30. 
 
 
 
 
 
 
 



Primície 
Bratia dominikáni oznamujú: 
V nedeľu 5.09.2010 o 10.00h. vo Farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie v Banskej Bystrici - Mesto, bude náš novokňaz Bruno 
Branislav Donoval OP slúžiť svoju primičnú svätú omšu. Všetkých 
Vás srdečne pozývame! 
 
 
 
 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  
 

ÚÚVVOODD  
Začiatkom prázdnin sme avizovali, že od septembra sa v našej 
katechetickej rubrike budeme venovať svätej omši. 
Dnes začíname a hneď na začiatku uvádzame, že budeme čerpať z rôznych 
materiálov. Predovšetkým z Katechizmu katolíckej cirkvi (ďalej uvádzame 
pod skratkou KKC), ako aj z dokumentov viacerých teológov, ktorí sa 
zaoberajú otázkami liturgie a pastorálky.  
Našou snahou je pomocou týchto katechéz viac si zamilovať Pána Ježiša, 
prítomného v Eucharistii. 

ČČOO  JJEE  SSVVÄÄTTÁÁ  OOMMŠŠAA??  
Svätá omša je liturgickým slávením Eucharistie. Ak teda chceme hovoriť 
o svätej omši, nutne musíme hovoriť najprv o Eucharistii.  
 
Katechizmus katolíckej cirkvi Sviatosť Eucharistie definuje takto: 
Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli 
krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie 
pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým 
spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.  
„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil 
eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale 
zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, 
pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak 
jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa 
napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322,1323). 



 
Poďme sa z bližšia pozrieť na to, čo sa tým myslí. 
 
Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Svätá 
Cirkev nás učí, že iniciačné sviatosti sú: krst, birmovanie a Eucharistia. 
Možno by bolo dobre si všimnúť, že týmito sviatosťami postupne 
vstupujeme do osobného vzťahu s jednotlivými Osobami Najsvätejšej 
Trojice. 
Krstom sa stávame Božími deťmi. Podobne ako pri Jordáne, Boh Otec      
nad každým z nás vysloví tie nádherné slová: toto je môj milovaný syn – 
dcéra. Tým nás prijíma za bratov a sestry Ježiša Krista. Stávame sa tak 
členmi Cirkvi. Je to uvedenie do kresťanského života.  
Sviatosť Eucharistie sa stáva vrcholom v tom zmysle, že človek sa v nej 
prvýkrát aj hmatateľným spôsobom napĺňa Bohom v Ježišovi Kristovi. Ježiš 
Kristus sa pri Poslednej večeri sám rozhodol dať sa nám týmto tajomným 
spôsobom, že vo forme chleba, pre človeka denne tak potrebného             
a vo forme vína, pre človeka príjemného, odovzdáva seba samého a splýva 
s nami – stáva sa našou súčasťou. 
Sviatosť birmovania je zvláštne naplnenie sa Duchom Svätým. Je to 
sviatosť kresťanskej zrelosti. Ak sa naučíme totiž s Duchom Svätým 
spolupracovať, prosiť ho o pomoc a v tichu hľadať Jeho riešenia, naše 
reakcie sa stávajú postupne reakciami zrelého človeka a teda zrelého 
kresťana. Boh totiž z nás ako kresťanov nechce mať akýchsi „nadľudí“, ale 
chce aby sme našli našu vlastnú ľudskú hĺbku a veľkosť. 
 
Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva 
a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom 
Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej 
obete.  
Touto vetou nám KKC pripomína, že účasť na Pánovej obete máme vždy 
ako spoločenstvo, nie ako jednotlivci. Do spoločenstva Cirkvi však 
nepatríme len my, ktorí ešte žijeme na tejto zemi a nazývame sa Cirkev 
putujúca. Patrí sem aj Cirkev oslávená (tí, ktorí sú už v nebi) a Cirkev 
trpiaca (tí, ktorí sú v očistci).  
Čo sa týka Cirkvi putujúcej, teda nás, ktorí tu žijeme, platí: Kde sú ľudia, 
tam sú nedostatky. Aj v našom cirkevnom spoločenstve je istotne veľa chýb 
okolo nás, ale aj v nás samých. Za všetky tieto naše nedostatky alebo 
hriechy prináša obetu sám Pán Ježiš. Ale my, ktorí sa stávame jeho 



súčasťou prijímaním Eucharistie, sa postupne máme tiež učiť prijať              
na seba hodnosť kráľovského kňazstva.  
Jednoducho povedané: vo sv. omši a prijímaním Eucharistie sa máme         
od Krista učiť obetovať sa, vedieť odpúšťať, milovať, dávať seba samého. 
Týmto spôsobom každý jednotlivec nášho spoločenstva môže osobne 
prispieť k posväteniu celého spoločenstva tých, ktorí sa stretávame       
pri Eucharistii. Koniec koncov o prvých kresťanoch sa hovorí: Pozrite, ako 
sa milujú. Dá sa to povedať aj o našom spoločenstve? Čo môžem pre to 
urobiť ja? 
 

(Pokračovanie nabudúce) 

 


