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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 30.11. Sv. Ondreja, apoštola sviatok 

Piatok 3.12. Sv. Františka Xaverského, kňaza slávnosť 

Sobota 4.12. 
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

ľub.spom. 

Nedeľa 5.12. 2. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ  
 
 
 

Odpustová slávnosť 

V piatok, 3. decembra, bude v Katedrále odpustovú slávnosť hlavného 

patróna chrámu a diecézy, sv. Františka Xaverského.  

Slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať Mons. Rudolf Baláž, 

banskobystrický diecézny biskup. 
 

Prvý piatok a sobota 

V týždni budeme mať prvý piatok a sobotu mesiaca. 

Pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v piatok po ranných 

svätých omšiach.  

V sobotu vás pozývame na fatimský program na Starých Horách. 
 

Zbierka na charitu 

Dnes je diecézna zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 

zaplať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((1133..))  
 

SSVVIIAATTOOSSTTNNÁÁ  OOBBEETTAA::  VVZZDDÁÁVVAANNIIEE  VVĎĎAAKKYY,,  
PPAAMMIIAATTKKAA,,  PPRRÍÍTTOOMMNNOOSSŤŤ  ((33..ČČAASSŤŤ))  
 

KRISTOVA PRÍTOMNOSŤ MOCOU JEHO SLOVA A DUCHA 
SVÄTÉHO 
 

Pán Ježiš, ktorý zomrel, bol vzkriesený a je po pravici Boha 
Otca aby sa za nás prihováral, je zároveň prítomný vo svojej 
Cirkvi mnohorakým spôsobom. 
Je prítomný vo svojom slove, v modlitbe Cirkvi („... kde sú 
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja 
medzi nimi“ Mt 18, 20), v chudobných, chorých, uväznených 
(porov. Mt 25, 31-46), vo sviatostiach, ktoré on sám ustanovil, 
v obete svätej omše a v osobe vysväteného služobníka. Ale 
nadovšetko je prítomný pod eucharistickými spôsobmi. 
Čo je to za „prítomnosť“? 
Spôsob Kristovej prítomnosti pod eucharistickými spôsobmi je 
jediný svojho druhu. Povyšuje Eucharistiu nad všetky sviatosti, 
a preto je Eucharistia, ako hovorí svätý Tomáš Akvinský: 
„akoby zavŕšenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí“.  
V Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté „opravdivo, 
skutočne a podstatne telo a krv spolu s dušou a božstvom 
nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus“ (Tridentský 
koncil).  
 
Kristus sa v tejto sviatosti stáva prítomný premenením chleba 
a vína na Kristovo telo a krv. Cirkevní Otcovia rozhodne 
potvrdili vieru Cirkvi v účinnosť Kristovho slova a pôsobenia 
Ducha Svätého pri tomto premenení.  
 

Napríklad svätý Ján Zlatoústy vyhlasuje: “To, že sa predložené 
dary stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nespôsobuje 
človek, ale sám Kristus, ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, 
ktorý ho predstavuje, vyslovuje tie slová, ale ich účinnosť 



a milosť sú od Boha. Hovorí: Toto je moje telo. Toto slovo 
premieňa obetné dary.“ 
 

A svätý Ambróz o tomto premenení hovorí:  
Buďme presvedčení, že „toto nie je to, čo vytvorila príroda, ale 
to, čo konsekrovalo dobrorečenie. A sila dobrorečenia je väčšia 
ako sila prírody, lebo dobrorečením sa mení aj sama príroda...“  
„Ak teda mohlo Kristovo slovo z ničoho urobiť to, čo nebolo, 
nemôže veci, ktoré sú, premeniť na to, čím neboli? Veď dať 
veciam prvotnú prirodzenosť nie je menej ako zmeniť ju.“ 
 

Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru vyhlásením: 
„Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej 
podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej 
podstaty vína na podstatu jeho krvi.  
Túto premenu svätá katolícka Cirkev primerane a vhodne 
nazýva transsubstanciácia (prepodstatnenie).“  
 

Otázkou však je, dokedy trvá eucharistická prítomnosť 
Ježiša Krista? 
Podľa učenia Cirkvi: „Kristova eucharistická prítomnosť sa 
začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické 
spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým 
spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie 
chleba Krista nedelí“. 
 

S eucharistickou prítomnosťou Pána Ježiša je spojený aj kult 
Eucharistie. 
Pápež Pavol VI. v encyklike Mysterium fidei hovorí: „V omšovej 
liturgii vyjadrujeme svoju vieru v skutočnú Kristovu prítomnosť 
pod spôsobmi chleba a vína okrem iného aj pokľaknutím alebo 
hlbokým úklonom na znak adorácie Pána: Katolícka Cirkev 
vzdávala a vzdáva tento kult adorácie, ktorý patrí sviatosti 
Eucharistie, nielen počas slávenia omše, ale aj mimo neho tak, 
že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie, 
vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali, a nosí ich 
v procesii na radosť ľudu zhromaždeného vo veľkom počte.“ 
Pre nás je veľmi dôležité, že Kristus Pán chcel zostať prítomný 
vo svojej Cirkvi takýmto jedinečným spôsobom. Keďže čoskoro 
mal opustiť svojich vo svojej viditeľnej podobe, chcel nám 



darovať svoju sviatostnú prítomnosť. Keďže sa šiel obetovať  
na kríži pre našu spásu, chcel, aby sme mali pamiatku jeho 
lásky, ktorou nás miloval až „do krajnosti“ (Jn 13, 1), až po 
darovanie svojho života. A skutočne, vo svojej eucharistickej 
prítomnosti zostáva tajomne medzi nami ako ten, ktorý nás 
miloval a vydal seba samého za nás (porov. Gal 2, 20) a to pod 
znakmi, ktoré túto lásku vyjadrujú a dávajú na nej účasť. 
 

Pápež Ján Pavol II. nás v apoštolskom liste Dominicae Cenae 
takto povzbudzuje: “Cirkev a svet veľmi potrebujú 
eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto sviatosti lásky. 
Nešetrime svoj čas a stretajme sa s ním v adorácii, 
v kontemplácii plnej viery a ochotnej odčiňovať ťažké viny 
a zločiny sveta. Nech naša adorácia naozaj nikdy neprestane.“ 
 

Skutočnosť, že v tejto sviatosti je pravé Kristovo telo a pravá 
Kristova krv, ako hovorí svätý Tomáš Akvinský, nemožno 
poznať zmyslami, ale iba vierou, ktorá sa opiera o Božiu 
autoritu. 
A keď Cyril Alexandrijský komentuje text Lukáša 22, 19: Toto 
je moje telo, ktoré sa dáva za vás, hovorí: Nepochybuj, či je to 
pravda, ale radšej prijmi s vierou Spasiteľove slová, lebo ten, 
ktorý je Pravda, neklame. 
 
Aj my sami často vyjadrujeme túto vieru v speve 
eucharistického hymnu z Jednotného katolíckeho spevníka     
(č. 270): 

“Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, 
pod spôsobom chleba z lásky ukrytý. 
Srdce moje tebe sa len oddáva, 
že si Pánom jeho, vďačne uznáva.  

Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, 
ale sluch ma učí pevnú vieru mať. 
Verím, čo Syn Boží ustanovil nám: 
ten klamať nemôže, kto je Pravda sám.“  

 (Pokračovanie nabudúce) 



 


