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Liturgický kalendár: 
 

Utorok 21.12. Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľub. spom. 

Štvrtok 23.12. Sv. Jána Kentského, kňaza Ľub. spom. 

Sobota 25.12. NARODENIE PÁNA Slávnosť 

Nedeľa 26.12. SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA Sviatok 
 

Predvianočné spovedanie 
Od pondelka do štvrtka budú v Katedrále spovedať viacerí kňazi, podľa 
rozpisu, ktorý je na nástenke. Prosíme vás, aby ste využili najmä tieto dni, 
pretože v inom termíne už spovedať nebudeme. 
Ak niekto chce pozvať kňaza domov pre svojich starších, či nevládnych 
príbuzných, nahlásiť sa môžete v sakristii alebo na farskom úrade. 
 

Betlehemské svetlo 
Dnes, 19. decembra na večernú sv. omšu o 18.00 hod. prinesú skauti 
Betlehemské svetlo, ktoré si budete môcť v Katedrále odpáliť až do 24.12. 
 

Dobrá novina 
Aj tento rok sa v našej farnosti organizuje koledovanie Dobrá novina, 
ktorého súčasťou je aj pomoc deťom v Afrike.  
Ak chcete aby aj vás 25.12. poobede navštívili koledníci, stačí ak sa 
zapíšete do zoznamu, ktorý je za lavicami pri novinách, resp. 
u službukonajúceho pracovníka poriadkovej služby. 
 
 

Upratovanie kostola 
V stredu, 22.12. po večernej sv. omši bude veľké predvianočné 
upratovanie kostola. O pomoc prosíme dobrovoľníkov.  
A po veľkom upratovaní bude malé pohostenie. 
 
 

Ponuka 
Odpoveď na mnohé aktuálne otázky dnešného kresťana ponúka nová 
edícia praktických brožúrok Viera do vrecka. Vydavateľstvo Don Bosco 
pripravilo v spolupráci s viacerými známymi slovenskými autormi 
12 zaujímavých tém, ktoré môžete za výhodné predplatné dostávať každý 
mesiac priamo na svoj stôl.  



 
 
Jednotlivé brožúry sa predávajú za cenu 1,50 € (45,– Sk), ale pre 
predplatiteľov je stanovená výhodná cena 1,– € (30,– Sk). To znamená, 
že za rok ušetríte až 6 ,– € (180,– Sk), a navyše každý mesiac zaručene 
dostanete na stôl jednu hodnotnú tému. 
Ak si edíciu Viera do vrecka predplatíte do 7. 1. 2011, budete automaticky 
zaradení do súťaže o naozaj atraktívne ceny – letecké zájazdy do Svätej  
zeme či Ríma od cestovných kancelárií Awertravel, Trinity, Paxtravel a 
balíčky produktov vydavateľstva DON BOSCO. 
Navyše získate na celý rok jedinečnú vernostnú zľavu až 12 % na všetok 
tovar pri nákupe v našom internetovom obchode. Stačí sa zaregistrovať    
na www.donbosco.sk, do poznámky uviesť číslo, ktoré nájdete na štítku 
s Vašou adresou na prvom čísle novej edície. 
Edíciu Viera do vrecka za výhodnú cenu 12,– € si môžete veľmi jednoducho 
objednať na našej stránke www.donbosco.sk. Objednávku môžete 
uhradiť na číslo účtu: 020036–0029330062/0200 potom, ako obdržíte 
na svojej mailovej adrese variabilný symbol, resp. faktúru. Takisto si 
predplatné môžete objednať telefonicky na čísle: 02/555 722 26 alebo        
e-mailom na: casopisy@donbosco.sk. 
Ak zaplatíte dopredu prevodným príkazom bez variabilného symbolu, 
prosíme, dajte nám o tom vedieť telefonicky alebo mailom. 
Poukážky na predplatné s poznámkou „EDICIA VDV“ nájdete za lavicami. 
 
 

SSVVÄÄTTÁÁ    OOMMŠŠAA  ((1166..))  
 

VVEEĽĽKKOONNOOČČNNÁÁ  HHOOSSTTIINNAA  ((33..  ČČAASSŤŤ))  
 

OVOCIE PRIJÍMANIA (2.) 
Eucharistia nás tou istou láskou, ktorú v nás zapaľuje, chráni              
pred budúcimi smrteľnými hriechmi. Čím väčšiu účasť máme        
na Kristovom živote a čím väčšie pokroky robíme v priateľstve s ním, 
tým ťažšie sa od neho odlúčime smrteľným hriechom. Eucharistia nie je 
zameraná na odpúšťanie smrteľných hriechov.    Na to nám Pán Ježiš dal 
sviatosť zmierenia. Eucharistia nám odpúšťa všedné hriechy, aby naše 
spoločenstve s Kristom a s Cirkvou bolo ešte plnšie.  
 



Jednota tajomného tela: Eucharistia utvára Cirkev. Tí, čo prijímajú 
Eucharistiu, sú užšie zjednotení s Kristom. Preto ich Kristus spája          
so všetkými veriacimi do jedného tela – Cirkvi.  
Prijímanie Eucharistie obnovuje, posilňuje a prehlbuje toto včlenenie   
do Cirkvi, ktoré sa uskutočnilo už krstom. V krste sme boli povolaní, aby 
sme tvorili jedno telo. (porov. 1 Kor 12, 13). Eucharistia uskutočňuje 
toto povolanie: „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, 
účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou            
na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo 
všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10, 16-17).  
 

Svätý Augustín k tomu dodáva: “Ak ste Kristovým telom a jeho údmi, 
vaša sviatosť je položená na Pánovom stole: prijímate svoju sviatosť.    
Na to, čím ste, odpovedáte Amen (Áno, je to pravda) a svojou 
odpoveďou to podpisujete. Počuješ totiž „Telo Kristovo“ a odpovedáš 
„Amen“. Buď teda údom Kristovho tela, aby tvoje Amen bolo pravdivé.“ 
 

Eucharistia zaväzuje voči chudobným. Aby sme v pravde prijímali 
Kristovo telo a jeho krv obetované za nás, musíme spoznať Krista v tých 
najchudobnejších, v jeho bratoch a sestrách (porov. Mt 25, 40).  
 

A svätý Ján Zlatoústy vo svojej homílii na List Korinťanom hovorí: 
“Ochutnal si Pánovu krv, a ani tak nepoznáš brata;... teraz však 
zneucťuješ aj sám stôl, keď nepokladáš za hodného ani tvojho pokrmu 
toho, ktorý bol uznaný za hodného mať účasť na tomto stole... Boh ťa 
oslobodil od všetkých tvojich hriechov a uznal ťa za hodného takého 
stola: a ty si sa ani tak nestal štedrejším.“ 
 

Eucharistia a jednota kresťanov. Pred veľkosťou tohto tajomstva 
svätý Augustín zvolá: „Ó sviatosť milosrdenstva! Ó znak jednoty! Ó puto 
lásky!“ Čím bolestnejšie sa pociťujú rozdelenia Cirkvi, ktoré prerušujú 
spoločnú účasť na Pánovom stole, tým naliehavejšie sú modlitby 
k Pánovi, aby sa vrátili dni úplnej jednoty všetkých, ktorí veria v neho.  
Východné cirkvi, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou 
cirkvou (napr. Pravoslávna), slávia Eucharistiu s veľkou láskou. Aj 
keď sú oddelené, majú pravé sviatosti a najmä – na základe 
apoštolského nástupníctva – kňazstvo a Eucharistiu, ktorými sú 
s nami ešte stále spojení veľmi tesnými zväzkami. Preto „je istá účasť 



in sacris (na svätých veciach) nielen možná ale za vhodných okolností 
a so schválením cirkevnej vrchnosti sa aj odporúča“.  
To v určitom zmysle platí aj o Anglikánskej cirkvi. 
 
Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie a sú oddelené        
od Katolíckej cirkvi, si nezachovali „pravú a neporušenú podstatu 
eucharistického tajomstva najmä preto, že im chýba sviatosť 
posvätného stavu“. Z tohto dôvodu pre Katolícku cirkev nie je možná 
vzájomná účasť na Eucharistii (intercommunio) s týmito 
spoločenstvami. Keď si však tieto cirkevné spoločenstvá „pri Svätej 
večeri pripomínajú pamiatku Pánovej smrti a jeho zmŕtvychvstania, 
vyznávajú, že naznačuje život v spoločenstve s Kristom, a očakávajú 
jeho slávny príchod.“  
 
Keď sa podľa úsudku ordinára vyskytne naliehavá potreba, katolícki 
vysvätení služobníci môžu udeliť sviatosti (Eucharistiu, sviatosť 
pokánia a pomazanie chorých) aj iným kresťanom, ktorí nie sú 
v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, ak o ne dobrovoľne 
požiadajú. V takom prípade je potrebné, aby vyznávali katolícku 
vieru, čo sa týka týchto sviatostí, a aby mali potrebné dispozície. 
 
 

 (Pokračovanie nabudúce) 
 

 
 


