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EUCHARISTIA – PRAMEŇ A VRCHOL KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA  
Pandémia Covidu priniesla mnohé negatívne dôsledky, no aj jeden pozitívny z pohľadu 
viery. Uvedomili sme si, ako veľmi potrebujeme Eucharistiu a akú prázdnotu to spôsobuje, 
keď nám chýba. Každý malý krok v pochopení Eucharistie sa pozitívne prejaví v našom 
duchovnom živote. Žiaľ, je tu aj riziko, že sa nám jej každodenné slávenie a prijímanie stane 
povrchnou rutinou. Preto nás sv. Ján Pavol II. vyzval, aby sme neustále objavovali 
Eucharistiu a udržali si k nej „obdiv“. Eucharistia, nie je len okamihom v dejinách spásy, ale 
celé ich preniká. Je prítomná v Starom zákone ako predobraz; napríklad ako manna alebo 
Melchizedechova obeta, či obeta Izáka; je prítomná v Novom zákone ako historická 

udalosť Kristovej obety, smrti a zmŕtvychvstania; a je 
prítomná aj teraz, ako sviatosť jeho prítomnosti pod 
spôsobom chleba a vína. Vieme, že Kristus zomrel za 
nás len raz a navždy, no sviatosť nám túto jeho obetu 
pravidelne sprítomňuje. Vďaka Eucharistii sme aj my 
tajomne účastní na udalostiach Ježišovej smrti a 
zmŕtvychvstania. Sv. Ambróz píše: Chlieb na oltári je 
len chlebom, ale keď sa vyrieknu konsekračné slová, 
nastane premenenie a chlieb sa stáva Kristovým 
telom... Najprv kňaz svojimi slovami chváli Boha, 
modlí sa za ľudí a svet, ale v okamihu premenenia, už 
nepoužíva svoje slová, ale slová Ježiša Krista, ktoré 
uskutočnia konsekráciu – premenenie. A Božie slovo 
je mocné: „Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a 
všetko bolo stvorené.“ (Ž 33) Ježišova prítomnosť v 

Eucharistii je jedinečná, ktorá nikde inde nemá obdobu. Ani slová „skutočná, či reálna 
prítomnosť“ nestačia na jej opísanie. „Reálna“ pochádza zo slova „res“ (vec, predmet); ale 
Ježiš nie je prítomný v Eucharistii ako „vec“, ale ako osoba. Preto ju radšej nazvime 
„eucharistickou“, pretože sa uskutočňuje iba v Eucharistii. Kristus prichádza na oltár skrze 
volanie Cirkvi a mocným pôsobením Ducha Svätého podobne, ako to bude pri poslednom 
príchode v sláve: „Duch a Nevesta volajú Maranatha, Príď!“ (Zj 22). A on príde. To sa deje 
aj na oltári. Duch Svätý a Nevesta Cirkev hovoria Ježišovi príď a on prichádza. Pán chce, 
aby sme ho prijali skrze vieru. Na adresu tých, ktorí ho mali reálne prítomného a predsa 
v neho neuverili povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Kafarnaum!“... Viera je potrebná na 
to, aby Ježišova prítomnosť v Eucharistii bola nielen „skutočná“, ale aj naša „osobná“, 
prežívaná vo vzťahu s ním. Mnohí si myslia, že vedia, čo je Eucharistia, ale v skutočnosti 
nepoznajú jeho prítomnosť. Pretože slovo „vedieť“ v biblickom zmysle znamená   

Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá koná jeho vôľu. 
 



mať skúsenosť. Ako oheň poznajú len tí, ktorých aspoň raz zasiahol plameň a museli sa rýchlo 
uhnúť, aby sa nespálili, tak podobne je to s poznaním tohto tajomstva, ktoré už nie je len 
rozumové, ale je ovocím milosti a ona spôsobí ako zlom – skok v poznaní. Keď sa Ježiš po 
zmŕtvychvstaní dal niekomu spoznať, bolo to náhle, zrazu, úplne sa zmenil postoj človeka. 
Jedného dňa po vzkriesení, apoštoli na jazere lovia ryby a na brehu stojí muž, ktorý sa pýta: 
„Máte niečo na jedenie?“; odpovedajú: „Nie!“ Vtedy v Jánovom srdci skrsne iskra a on zvolá: 
„To je Pán!“ Zrazu sa všetko zmení a oni sa náhlia k brehu. To isté zažijú emauzskí učeníci, 
keď cestou nespoznali Ježiša, kráčajúceho s nimi; až pri lámaní chleba sa im zrazu „otvorili oči 
a spoznali ho“. Niečo podobné sa deje aj s nami, v deň, keď po mnohonásobnom prijatí Ježiša 
v Eucharistii ho napokon „spoznávame“ skrze dar milosti. Z viery a z „pocitu“ skutočnej 
prítomnosti musí spontánne prameniť úcta a vlastne aj neha voči Ježišovi vo sviatosti.  
Sv. František z Assisi mal srdce naplnené takýmito pocitmi voči Ježišovi v Eucharistii preto 
povedal: „Veľká bieda by bola a úbohá podlosť mať Ježiša tak blízko prítomného, a starať sa 
pritom o čokoľvek iné, čo existuje na celom svete. Celé ľudstvo sa chveje, celý vesmír sa 
chveje a nebo sa raduje, keď sa na oltári v ruke kňaza sprítomňuje Kristus, Syn živého Boha. 
Ó, obdivuhodná výška a úžasná dôstojnosť! Ó, vznešená pokora! Ó, pokorná vznešenosť, keď 
sa Pán vesmíru, Boh a Boží Syn, poníži, aby sa pre našu spásu ukryl pod malým zjavom chleba! 
Hľaďte, bratia, na Božiu pokoru a otvorte pred ním svoje srdcia; pokorte sa aj vy, aby ste boli 
ním povýšení. Nenechávajte si preto nič pre seba, aby ste úplne prijali toho, ktorý sa vám 
úplne ponúka.“                                                                                 Voľne upravené: Raniero Cantalamessa 

 

1. Májová pobožnosť: V mesiaci máj sa pred sv. omšami modlíme Litánie loretánske a 
takto pozdravujeme i oslavujeme Nebeskú Matku Máriu, ktorú prosíme o jej láskavé 
orodovanie za nás, naše rodiny, farnosť, vlasť i svet. Pripojme sa všetci k tejto modlitbe. 

2. Birmovka 2022: V nedeľu 29.5. o 9:00 otec arcibiskup Bernard Bober navštívi našu 
farnosť a udelí sviatosť birmovania tým, ktorí sa pripravovali na jej prijatie. Príprava bude 
zavŕšená záverečným preskúšaním birmovancov. Birmovancom sme rozdali birmovné 
lístky, ktoré majú čitateľne vyplniť, doplniť údaje o birmovnom rodičovi a čím skôr ich 
vrátiť svojim animátorom. Generálka – nácvik birmovancov (bez birmovných rodičov) na 
túto slávnosť bude v piatok 27.5. po večernej sv. omši o 18:00 hodine. Účasť je povinná. 
V týždni pred birmovkou budeme spovedať birmovancov a ich rodiny pred sv. omšami. 

3. Nahlásiť úmysel sv. omše na mesiac jún môžete od 9.5. po omšiach a v čase kancelárie. 
  

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE                                                                                                PRÍPRAVA  

15. máj 
deti ZŠ 

Mukačevská 
Bajkalská a ďalší 

11. a 13. máj sv. omša o 18:00 a po nej Nácvik 

14. máj Prvá sv. spoveď o 10:00 

15. máj Slávnosť 1. sv. prijímania o 10:00  

22. máj 
deti ZŠ  

Šmeralova  
Matice slovenskej 

19. a 20. máj sv. omša o 18:00 a po nej Nácvik 

21. máj Prvá sv. spoveď o 10:00 

22. máj Slávnosť 1. sv. prijímania o 10:00  

V deň slávnosti sú miesta v kostole rezervované pre deti a rodičov. Tí, ktorí sa nevmestia 
do kostola môžu sledovať prenos v hale pod kostolom. Prosíme rodičov a rodiny detí, aby 
sa vyspovedali počas týždňa pred sv. omšami. V sobotu chceme venovať čas deťom. 
Pripomíname, že civilne rozvedení, bez povolenia a žijúci spolu bez sviatosti manželstva 
nemôžu prijať rozhrešenie, ani Eucharistiu. V prípade nejasností sa obráťte na kňaza.  



4. Do mesačnej zbierky na kostol sa v mesiaci máj vyzbieralo 3 305 eur. Ďakujeme vám. 
5. Májové predkrstné náuky sú plánované na piatok 13.5. a 27.5. o 17:00 hodine na fare.  
6. Stretnutie členov ružencových bratstiev: Dominikánske mariánske centrum srdečne 

pozýva na stretnutie do Košíc v sobotu 21.5. – dominikánsky kostol. Pozývajúci plagát s 
programom nájdete na kostolnej výveske. Prihlasovanie je do 12.5.2022. www.dmc.sk 

7. Stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy MIKE je plánované na sobotu 13.8.2022. 
Akciu organizuje Arcidiecézne centrum pre mládež ACM. Opäť bol vybraný náš kostol 
a záhrada pre tohoročné stretnutie. Pred pandémiou sa každý rok u nás zišlo približne 
400 miništrantov. S nimi prichádzajú aj bohoslovci, kňazi a animátori. Sv. omša a celé 
podujatie sa koná za účasti o. arcibiskupa Bernarda Bobera. Budú potrební dobrovoľníci.   

8. Modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“ 
bude v piatok 13.5. Organizátori pozývajú deti a rodiny na spoločnú modlitbu ruženca 
spojenú s modlitbou zasvätenia detí Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Zapojiť sa môžu 
farnosti, hnutia, rôzne spoločenstvá, školy v rôznom čase. Pozvané sú hlavne rodiny, aby 
sa spoločne modlili za mier a pokoj na Ukrajine i vo svete. Viac na www.rsfatima.sk 

9. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. – 26.6.2022 v Rodinkove v 
Belušských Slatinách. Je určená tým, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa 
treba na www.rodinkovo.sk v sekcii Kalendár podujatí. Na obnovu je možné prísť s deťmi.  

 

PO 
9.5. 

 

6:15 + Ján, Vladimír 

8:00 + Ján, Žofia 

18:00 + Peter (10. výročie) 

UT 
10.5. 

 

6:15  pohrebná   

8:00 + Marcel, Ján, Mária, Ján 

18:00 ZBP Valika s rodinou 

ST 
11.5. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + František, Anna, Ján, Helena 

18:00 + Imrich 

ŠT 
12.5. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Miron, Elena, Július 

18:00 + Dušan, Eva 

PI 
13.5. 

Panna Mária 
Fatimská 

6:15 + Mária, Ondrej, Mária a + z r. Šoltysovej, Gumanovej 

8:00 + Mária (1. výročie) 

18:00 ZBP Monika – 50 r. života 

SO 
14.5. 

sv. Matej 
apoštol 

7:00 ZBP Ján a Jolana – 60 r. manželstva 

18:00 ZBP Jaroslav – 70 r. života s rodinou 

NE 
15.5. 

5. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

6:00 + Roman, Vincent 

7:15 ZBP Žofia – 70 r. života s rodinou 

8:30 + Pavol, Ľudmila 

10:00 Prvé sv. prijímanie Za farnosť, deti a ich rodiny 

11:45 ZBP Patrícia, Róbert, Miroslava 

18:00 + Jozef 

 

http://www.rsfatima.sk/
http://www.rodinkovo.sk/


PO 
16.5. 

sv. Ján Nepomucký 
kňaz a mučeník  

6:15 + Mária, Valent, Helena, Ján 

8:00 ZBP Marek s rodinou 

18:00 + Ján, Veronika, František, Silvia, Veronika, Emil 

UT 
17.5. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Jozef, Margita, Ján, Mária, Ján 
18:00 Za uzdravenie tela a duše - Branislav 

ST 
18.5. 

  

6:15  pohrebná    

8:00 + Radoslav, Ján, Mária, Júlia, Juraj, Anton 

18:00 ZBP Gabriel – 30 r. života, Erik, Alex a rodičia 

ŠT 
19.5. 

 

6:15  pohrebná    

8:00 + Tibor, František, Anna, Mária, Ján 

18:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Lauru – 20 r. života 

PI 
20.5. 

 
6:15 + František, Juraj, Júlia 
8:00 ZBP Ján, Gabriela, Sofia, Dávid, Anna 

16:00 ZBP Juraj, Klaudia, Maroš, Klaudia 

SO 
21.5. 

 
7:00 + Juraj 

18:00 ZBP Alexander, Kristián, Nina, Filip 

NE 
22.5. 

6. VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

6:00 ZBP Mária – 70 r. života s rodinou 

7:15 ZBP Mária s rodinou 

8:30 ZBP Peter a Zuzana 

10:00 Prvé sv. prijímanie Za farnosť, deti a ich rodiny 

11:45 + Viktor (10. výročie), + Anton, Anna (rodičia) 

18:00 ZBP rodina Tomášova 
 

PREŠOVSKÉ MISIE 3.9. – 11.9.2022 
Po desiatich rokoch sa v Prešove opäť uskutočnia sväté misie v mesiaci september. Všetci 
cítime, že je potrebné duchovné prebudenie a vnútorná obnova, zvlášť po náročnom období 
pandémie a neistoty spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine. Modlime sa za misie! Už 
v tomto období prebiehajú rôzne organizačné stretnutia a spresňuje sa program podujatia. 
Informácie a program Prešovských misií bude postupne dopĺňaný na www.presovmisie.sk 

MODLITBA ZA PREŠOVSKÉ MISIE 
Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich 
detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. 
Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa 
stali príbytkom tvojho Syna. Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš 
radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať 
teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou  a odvahou všetkých, 
ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva. Duch Svätý, 
Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc 
tu, v našom meste, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj 
v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, 
ktorí ho prijímajú. Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď 
k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý Jozef a 
svätý Ondrej, orodujte za nás! Sláva Otcu i Synu i Duchu Sv. ... 

 

 


