
Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Turčiansky Peter

Kurz prípravy

katechumenov na krst

dospelých na sviatosti

birmovancov na 

birmovku
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SPIRIGYM:
• Ako sa Vám tento týždeň darilo?
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DOMA:

• V YOUCAT-PNB Preštudovali ste si 10. 
kapitolu?

• Skúste krátko zhrnúť to najdôležitejšie 
/ najzaujímavejšie, čo ste sa z nej 
dozvedeli o Eucharistii!

TRIWORKSHOP:

• Absolvovaná 9. časť programu METANOIA? o 
prvom umení, ktorému sa ako kresťania 
učíme? Aj úlohy, ktoré tam sú uvedené?

• Aké výsledky priniesol Váš malý prieskum o 
stave života Vašej farnosti podľa 
sv. Jána Pavla II. a jeho exhortácie 
Christifideles laici?

• Koľko obyvateľov našej farnosti 
sa hlási ku katolíckej viere?

• Koľkí z nich v nedeľu navštevujú 
sv. omše (odhad)?

• Koľkí z nich sú súčasťou nejakých 
malých skupín, spoločenstiev 
či stretiek v rámci farnosti?

• Ktoré z týchto skupín sa nielen 
spoločne stretávajú, ale snažia sa 
aj nejakým spôsobom spoločne žiť?

• Koľké z nich prijali „pastoračnú 
zodpovednosť“ a skutočne sa 
o seba navzájom (i o farnosť) 
starajú a slúžia si?

• Ktoré z nich majú formáciu, 
vyučovanie a vzrast vo viere 
ako pevnú súčasť svojho života 
a konania?

• Koľko ľudí (počet, %) je teda takto 
začlenených do farnosti cez nejaké 
skutočné malé „bázové 
spoločenstvo“? 



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k domácej úlohe?

Nech sa páči!
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EUCHARISTIA
SVIATOSŤ:

Sviatosti sú účinné znaky milosti 
ustanovené Ježišom Kristom zverené 
Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží 
život. Viditeľné obrady, ktorými sa 

sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú 
milosti, ktoré sú vlastné každej 

sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie 
v tých, ktorí ich prijímajú 

s potrebnými dispozíciami.

JEDNA Z TROCH:
Sviatosť Eucharistie je jednou z troch 

sviatostí uvedenia do plného 
kresťanského života:

• KRST
• BIRMOVANIE
• EUCHARISTIA

VRCHOL:
Eucharistia je vrcholom sviatostného 

a teda aj kresťanského života.



KRST je bránou do kresťanstva, kde Boh svojou mocou (prameniacou z vtelenia) 
odstraňuje priepasť, ktorú sme ako ľudstvo medzi sebou a Bohom vytvorili. Umožňuje 
nám BYŤ AKO BOH.

BIRMOVANIE nám udeľuje silu a dary Ducha Svätého, aby sme boli schopní Božích diel a
Božieho života. Umožňuje nám KONAŤ TO, ČO BOH. 

EUCHARISTIA je nakoniec uskutočňovaním našej jednoty s Bohom a jej završovaním.
Umožňuje nám tak ŽIŤ TO, ČO BOH. 
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Kresťanská iniciácia

KRST BIRMOVANIE EUCHARISTIA

= BRÁNA = SILA = ŽIVOT



EUCHARISTIA je vrcholom všetkého, pretože je samým Kristom, čiže samým Bohom, čiže 
samým Nebom – pretože nás zjednocuje s Bohom samotným, ktorý v sebe obsahuje 
úplne všetky dobrá. Neexistuje nič dobré, čo by Boh v sebe neobsahoval – a preto toto 
všetko v sebe obsahuje aj Eucharistia, plnosť Božích darov a plnosť Božieho Života.
Toto všetko je nám v Eucharistii Bohom udeľované a mi to prijímame, úmerne svojej 
disponovanosti, čiže ochote a schopnosti do takejto jednoty s Bohom prostredníctvom 
Eucharistie vstúpiť a žiť v nej.
Eucharistia je tak základom a vrcholom kresťanského života, pretože v nej pramení všetko 
a v nej je aj zavŕšené všetko, čo kdekoľvek a akokoľvek ako synovia a dcéry Boha 
zažívame.

Eucharistia je prameň a vrchol 
celého kresťanského života. 
„Ostatné sviatosti, ako aj 
všetky ekleziálne [= cirkevné] 
služby a apoštolské diela úzko 
súvisia so svätou Eucharistiou 
a sú na ňu zamerané. Veď 
najsvätejšia Eucharistia 
obsahuje celé duchovné 
dobro Cirkvi, totiž samého 
Krista, nášho veľkonočného 
Baránka.“

(KKC 1342)

„Eucharistia vhodne 
naznačuje a obdivuhodne 
uskutočňuje účasť na Božom 
živote a jednotu Božieho 
ľudu, na ktorých sa zakladá 
Cirkev. V nej je vrchol aj 
činnosti, ktorou Boh v Kristovi 
posväcuje [= zbožšťuje, pozn. 
red.] svet, aj kultu, ktorý ľudia 
preukazujú Kristovi a skrze 
neho Otcovi v Duchu Svätom.“

(KKC 1325)
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Eucharistia krátko a stručne:
„Čo vlastne je chlieb? Je to Kristovo telo. 
Čím sa stávajú tí, čo ho prijímajú? 
Kristovým telom; no nie mnohými 
telami, ale jedným telom. Tak ako chlieb 
je len jeden, i keď sa skladá z mnohých 
zŕn, ktoré sa v ňom, hoci ich nevidíme, 
nachádzajú, takže vďaka ich 
dokonalému vzájomnému spojeniu sa 
ich rozdielnosť stráca; takým istým 
spôsobom sme aj my spojení navzájom 
a všetci spolu v Kristovi.“

(sv. Ján Zlatoústy, 4. st.)



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!



Y
O

U
C

A
T –

p
ríp

rava n
a b

irm
o

vku
, 1

0
. le

kcia, 1
. časť

Cirkev a 
Eucharistia



Cirkev žije z Eucharistie. 

Táto pravda nevyjadruje len 
každodennú skúsenosť viery, ale 
synteticky zhŕňa aj jadro 
tajomstva Cirkvi. V rozmanitých 
podobách s radosťou zakúša, ako 
sa neustále potvrdzuje prísľub: „A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20), 
no vo svätej Eucharistii, kde sa 
chlieb a víno premieňajú na 
Pánovo telo a krv, sa mimoriadne 
teší z tejto prítomnosti. 

(Ján Pavol II, Ecclesia de
eucharistia)

Pán Ježiš sa pre nás stal pokrmom 
… a keď hovorí o dare svojho 
života, uisťuje nás, že „kto bude 
jesť z tohto chleba, bude žiť 
naveky“ (Jn 6, 51). No tento „večný 
život“ sa v nás začína už v tomto 
čase prostredníctvom zmeny, 
ktorú v nás spôsobuje 
eucharistický dar: „Ten, čo mňa je, 
bude žiť“ (Jn 6, 57). …  Prijímaním 
tela a krvi Ježiša Krista sa 
zúčastňujeme na Božom živote 
čoraz dospelejším a 
uvedomelejším spôsobom. … 
Slávenie svätej omše sa tu 
prejavuje s celou svojou silou ako 
zdroj a vrchol cirkevného života.

(Benedikt XVI., Sacramentum
caritatis)
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Jeden zásadný text
Farnosť nepozostáva v prvom rade z nejakej 
štruktúry, z nejakého územia alebo z nejakej 
budovy, ale ona je skôr "Božou rodinou, je 
spoločenstvom bratov, preniknutých jedným 
Duchom,„ ona je "domom farskej rodiny, 
bratským a pohostinným", je "spoločenstvom 
veriacich". 
Napokon farnosť spočíva na teologickej 
danosti, pretože ona je eucharistickým 
spoločenstvom. To znamená, že 
• ako spoločenstvo je uschopnená sláviť 

Eucharistiu, 
• v ktorej nachádza živé korene pre svoj rast, 

ako aj sviatostné puto svojho communia s 
celou Cirkvou. 

Toto uschopnenie ku sláveniu Eucharistie je 
dané tou skutočnosťou, že farnosť je 
spoločenstvom viery a organickým 
spoločenstvom - to znamená zložené z 
vysvätených nositeľov úradu a z ostatných 
kresťanov.

Ján Pavol II., 
Christifideles laici 26



IBA CIRKEV tak dokáže sláviť Eucharistiu, pretože:

• … sú v nej KRESŤANIA, čiže ľudia, ktorí túžia a usilujú o túto jednotu s Kristom. Ak by po 
nej netúžili, ako by sa mohli stať v eucharistii jedno s Kristom, ak súčasne túto jednotu 
odmietajú?

• … ktorí medzi sebou budujú JEDNOTU jediného Tela, opravdivej jednoty spoločenstva. 
Ak by po tom netúžili, žiť ako jedno Telo, ako jedna rodina, ako by mohli prijať Kristovo 
Telo, ak ho súčasne odmietajú a nechcú byť Jeho reálnou súčasťou?

• … JE KRISTOM, ktorý v nej prostredníctvom vysvätených služobníkov Eucharistiu 
koná, ona totiž nie je v žiadnom prípade dielom človeka, ale len a jedine Boha. 

Ak, ako som uviedol, 
Eucharistia buduje Cirkev a 
bez Cirkvi nemožno sláviť 
Eucharistiu, potom z toho 
vyplýva, že medzi Cirkvou a 
Eucharistiou existuje najužšie 
spojenie. To je pravda až do tej 
miery, že na eucharistické 
tajomstvo môžeme vzťahovať 
to, čo hovoríme o Cirkvi, keď v 
Nicejsko-carihradskom vyznaní 
viery vyznávame, že je „jedna, 
svätá, katolícka a apoštolská“. 
Jedna a katolícka je aj 
Eucharistia. Ona je aj svätá - je 
Najsvätejšou sviatosťou. 

Keďže Eucharistia je najvyšším 
sviatostným prejavom 
spoločenstva Cirkvi, vyžaduje 
si, aby bola slávená v kontexte 
úplnosti aj vonkajších vzťahov 
spoločenstva. Osobitným 
spôsobom, lebo je „zavŕšením 
duchovného života a cieľom 
všetkých sviatostí“, si 
Eucharistia vyžaduje, aby boli 
putá spoločenstva vo 
sviatostiach, osobitne v krste a 
kňazskej vysviacke, reálnymi. 

(Ján Pavol II, Ecclesia de
eucharistia)
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Spoločenstvo slávi eucharistiu

Eucharistia je spoločenstvom (communiom – latinský názov pre sv. 
prijímanie) s Kristom, dokonalou jednotou s Ním.

Ísť na sv. prijímanie tak vyžaduje z našej strany:

• Túžbu BYŤ JEDEN S KRISTOM – čiže byť svätí a dokonalí na obraz 
Krista, ba viac, v skutočnej jednote, súlade a harmónii s 
konkrétnou osobou Boha Ježiša Krista, s jeho vôľou, životom, 
konaním,… (= vydanosť);

• TÚŽBU BYŤ AJ NAVZÁJOM JEDNÝM TELOM KRISTA, pretože 
spoločnou účasťou na Eucharistii sa aj my sami navzájom 
stávame jedným Telom – Cirkvou. Skutočne a reálne!



Iba z Eucharistie sa naplno rodí Cirkev a žije Cirkev, pretože:

• … v Eucharistii žijeme kresťanstvo, ktoré nie je nejakým svetonázorom či 
„praktikovaním“ niečoho, ale živá a skutočná jednota s Bohom samotným;

• … v Eucharistii sme Cirkev, Božia rodina, Nebeský Jeruzalem prítomný už tu, na Zemi, 
opravdivé Telo Krista, nielen nejaký ľudský spolok či náboženská organizácia. 

• … v Eucharistii nachádzame a dotýkame sa Krista, ktorý je našou vášňou, našou 
láskou, ale aj našim životom, našou nádejou, našim všetkým. Bez Neho by kresťanstvo 
nebolo kresťanstvom, život by nebol životom, Cirkev by nebola cirkvou.

Privtelenie ku Kristovi 
uskutočnené prostredníctvom 
krstu sa neustále obnovuje a 
posilňuje účasťou na 
eucharistickej obete … 

Vytvára putá bratského 
spoločenstva, ktoré prebývajú 
v ľudskom srdci, a zároveň 
vyzdvihuje skúsenosť bratstva 
v spoločnej účasti na tej istej 
eucharistickej hostine, a to na 
oveľa vyššej úrovni, než je 
bežná skúsenosť ľudského 
spolužitia. … 

Naše spojenie s Kristom, ktoré 
je pre každého darom a 
milosťou, spôsobuje, že v ňom 
sme včlenení aj do jednoty 
jeho tela, ktorým je Cirkev. 
Eucharistia upevňuje 
privtelenie do Krista, ktoré sa 
uskutočnilo v krste 
prostredníctvom daru Ducha 
Svätého (porov. 1 Kor 12, 13. 
27). 

(Ján Pavol II, Ecclesia de
eucharistia)
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Eucharistia buduje spoločenstvo

Jednota s Kristom v Eucharistii na druhej strane vytvára 
spoločenstvo Cirkvi, pretože nás jednak rálne a skutočne spája s 
Kristom a napĺňa všetkými nebeskými darmi (znova úmerne našej 
disponovanosti), jednak nás aj skutočne mení z „ľudského spolku“ 
na opravdivé Jedno Telo, jedného Krista.

Ísť na sv. prijímanie tak znova z našej strany vyžaduje:

• Túžbu BYŤ JEDEN S KRISTOM;

• TÚŽBU BYŤ AJ NAVZÁJOM JEDNÝM TELOM KRISTA

Výsledkom a ovocím je potom opravdivý Boží život, opravdivý 
Nebeský život, Nebo už tu, na Zemi – a náš vlastný a neustály 
vzrast v schopnosti žiť ho. 



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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Eucharistia je v Kristovi účasťou na samom Bohu, na 
živote Boha, na Najsvätejšej Trojici. 

Žiť Eucharistiu = žiť Boží život = žiť Nebo. Už teraz.

Eucharistia z nás preto robí:

• KRESŤANOV – čiže ľudí, ktorí nielen v Boží život veria, ale
ho aj skutočne žijú;

• CIRKEV – spoločenstvo kresťanov, ktorí medzi sebou 
zdieľajú Boží život, ktorí žijú a navzájom sa stávajú 
„spoločenstvom svätých“ (porov. vyznanie viery), 
nebeským Jeruzalemom, Božou rodinou, čiže Nebeským 
kráľovstvom. 

Preto:

LEN CIRKEV dokáže sláviť 
Eucharistiu;

A LEN Z EUCHARISTIE dokáže
Cirkev naplno žiť, nielen živoriť…
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Eucharistia je v Kristovi účasťou na samom Bohu, na 
živote Boha, na Najsvätejšej Trojici. 

Žiť Eucharistiu = žiť Boží život = žiť Nebo. Už teraz.

Eucharistia z nás preto robí:

• KRESŤANOV – čiže ľudí, ktorí nielen v Boží život veria, ale
ho aj skutočne žijú;

• CIRKEV – spoločenstvo kresťanov, ktorí medzi sebou 
zdieľajú Boží život, ktorí žijú a navzájom sa stávajú 
„spoločenstvom svätých“ (porov. vyznanie viery), 
nebeským Jeruzalemom, Božou rodinou, čiže Nebeským 
kráľovstvom. 

Preto:

LEN CIRKEV dokáže sláviť 
Eucharistiu;

A LEN Z EUCHARISTIE dokáže
Cirkev naplno žiť, nielen živoriť…

Dobre to vidieť u bratov 
protestantov, ktorí spolu s 

Cirkvou odmietli aj Eucharistiu 
(a nahradili ju rôznymi 

„večerami Pánovými“ a pod.):

Na jednej strane vďaka 
Písmu žijú niečo 

z kresťanského života,

ale len na jeho „začiatočníckej
úrovni“ – bez skúsenosti

Božieho života, mystiky a pod. 
– pretože im chýba práve onen 

Chlieb Života, zdroj tohto 
života, Eucharistia.  
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Ak je to tak,

prečo to potom až pričasto
nie je vidieť?

Prečo u mnohých (vlastne 
veľkej väčšiny) katolíkov 
Eucharistia jednoducho veľmi 
„nefunguje“?



Každý z týchto postojov vo svojej podstate Krista odmieta:

• Odmieta jednotu s Kristom – žiť Kristov život a konať Kristove skutky;

• Odmieta jednotu Kristovho Tela, Cirkev – vytvoriť s ostatnými bratmi a sestrami 
spoločenstvo, v ktorom túžime byť jedným Telom, jedným Kristom a systematicky sa to 
učíme a pracujeme na tom. 

A tak vždy, keď budete jesť 
tento chlieb a piť tento 
kalich, zvestujete Pánovu 
smrť, kým nepríde. Kto by 
teda jedol chlieb alebo pil 
Pánov kalich nehodne, 
previní sa proti Pánovmu 
telu a krvi. Nech teda človek 
skúma sám seba, a tak je z 
toho chleba a pije z kalicha. 
Lebo kto je a pije, a 
nerozoznáva telo, ten si je 
a pije odsúdenie. Preto je 
medzi vami veľa slabých a 
chorých a mnohí umierajú. 
Keby sme súdili sami seba, 
neboli by sme súdení. Ale 
keď sme súdení, Pán nás 
napráva, aby sme neboli 
odsúdení s týmto svetom. 
A tak, bratia moji, keď sa 
schádzate jesť, čakajte 
jeden na druhého. Ak je 
niekto hladný, nech sa naje 
doma, aby ste sa 
neschádzali na odsúdenie. 
Ostatné zariadim, keď 
prídem.  

(1 Kor 11,26-34)
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GNOSTICIZMUS – Ja si žijem svoje „duchovno“ vo sfére vnútorných pocitov, 
netúžim po žiadnom spoločenstve ani sa nepotrebujem podieľať na 
činnosti nejakého „organizovaného náboženstva“. Vtelenie Krista a jeho 
dôsledky sú pre mňa len akási dávna a v praxi nič nehovoriaca udalosť.

KRESŤANSTVO AKO „NÁRODNOSŤ“ – Cirkev, spoločenstvo, život vo 
farnosti, liturgia… nie som fanatik! Občas to tam navštívim (napríklad 
sobáš, krst dieťaťa – také tie veci, čo by sme ich ako katolíci „mali mať na 
poriadku“) – ale inak si žijem svoj život mimo toho všetkého.

PELAGIANIZMUS – Do kostola som si prišiel splniť svoju náboženskú 
povinnosť, odbaviť si, čo treba. Kresťanstvo je o zachovávaní prikázaní a 
dodržaní si „náboženských povinností“, viac v tom nehľadám.

KRESŤANSTVO AKO „SÚKROMNÝ KLUB“ – Omša je pre mňa len niečo ako 
spoločenská udalosť, na ktorej sa zídeme ako uzatvorená spoločnosť, občas 
si usporiadame niečo pre seba – grilovačku, párty, výlet, púť,… – a to je 
všetko. Cítim sa tam dobre, preto tam chodím. Nič hlbšie v tom nie je.

KLERIKALIZMUS – Nie som ani kňaz, ani mních (mníška), aby som sa mal a 
mohol zaoberať takýmito vecami. V Pána Boha verím, modliť sa modlím, do 
kostola chodím, tým je moja časť dohody ako dobrého katolíka splnená. Čo 
viac by ste ešte odo mňa chceli? Všetko si predsa riadne plním!



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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KRISTUS V NICH.
Kristus je 1 v mnohých telách.
Keď hľadím na iných ľudí – obzvlášť kresťanov –
hľadím a stretám v nich doslova a skutočne 
Vteleného Krista – Boha. Je to šanca, ako Mu 
môžem prejaviť lásku a oddanosť: službou, úctou,…

KRISTUS VO MNE.
Ja a Kristus sme 2 v 1 tele.
Chcem žiť tak, aby sa vo mne cítil dobre a mal zo
mňa radosť.
Chcem sa zmeniť tak, aby som sa Mu vo všetko 
pripodobnil a zbožštil sa v Ňom.

ZAMILOVAŤ SI 
KRISTA

a
POROZUMIEŤ

TOMU, ŽE:

KRISTUS V NÁS.
My mnohí sme 1 telo v 1 Tele.
Rozdelenie je ovocím hriechu – a preň je aj Kristovo 
Telo roztrhané. To je stav, ktorý nijako nemôžem 
strpieť. Všetko, čo robím, tak smeruje k tomu, „aby 
všetci jedno boli“, jedno Telo, jeden Kristus.

SVÄTOSŤ

SLUŽBA

JEDNOTAToto urobiť 
zmyslom svojho 
života znamená 
byť kresťanom-

katolíkom.

Je toto 
Tvoja voľba?

2v1t

1v2t

2v1T
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Sv. omša ako slávenie 
Zmluvy medzi 

Bohom a človekom



OMŠA AKO NOVÁ ZMLUVA

„Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, 
hovoriac: "Pite z neho všetci: toto je moja krv 
novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na 
odpustenie hriechov.““

(Mt 26,27-28 SSV)

„Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a 
všetci z neho pili. A povedal im: "Toto je moja 
krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
všetkých.““

(Mk 14,23-24 SSV)

„Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento 
kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa 
vylieva za vás.““

(Lk 22,20 SSV)

„Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento 
kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, 
kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku."“

(1Kor 11,25 SSV)

Ako jednoznačne 
dosvedčujú všetci,
v jadre slávenia 
Eucharistie je

SLÁVENIE 
ZMLUVY
medzi Bohom a 
človekom.



STAROBYLÝ OBRAD ZMLUVY

• Prečítanie zmluvy
• Súhlas so zmluvou
• Obeta – preliatie krvi

• Volanie bohov za svedkov zmluvy
• vyjadrenie, že zmluva je „vec krvi“ – vec vážna 
a jej porušenie privoláva na toho, kto tak urobí, 
pomstu a krv

• Obetná hostina, na ktorej sa jedlo mäso z 
obetovaného zvieraťa

• Súčasne to bol „akt príbuzenstva“, pretože v 
staroveku zmluva nebola iba „kontraktom“, ale 
vytvárala medzi tými, ktorí ju uzatvárali, akýsi 
vzťah príbuzenstva, spojenectva, priateľstva 
(porov. Scott Hahn)…

Uzatváranie 
zmluvy dnes:
• oboznámenie
sa s textom 
zmluvy
• odsúhlasenie
zmluvy
• podpis zmluvy 
(+ pečiatka a 
pod.)
• spoločný 
banket, kde sa 
zmluva oslávi

Uzatváranie zmluvy v staroveku:



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina

„Potom Mojžiš a Áron išli 
a vraveli faraónovi: "Toto 
ti odkazuje Pán, Boh 
Izraela: „Prepusť môj ľud, 
aby mi na púšti pripravil 
slávnosť!”“ 
Faraón však odvetil: "Kto 
je Pán, aby som ho 
počúval a prepustil Izrael? 
Pána nepoznám a Izrael 
neprepustím!““

(Ex 4,1n)



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„A Pán opäť hovoril Mojžišovi: 
"Hľa, ja prídem k tebe v hustom 
mraku, aby ľud počul, keď sa s 
tebou rozprávam, a aby ti veril 
naveky." Mojžiš oznámil slová 
ľudu Pánovi. A Pán povedal 
Mojžišovi: "Choď k ľudu a 
postaraj sa o ich posvätenie dnes 
a zajtra! Aj šaty nech si vyperú. 
Nech sa pripravia na tretí deň, 
lebo na tretí deň zostúpi Pán 
pred očami všetkého ľudu na 
vrch Sinaj.““ 

(Ex 19,9-11)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„Vrch Sinaj bol celkom 
zahalený v dyme, lebo 
Pán zostúpil naň v 
ohni, a dym vystupoval 
z neho ako z pece. Celý 
vrch sa hrozne triasol. 
Zvuk rohu bol čoraz 
silnejší. Mojžiš hovoril 
a Pán mu odpovedal v 
hrmení.“ 

(Ex 19,18n)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„Potom povedal 
Mojžišovi: "Vystúp k 

Pánovi ty, Áron, Nadab, 
Abiu a sedemdesiati zo 

starších Izraela a budete 
sa klaňať z diaľky! Len 

sám Mojžiš sa priblíži k 
Pánovi, oni sa nepriblížia, 
ani ľud nevystúpi s ním!"  

Potom Mojžiš prišiel a 
rozpovedal ľudu všetky 

Pánove slová, totiž všetky 
ustanovenia...“

(Ex 24,1-3)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„...a všetok ľud jednohlasne 
odpovedal: "Všetko, čo hovoril 

Pán, splníme!"  
Potom Mojžiš všetky Pánove 

slová napísal.“
(Ex 24,3–4)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„Keď ráno vstal, postavil pred 
vrchom oltár ... Nato dal izraelským 
mládencom rozkaz, aby pripravili pre 
Pána zápalnú obetu a na pokojnú 
obetu zabili býčky. Tu vzal Mojžiš 
polovicu krvi a nalial ju do obetnej 
misky a druhú polovicu krvi vylial na 
oltár.  ... Mojžiš vzal krv, pokropil ňou 
ľud a povedal: "Hľa, toto je krv 
zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na 
základe všetkých týchto slov!"  

(Ex 24,4-8)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



OBRAD POUŽITÝ AJ NA SINAJI…

„Potom Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a 
sedemdesiat starších z Izraela 
vystúpili hore  a tu videli Izraelovho
Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako 
plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo 
sa to ako samo nebo. A on nevystrel 
ruku proti vyvoleným Izraelitom. 
Mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a 
pili (z obetovaného).“

(Ex24,9-11)

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



… A TEN ISTÝ VO SVÄTEJ OMŠI

• Príchod do kostola – na „Božiu pôdu“

• Úkon kajúcnosti – vyznanie a oľutovanie svojich 
hriechov

• Spevy „Pane, zmiluj sa!“ a „Sláva Bohu…“

• Čítanie Božieho slova a homília („kázeň“)

• Vyznanie viery a modlitby veriacich („prosby“)

• Bohoslužba eucharistie (“bohoslužba obety“)

• Sväté prijímanie

• Príchod na 
posvätné 
miesto
• Očistenie a 
posvätenie 
ľudu
• Príchod Boha
• Prečítanie 
zmluvy
• Uzatvorenie 
zmluvy
• Obeta –
preliatie krvi
• Obetná 
hostina



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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Ak je sv. omša slávením 
Novej a Večnej Zmluvy medzi 
Bohom a človekom… –
potom s akým postojom a
úmyslom by som mal na
sv. omšu ísť a sláviť ju?
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Liturgia 
ako učiteľka



Prirovnajme si to k predletovaj príprave raketoplánu, 
kde sa tiež koná „obrad“ postupného spúšťania 
jednotlivých agregátov, kontroly jednotlivých 
systémov, znova a znova podľa presného predpisu 
opakovaná postupnosť úkonov, smerujúca k 
záverečnému finále: 
štartu vesmírnej lode ku hviezdam!

Existuje spojenie medzi 
nebratím liturgie vážne alebo 
úplným vzdaním sa liturgie a 
zanechaním kresťanskej 
ortodoxie. Ak máme v čase 
uchovať tieto pravdy, musíme 
si zachovať svoju liturgiu. … 
Liturgia je ako médium 
komunikácie v 
mcluhanovskom zmysle. 
Účinkom liturgie je tak 
informácia, ktorú vyjadruje, 
ako aj spôsob, akým ju 
vyjadruje. …

Každý deň žijeme nejaký druh 
toho, čo nazýval „kultúrnou 
liturgiou“. Sekulárna liturgia 
nákupného centra je 
navrhnutá tak, aby v tých, ktorí 
do nákupného centra vstúpia, 
vzbudila a pestovala určité 
túžby. Sľubuje poskytnúť 
osobné naplnenie 
prostredníctvom nakupovania. 
…

Na druhej strane, kresťanské 
liturgie by nás mali viesť k 
túžbe po spojení s Bohom. 

(Rod Dreher, 
Benediktova voľba)
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Liturgia je ako cesta

Obrad liturgie je cestou, pozvaním, 
súčasne je vyučovaním, neustálym 

opakovaním a obnovovaním 
schopnosti jej účastníkov mať 

podiel na sviatostnej moci, ktorá 
je v rámci liturgie udeľovaná 

a vykonávaná. 
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ČAS

NEDEĽA ZÁVÄZOK: Deň, ktorý si Boh vyhradil pre seba, aby sme ho žili 
nie podľa seba, ale podľa Neho. Dodržíme ho?

DAR: Jeden deň týždenne ako predchuť Neba, ako Boží darovaný 
deň pokoja, radosti, spoločenstva, Ducha,…

LITURGICKÝ ROK PRÍBEH: v ktorom 
prežívame jednak 
dejiny našej vlastnej 
spásy, nášho zbožštenia 
sa, jednak príbehy (a 
súčasne živé 
spoločenstvo v Tele 
Cirkvi!) tých, ktorí išli 
cestou pred nami a sú 
teraz našimi 
sprievodcami, učiteľmi 
i vzormi. 
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MIESTO

KOSTOL

(Katedrála sv. Martina, Bratislava)

ZÁPAD

Strana ležiaca v 

opozícii voči Bohu. 

Symbolizuje Zlo, 

Satana.

Svätyňa
(sanctuarium) s 

oltárom a často aj 

svätostánkom.

Veža 
(westverk) –

symbolizuje 

Cirkev ako 

pevnosť, ktorá 

pevne vzdoruje 

Zlu pod 

znamení kríža.

VÝCHOD

V Biblii smer, kde 

leží Raj.

Symbolická Božia 

strana. 

Kostol ako 

symbol 

Božieho 

ľudu – Cirkvi
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MIESTO

KOSTOL

Predsieň Baptistérium Krížna loď Apsida

Sakristia

Hlavná loď

Bočná loď

Presbytérium
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VECI

KOSTOL

Sakristia

Kríž

Oltár

Svätostánok 

(tabernáculum)

Sedes

Ambón

Krstiteľnica

(Kostol Banský Studenec)

„Večné“ svetlo



LITURGICKÉ FARBY… 

zelená – všedné obdobie „cez rok“
Biela – sviatky, slávnosti
Červená – sviatky mučeníkov (krv), alebo Sv. Ducha (oheň)
Fialová – dni pokánia (pôst, advent, ale aj pohreby – tam aj čierna)
Ružová – 3. adventná a 4.pôstne nedeľa
Zlatá – univerzálna, nahrádza všetky ostatné
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VECI

KOSTOL



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!



SVÄTÁ OMŠA A „REČ TELA“

Prejdenie predsieňou
PREDSIEŇ kostola
(nartex) predstavuje 
symbolický 
prechod:

Opúšťam „bežný 
svet“ (a zatvorením 
dverí nechávam za 
sebou všetko 
svetské a 
vonkajšie)…

…a vstupujem do 
úplne iného sveta, 
ktorý je Božím 
svetom.

Je to symbol a pripomenutie OBRÁTENIA – smrti nášho Ega a 
znovurzodenia v Kristovi, súčasne ale aj praktický spôsob, ako sa na 
chvíľu zastaviť, párkrát nadýchnuť, nechať za sebou všetko svetské a tak 
vstúpiť do kostola, na „Božiu pôdu“. 



SVÄTÁ OMŠA A „REČ TELA“

Prežehnanie svätenou vodou

PRIPOMIENKA KRSTU – prežehnaním sa 
krstnou vodou si spomínam na svoj krst 
a uvedomujem si, že to, čo idem práve 
do kostola robiť, je obnovenie a 
potvrdenie Zmluvy s Bohom.

OČISTENIE – symbolické „umytie sa“ od 
poškvrny a „svetskosti“

Aj preto je možno dobré, ak má svätenička tvar, pripomínajúci krstiteľnicu a nie je to len nádobka 
zavesená na stene.

Svätenička



SVÄTÁ OMŠA A „REČ TELA“

Pokľaknutie pred svätostánkom

POKĽAKNUTÍM pred svätostánkom vzdávame 
poklonu Kristovi, ktorý je v ňom telesne 
prítomný:

• pri príchode do kostola 
• a pri odchode z kostola

Smernice hovoria o dvoch spôsoboch, ako to 
urobiť:

• Prídeme až ku svätostánku (v kaplnke, alebo k 
presbytériu, ak je tam) a tam pokľakneme, alebo dokonca 
zotrváme chvíľu v adorácii

• Alebo aspoň pokľakneme na koleno tam, kde sme: 
„Pokľaknutie, iba na pravé koleno až na zem, znamená 
adoráciu, preto sa robí pred Najsvätejšou sviatosťou, pred 
odkrytým alebo zahaleným svätostánkom.“ (Cæremoniale
episcoporum 69)

Všetci, ktorí vchádzajú do kostola, 
nech sa nezabudnú pokloniť pred 
Najsvätejšou sviatosťou, alebo sa 
priblížia ku kaplnke s Najsvätejšou 
sviatosťou, alebo si aspoň kľaknú. 
Tiež si majú kľaknúť všetci, ktorí 
prechádzajú popred Najsvätejšiu 
Sviatosť, ak sa nekráča v procesii.

(Cæremoniale episcoporum 71)

Inak každý, kto prechádza popred 
Najsvätejšiu sviatosť, si pokľakne, 
okrem procesiového sprievodu. 
Posluhujúci, ktorí nesú procesiový 
kríž alebo sviece, konajú namiesto 
pokľaknutia úklon hlavou.

(VSRM 274)



SVÄTÁ OMŠA A „REČ TELA“

Úklon pred oltárom

Počas omše je stredobodom liturgického 
priestoru – kostola – OLTÁR, pretože on 
stelesňuje Krista, ktorý pri svojej smrti 
na kríži sám bol kňazom, oltárom i 
obetným Baránkom.

Preto sa mu aj počas slávenia omše 
prejavuje úcta „hlbokým úklonom“, 
kedykoľvek veriaci „prechádzajú popred 
oltár.“

Z tohto dôvodu sa počas sv. omše pred 
svätostánkom NEKĽAKÁ!

„Oltár sa pozdravuje hlbokým 
úklonom všetkých, ktorí 

• do presbytéria prichádzajú, 

• alebo odtiaľ odchádzajú, 

• alebo prechádzajú popred 
oltár.“

(Cæremoniale episcoporum 72).



SVÄTÁ OMŠA A „REČ TELA“

STÁTIE SEDENIE KĽAČANIE

Je základným postojom 
liturgie Eucharistie.

Dá sa povedať, že cez celú 
omšu STOJÍME – až na 
výnimky, kedy sa od nás 
vyžaduje iný postoj.

VYJADRUJE:
• ÚCTU pred Bohom 
(nesedíme ako šéfovia, ktorí 
si predvolajú podriadeného 
na koberček)
• DÔSTOJNOSŤ Božích synov a 
dcér (neplazíme sa, 
nekľačíme, ale stojíme ako 
synovia pred svojim Otcom)

Je hlavne postojom 
učeníka, sediaceho „pri 
nohách“ svojho učiteľa.

Je to postoj úcty pred 
mystériom, postoj 

uctievania.

KEDY SEDÍME:
• BOHOSLUŽBA SLOVA, kedy 
sa nechávame vyučovať 
Bohom a Jeho slovom (s 
výnimkou čítania Evanjelia, 
kedy na znak úcty k Ježišovi, 
ktorý v ňom hovorí, stojíme)
• „PRESTÁVKY“ V LITURGII, –
cez prípravu obetných darov, 
po svätom prijímaní)

KEDY KĽAČÍME:
• PREMENENIE, kedy sa 
chlieb premieňa na Telo a 
víno na Krv
• PRED PRIJÍMANÍM, –
„Hľa, Baránok Boží“ na 
znak úcty a adorácie 
Živého Krista, prítomného 
v Eucharistii, ktorému sa 
klaniame.



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!



SVÄTÁ OMŠA A „REČ LITURGIE“

POBOŽNOSŤ LITURGIA

R
O

ZL
IŠ

O
V

A
Ť!Napr. keď sa stretneme na 

spoločnú modlitbu, alebo podobne.
Je to

„SÚKROMNÉ PODUJATIE“
tých, ktorí ho konajú. 
Preto si ho môžeme naplánovať a 
uskutočniť ľubovoľne, ako sa nám 
to hodí a páči.

… – a sem patrí aj SVÄTÁ OMŠA –
NIE JE súkromným slávením.

JE TO ÚKON KRISTA 
V TELE CIRKVI.

My sa k nej vlastne iba 
„pripájame“, keď ju slávime –
akoby formou „licencie“.
Preto ju nemôžeme sláviť ľubovoľne , 
ale len tak, ako ju slávi Cirkev, pretože 
potom by to už viac nebola LITURGIA 
CIRKVI – KRISTA!

„Sám Kristus, večný Veľkňaz Novej zmluvy, prostredníctvom služby kňazov prináša eucharistickú obetu. A ten 
istý Kristus skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína je aj obeťou eucharistickej obety.“ (KKC 1410)



OBRAD USTÁLENÝ OD NEPAMÄTI…

„V deň nazývaný dňom Slnka všetci, či už bývajú v mestách, alebo 
na vidieku, schádzajú sa na to isté miesto.
Čítajú sa pamäti apoštolov alebo spisy prorokov, pokiaľ to čas 
dovolí. Keď lektor skončí, predsedajúci v príhovore napomína a 
povzbudzuje do nasledovania takých skvelých vecí.
Potom všetci spoločne vstaneme a modlíme sa aj za seba 
samých..., aj za všetkých ostatných, nech sú kdekoľvek..., aby sme 
boli nájdení ako tí, čo skutkami žijú správnym životom a 
zachovávajú prikázania, a tak dosiahli večnú spásu. Keď modlitbu 
skončíme, pozdravíme sa navzájom bozkom. 
Potom tomu, čo predsedá bratom, prinesú chlieb a kalich vody a 
vína. 
On ich vezme a vzdáva chválu a slávu Otcovi vesmíru skrze meno 
Syna a Ducha Svätého a koná dlhé vzdávanie vďaky [po grécky 
eucharistia] za to, že nás uznal za hodných týchto darov. Keď 
skončí modlitby a vzdávanie vďaky, všetok prítomný ľud nadšene 
zvolá Amen.
Keď predsedajúci skončil vzdávanie vďaky a všetok ľud nadšene 
zvolal, tí, čo sa u nás volajú diakoni, rozdeľujú všetkým 
prítomným chlieb, víno a vodu, ktoré boli ,eucharistizované‘, a 
zanesú [z nich] neprítomným.“

(KKC 1323, citujúc sv. Justína Apologétu, 2. storočie)

- Čiže v nedeľu v kostole

- Bohoslužba slova 
(čitania, homília – čiže 
kázeň)

- Spoločné modlitby 
veriacich

- Prinášanie obetných 
darov

- Bohoslužba Eucharistie

- Sväté prijímanie

… a dnes



PRÍPRAVA
Svätá omša začína už doma, kde:
• si vopred pozrieme Božie slovo, ktoré na omši zaznie 
(napr. v rámci spoločnej rannej modlitby, alebo ešte lepšie 
v sobotu večer)
• Zmierime sa, odprosíme navzájom, obnovujeme pokánie 
a obrátenie
• prežívame sviatočnú atmosféru nedele (napríklad 
spoločné rodinné raňajky, spoločná ranná modlitba)

PRÍCHOD DO KOSTOLA:
• Predsieň – symbolicky za sebou zanechávame všedný 
svet s jeho starosťami a nasledujúce okamihy budeme 
patriť úplne a celí len Bohu
• Prežehnanie svätenou vodou – pripomienka krstu a 
Zmluvy s Bohom
• Ticho – poslednú zhruba štvrťhodinku strávime v tichu a 
modlitbe ako poslednú prípravu na slávenie

Príchod na posvätné 
miesto a príprava

ZMLUVA

POSTOJ



ÚVODNÉ OBRADY

ÚVODNÁ PIESEŇ
• „Nalaďuje“ nás na slávenie
• Zjednocuje v spoločnom speve zhromaždené 
spoločenstvo

PREŽEHNANIE A POZDRAV KŇAZA
• „Oficiálny začiatok“ liturgie
• Pozdravenie sa kňaza so spoločenstvom zhromaždeným 
na slávenie liturgie

ÚVODNÉ SLOVO KŇAZA
• Uvedenie do liturgie, do Božieho slova, do obsahu 
slávenia a podobne.

Stojíme

Príchod na posvätné 
miesto a príprava

ZMLUVA

POSTOJ



ÚVODNÉ OBRADY

ÚKON KAJÚCNOSTI
• Cieľom je očistenie sa skrze obnovu pokánia a oľutovanie 
hriechov.
• Po výzve kňaza nasleduje chvíľka ticha. Jej zmyslom nie 
je spytovať si počas nej svedomie (to sme mali urobiť už 
doma, pred omšou), ale vzbudenie si ľútosti a obnovenie 
rozhodnutia definitívne zanechať hriech a žiť podľa Boha.
• Má tri rôzne formy (v poslednej sa spája dohromady s 
nasledujúcim „Kyrie“ – „Pane, zmiluj sa!“
• Môže byť nahradený „asperges“, čiže obradom 
pokropenia ľudu svätenou vodou, ktorá symbolizuje 
očistenie a pripomína krst – prameň nášho obrátenia a 
posvätenia.

Stojíme

Očistenie a 
posvätenie pred 
príchodom Boha

„Každý, kto chce prijímať, má 
si pripomenúť príkaz: ,Nech sa 
každý najsamprv skúma (1 Kor 
11,28). Cirkevná prax 
potvrdzuje, že toto skúmanie 
je potrebné, nik totiž nesmie 
pristúpiť k svätému prijímaniu, 
ak si je vedomý ťažkého 
hriechu, hoci by ho aj 
oľutoval.“ 

(Inštrukcia Eucharisticum
mystérium 35)

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



ÚVODNÉ OBRADY

KYRIE – „Pane, zmiluje sa!“
• Je to oslava, odvodená od ceremoniálu vítania rímskych 
cisárov. Dôraz sa už presúva z pokánia na jasavú oslavu 
Boha, ktorý sa zmilúva a prichádza k svojmu ľudu, aby ho 
zachránil.

GLÓRIA – „Sláva Bohu na výsostiach!“
• V nedele, sviatky a slávnosti sa oslava Boha ešte 
stupňuje v liturgickom speve „Sláva Bohu na výsostiach!“

KYRIE aj GLÓRIA sú SPEVMI. Ako také sú priamou súčasťou 
liturgie. Tým sa líšia od piesní, ktoré sa pri omši spievajú 
ako forma doplnku. Nie je možné, aby boli nahradené 
nejakou inou piesňou.

Stojíme

Príchod Boha a Jeho 
oslava

KYRIE bolo kedysi 
spojené ako odpoveď s 
litániovými prosbami a 
bolo omnoho dlhšie.
GLÓRIA bola kedysi 
natoľko váženým 
spevom, že ho smel na 
liturgii spievať len sám 
biskup.

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



BOHOSLUŽBA SLOVA

Prvé čítanie (spravidla Starý zákon)
• Súvisí s Evanjeliom a svojim spôsobom napomáha jeho 
lepšiemu pochopeniu.

Responzóriový žalm
• Je odpoveďou Božieho ľudu na počuté slovo a obsahuje v 
sebe jeho tému. 

(Druhé čítanie)
• Na slávnosti sa vkladá ešte jedno čítanie z Nového 
zákona, ktoré spravidla nemá až takú silnú väzbu na prvé 
čítanie a Evanjelium a zväčša vnáša novú myšlienku do 
bohoslužby slova.

Sedíme

Čítanie Zmluvy, 
vyučovanie Zmluve

ZMLUVA

POSTOJ



BOHOSLUŽBA SLOVA
ALELUJOVÝ VERŠ
• Svojou témou už uvádza do Evanjelia.
• Počas neho vstaneme, vyjadrujeme tak úctu k slovu 
Ježiša Krista, ktoré zakrátko zaznie.

EVANJELIUM
• Je to „Slovo Pánovo“, čiže Kristovo. Z úcty ho počúvame 
postojačky, po skončení čítania si znova sadneme. 

HOMÍLIA (kázeň)
• Je aktom vyučovania, na nedele a slávnosti je povinná, 
cez týždeň sa môže vynechať.
• Mala by vysvetľovať a rozvíjať počuté Božie slovo.  Je 
vyhradená výlučne biskupovi, kňazovi, alebo diakonovi.

LITURGICKÉ TICHO

Sedíme

Čítanie Zmluvy, 
vyučovanie Zmluve

LITURGICKÉ TICHO 
sa v omši vyskytuje viac krát 
(po výzve „modlime sa!“, po 
homílii, po svätom 
prijímaní) a má svoj hlboký 
význam – je priestorom na 
osobné uvažovanie, 
modlitbu, meditáciu,...)
Je chybou a škodou, keď sa 
zanedbáva, alebo nahrádza 
(po prijímaní) ďalším 
spevom.

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



BOHOSLUŽBA SLOVA
(KRÉDO – „Verím v jedného Boha!“)
• Na nedele a slávnosti je výslovným aktom potvrdenia a 
prijatia Zmluvy, ktorú Boh v bohoslužbe slova predostrel.
• Používa sa text alebo APOŠTOLSKÉHO vyznania viery, 
alebo NICEJSKO-CARIHRADSKÉHO vyznania viery.
• Krédo je liturgickým textom, nie piesňou (aj keď sa môže 
spievať). Preto sa nemôže nikdy nahradiť nejakou piesňou!

MODLITBY VERIACICH
• Vo všedné dni sa (s mlčky prijímaným súhlasom so 
Zmluvou) prechádza k modlitbám, v ktorých ľud predkladá 
svoje prosby s nádejou Bohu – práve na základe Zmluvy, 
ktorú sme prijali.

Stojíme

Potvrdenie a prijatie 
Zmluvy zo strany 
ľudu

ZMLUVA

POSTOJ



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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K čomu nás viedla / 
učila, čo nám 
pripomínala táto 
prvá časť liturgie?
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Prichádzam do kostola na liturgiu Cirkvi – Krista:
• … lebo túžim po Kristovi a jednote s Ním;
• … lebo túžim po jednote s Jeho Telom, Božou Rodinou Cirkvi.

Vyznávam svoje hriechy a túžbu i potrebu premeniť svoj život.

Počúvam Božie slovo a učím sa od Krista ako Jeho UČENÍK, aby 
som sa vo všetkom premieňal v Krista.

Vyznávam svoje rozhodnutie naozaj to tak urobiť:
• … vo vyznaní viery, kde vyjadrujem svoje rozhodnutie a 

odhodlanie;
• … v modlitbách veriacich (= prosbách), kde prosím za seba, za 

bratov i za celý svet, aby sme to v Bohu aj naozaj dokázali.

Ja a Kristus sme spolu jeden.



BOHOSLUŽBA OBETY
PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV
• Je to akési „medziobdobie“ v liturgii, kedy sa jej beh na 
chvíľu zastavuje a pripravuje sa jej ďalšie dejstvo – liturgia 
Eucharistie (liturgia obety).

OBETNÝ SPRIEVOD
• Boží ľud v ňom prináša svoje dary, ktoré obetuje Kristovi 
ako prejav svojej lásky a odovzdania sa Bohu. 
• Kedysi to boli naturálie, dnes sú to peniaze (tzv. 
zvonček), v ktorých veriaci prinášajú svoj desiatok, 
prípadne aj ďalšie dary (podľa svojich možností).
• Práve toto obetovanie nás premieňa z nezaangažovaných 
divákov na účastníkov obety Eucharistie, pretože 
zhmotňuje a symbolicky naznačuje omnoho hlbšie 
darovanie sa „celých nás“ Kristovi z lásky!
• Spieva sa vhodná pieseň, ktorej zmyslom je sprevádzať 
obetný sprievod a súčasne upriamovať pozornosť k 
blížiacej sa obeti Eucharistie.

Sedíme

Príprava spečaťujúcej 
obety

LAVABO – UMÝVANIE 
RÚK KŇAZA 
po skončení prípravy 
obetných darov je 
pozostatkom z dôb, 
kedy sa obetné dary 
prinášali v naturáliách 
a po ich prevzatí si kňaz 
musel ruky umyť, aby 
mohol pokračovať v 
liturgii.

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



BOHOSLUŽBA OBETY
MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
• Prosíme v nej, aby Boh prijal našu obetu – a myslíme tým 
nielen na Kristovu obetu, ktorá sa slávi na oltári, ale aj na 
naše vlastné dary a obety, ktoré sme v obetnom sprievode 
obetovali.

PREFÁCIA (Pieseň vďaky)
• Vstupujeme ňou do samotného obradu Eucharistie –
vzdávania vďaky.
• Začína dialógom:

• Pán s Vami – I s duchom Tvojim!

• Hore srdcia – Máme ich u Pána

• Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu – Je to 
dôstojné a správne!

• Po tejto výzve k oslave Boha kňaz pokračuje v oslavnom 
speve a ľud sa k nemu v závere pridáva spevom „Svätý, 
svätý, svätý“. Ani ten nesmie byť nahradený nejakou inou 
piesňou.

Stojíme

Obeta, ktorou sa 
Zmluva uzatvára a 
potvrdzuje

„Svätý, svätý, svätý“ 
je ozvenou nebeskej 
liturgie, o ktorej píše 
Izaiáš: „Nad ním stáli 
serafíni; každý mal po šesť 
krídel: dvoma krídlami si 
zakrývali tvár, dvoma si 
zakrývali nohy a dvoma 
lietali. A jeden druhému 
volal: "Svätý, svätý, svätý 
je Pán zástupov, celá zem 
je plná jeho slávy.“ 
(Iz 6,2–3)

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



BOHOSLUŽBA OBETY
EUCHARISTICKÁ MODLITBA (kánon)

• Je jadrom liturgie obety
• V nej sa pri slovách „Toto je moje Telo“, „Toto je 
moja Krv“ odohráva premenenie (prepodstatnenie) 
chleba na Telo a vína na Krv.
• Počas tohto okamihu premenenia na znak úcty 
pred Tajomstvom kľačíme.
• Eucharistická modlitba sa zakončuje doxológiou: 
„Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, 
Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku 
úctu a slávu po všetky veky vekov!“
• Toto Trojičné vyznanie je tak významné, že sa naň 
(hlavne pri slávnostnejšom slávení omše) odpovedá 
nie jedným, ale trojitým AMEN!

Stojíme

Obeta, ktorou sa 
Zmluva uzatvára a 
potvrdzuje

Až do reformácie bolo 
toto pozdvihovanie pri 
záverečnej doxológii
jediné.
Keď však protestanti 
spochybnili reálnosť 
premenenia pri svätej 
omši, Cirkev zaviedla do 
liturgie pozdvihovanie (a 
adorovanie pokľačiačky) 
aj po premenení chleba 
a vína.

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



SVÄTÉ PRIJÍMANIE
MODLITBA PÁNA
• Teraz, keď je Zmluva medzi nami a Bohom znova 
potvrdená, môžeme sa so skutočnou odvahou osmeliť 
osloviť Boha ako svojho skutočného Otca. 

OBRAD POKOJA
• Prijať Krista v Eucharistii a zjednotiť sa s Ním je možné 
len vtedy, ak sme ho prijali v Tele Cirkvi a zjednotili sme sa 
s Ním v rodine veriacich.
• Preto aj navonok dávame túto jednotu najavo v znaku 
pokoja.  
• Vyjadrujeme ním, že žijeme v pokoji, láske a odpustení 
so všetkými bratmi a sestrami v Cirkvi a súčasne že s nimi 
tvoríme skutočnú rodinu, skutočnú jednotu jedného 
Kristovho Tela.

Stojíme

Obetná hostina, 
spečaťujúca Zmluvu

ZMLUVA

POSTOJ



SVÄTÉ PRIJÍMANIE
BARÁNOK BOŽÍ
• Hymnus, ktorým sa po Otcovi obraciame ku Kristovi, 
ktorý je od okamihu premenenia fyzicky prítomný medzi 
nami.
• Je to tiež liturgický text, ktorý nemôže byť nahradený 
nejakou inou piesňou. 

HĽA, BARÁNOK BOŽÍ...
• Je to pozvanie na Hostinu Baránkovu, ktorou sa jednak 
završuje Zmluvy s Bohom, ale súčasne je to už „svadobná 
hostina Baránkova“, pretože v nej prežívame dôverné 
zjednotenie sa s Kristom.
• Odpoveď „Pane, nie som hoden...“ vyjadruje na jednej 
strane vedomie vlastnej nehodnosti takého veľkého daru, 
ale súčasne vyjadruje dôveru v Boha, ktorý sa nezaslúžene 
a z lásky daruje človekovi a uschopňuje ho k tejto 
eucharistickej jednote.
• Počas týchto slov na znak úcty a pokory kľačíme.

Stojíme

Obetná hostina, 
spečaťujúca Zmluvu

Spev BARÁNOK BOŽÍ 
zrejme inšpirovala 
Apokalypsa. "I videl som 
stáť Baránka, ktorý bol ako 
zabitý"... "Hoden je 
Baránok, ktorý bol zabitý" 
(Zjv 5, 6. 9. 12). 
V slovách „zmiluj sa nad 
nami“ zaznieva opäť motív z 
KYRIE, ktorým vítame 
Božieho Baránka – Krista v 
Eucharistii.

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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K čomu nás viedla / 
učila, čo nám 
pripomínala táto 
druhá časť liturgie?
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Spoločne prinášame obetné dary:
• … CHLIEB, VÍNO a VODU na slávenie Eucharistie;
• … „ZVONČEK“ ako výraz účasti na živote, potrebách a činnosti 

nášho spoločenstva, ktorého sme súčasťou.

Spoločne sa modlíme za Zázrak Eucharistie – aj keď slová 
prednáša v mene celého spoločenstva (a súčasne „v osobe Krista“) 
kňaz, práve preto sú to slová celého spoločenstva Cirkvi – nás, 
rodiny ľudí, i Krista, ktorý je Hlavou a ktorého Telom sme.

Modlitba Pána, v ktorej sa modlíme ako jedna Rodina k jedinému 
a spoločnému Otcovi, ktorý je v Nebi.

Obrad pokoja, v ktorom vyjadrujeme túžbu, aby sme boli bratmi a  
sestrami a aby medzi nami vládli pokoj a bratská láska.

Ty a ja sme spolu jeden Kristus



SVÄTÉ PRIJÍMANIE
PRIJÍMANIE
• Individuálne pristupujeme ku kňazovi (diakonovi, 
akolytovi) a prijímame Kristovo Telo. 
• Je to taký krátky obrad – dialóg, v ktorom kňaz ukáže 
Kristovo Telo so slovami: „Telo Kristovo!“ a veriaci nahlas 
vyzná svoju vieru slovom „Amen!“ (hebrejské slovo, 
značiace potvrdenie: „Tak je! Isto!“

Sedíme

Latinský názov prijímania 
je „COMMUNIO“. 
Zdôrazňuje tak fakt, že pre 
kresťana Eucharistia nie je 
„stretnutie“ s Ježišom (veď 
s Ním a v Ňom žije!), ale je 
skúsenosťou hlbokého 
spoločenstva 
(„obcovania“, ako sa 
hovorilo kedysi) s Kristom 
Eucharistickým.

Obetná hostina, 
spečaťujúca Zmluvu

ZMLUVA

POSTOJ

POZNÁMKY

ČO AK NEJDEME NA SV. PRIJÍMANIE…?
• V reči Zmluvy tým jasne a zreteľne hovoríme: 
„Ja nechcem mať účasť na Kristovi! Nechcem byť 
kresťanom! Nechcem žiť podľa Krista! Nechcem byť 
spasený!“
• Odmietnutie sv. prijímania – obetnej hostiny, ktorou 
sa obrad Zmluvy završuje – znamená odmietnutie CELEJ 
ZMLUVY, dištancovanie sa od nej, degradovanie sa na 
úroveň diváka, ale nie účastníka!



SVÄTÉ PRIJÍMANIE

LITURGICKÉ TICHO
• Vytvára priestor na vnútorné a intímne prežitie 
zjednotenia sa s Kristom v Eucharistii

HYMNUS PO PRIJÍMANÍ
• Nie je povinný.
• Je oslavou Krista, ktorého sme v Eucharistii prijali.
• Ak sa spieva, tak počas neho (ako sa na hymnus patrí) 
stojíme.

Sedíme

Obetná hostina, 
spečaťujúca Zmluvu

ZMLUVA

POSTOJ



ZÁVEREČNÉ OBRADY
Obetnou hostinou sa obrad končí, všetko je uskutočnené a 
zavŕšené. Ostáva len posledné:

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
• Ďakujeme v nej Bohu za dar Eucharistie a prosíme Ho, 
aby nám slúžila vskutku na spásu.
(oznamy a záverečné slovo kňaza)
• ... ak treba

POŽEHNANIE A VYSLANIE ĽUDU
• Je to ako definitívne oznámenie, že slávenie skončilo
• a súčasne VYSLANIE DO SVETA, „missio“ (lat. „Ite, missa
est!“ – Choďte, ste vyslaní!)

MARIÁNSKA PIESEŇ
• Je zvykom, že v závere liturgie spomíname na tú, 
prostredníctvom ktorej sa stal Ježiš človekom a ktorá je tak 
vskutku prostredníčkou, cez ktorú k nám prišla milosť od 
Boha a sám Boh – Kristus Ježiš.

Stojíme

ZMLUVA

POSTOJ



… nejaké

otázky, poznámky,

postrehy, pripomienky

k téme?

Nech sa páči!
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K čomu nás viedla / 
učila, čo nám 
pripomínala táto 
tretia časť liturgie?
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1v2 telách

Služba Kristovi, ktorý je v každom pokrstenom človekovi a je 
spojený s každým jedným, aj nepokrsteným človekom:
• … vidieť, rozpoznať Krista, prítomného v telách ostatných ľudí;
• … milovať Krista, prítomného v telách ostatných ľudí;
• … slúžiť Kristovi, prítomnému v telách ostatných ľudí;
• … ctiť si Krista, prítomnému v telách ostatných ľudí;
• … a uvedomiť si, že je to moja základná povinnosť, ku ktorej som 

úradne a oficiálne Cirkvou vyslaný – a súčasne požiadavka lásky 
ako kresťana, ktorá má prioritu pred všetkým ostatným.

Zjednotený s Kristom v Eucharistii a naplnený Božím Životom a 
Božou Mocou som k tomu súčasne aj plne uschopnený!

V tebe i vo mne je ten istý Kristus!



SPIRIGYM:
• Pokračujte v dennom duchovnom tréningu!
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DOMA:

• V YOUCAT-PNB si preštudujte 11. kapitolu

• Preštudujte si z KKC body 2180 až 2188 o tom, ako prežívať a svätiť nedeľu. 
Porovnajte s Vašou doterajšou praxou (Vy, rodina,…) 

• Pripomeňte si (aj z tejto prezentácie), o čom slávenie Eucharistie v plnosti je 
a má byť, ako aj zmysel obradu jej slávenia. 

TRIWORKSHOP:

• Pokračujte s 10. časťou programu METANOIA o druhom umení, ktorému sa 
ako kresťania učíme! Spoločne splňte úlohy, ktoré tam sú uvedené. 

• Dajte si záležať, aby ste najbližšie dve nedele prežili skutočne ako nedele: 
ako Boží deň, zasvätený Bohu – a súčasne aby ste aj sv. omšu prežili čo 
najintenzívnejšie a najhlbšie, ako dokážete (od prípravy na ňu doma až po 
plnenie poslania, z nej plynúce).

• Napíšte v krátkosti do svojho birmovaneckého zošita, čím sa takto prežitá 
nedeľa a sv. omša odlišovali od toho, ako ste ich prežívali doteraz!



Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Turčiansky Peter

Kurz prípravy

katechumenov na krst

dospelých na sviatosti

birmovancov na 

birmovku

KONIEC
dnešnej lekcie

Najbližšie stretnutie 

o dva týždne.


