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-  Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.
-  Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Je-
žiš...“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať 
za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  Na svete existuje pamiatka na Pánovu smrť: 
Eucharistia. Hostia mierumilovná, ktorá je 
živou a obetnou prítomnosťou Krista, je več-
ným sprítomňovaním obete Kalvárie. Omša 
je pokračovaním obete Veľkňaza, klaňanie 
sa Baránkovi, Otcovi, je mostom sveta, živou 
bránou, nádhernou príkladnosťou. Je a zosta-
ne najdôležitejšou vecou na svete...
     Stredobodom nášho náboženstva malo byť 
tajomstvo, ktoré je zhrnutím dvoch základ-
ných tajomstiev viera: Jednota Trojica Božia, 
vtelenie a utrpenie Ježiša. Hľadiac na Eucha-
ristiu a klaňajúc sa Eucharistii, môže vidieť 
pred sebou celú ľudsko-božskú skutočnosť, obsiahnutú vo svete. Trojica je prítomná, vte-
lenie je viditeľné, utrpenie Kristovo je vyrozprávané a Božia láska je hmatateľná.
     Všetko je zhrnuté tam, v hostii...
     Je to raj na zemi, a skutočne je potrebná celá naša necitlivosť a nedostatok viery, aby 
sme ukázali opustenosť, do ktorej sme uvrhli Ježiša. 
     Aký nepokoj, aká tvrdosť, aký nedostatok viery opustiť Eucharistiu, nepremýšľať o Eu-
charistii, neprežívať ju. V tom tkvie najväčší nedostatok kresťanov. Tu treba už zajtra pô-
sobiť. Krajiny bez tajomstva Eucharistie, živé mestá, kde Ježiš zostal bez viery, ktorá by ho 
odhalila, apoštolské činnosti bez neho, modlitby bez toho tlmočníka. Čo je platné všetko 
naše konanie, ak ho On nepredostrie Otcovi? Čo sú platné všetky naše reči, ak nie sú 
spojené s jeho hlasom? Naša modlitba bez tej živej modlitby? 
     Bože, daj mi vieru v Eucharistiu!

-Carlo Carretto: Kráčajme cestou lásky-

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN
Evanjelizačný  úmysel Svätého Otca: 
„Za  všetkých  trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci“.
Úmysel slovenských biskupov na tento mesiac znie: „Aby rodinné a farské 
spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania“.
„Mnoho  ľudí  trpí  kvôli  závažným  ťažkostiam,  ktoré  znášajú.  Môžeme  im 
pomôcť  sprevádzajúc  ich  po  ceste  plného  spolucítenia,  ktoré  ľuďom  pre-
mieňa  život. Privádza  ich  ku Kristovmu Srdcu,  ktoré nás  všetkých prijíma 
v revolúcii nehy. Modlime sa, aby trpiaci našli cesty života, keď sa nechajú 
dotknúť Ježišovým Srdcom.“



EUCHARISTIA NÁM NESMIE ZOVŠEDNIEŤ,
NECH JE VŽDY AKO PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE.

EUCHARISTICKÝ  PÔST

Slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Corpus Domini. 
Tento zázrak – veľmi dôležitý, čo dokazuje aj to, že ho zaznamenávajú všetci evanjelisti – 
ukazuje moc Mesiáša a zároveň jeho súcit: Ježiš má súcit s ľuďmi. Ten zázračný čin nielen 
že zostáva jedným z veľkých znamení v Ježišovom verejnom živote, ale vopred predzna-
menáva to, čo bude neskôr, na konci, pamiatkou jeho obety, čiže Eucharistiu, sviatosť 
jeho Tela a Krvi, darovaných pre spásu sveta.

Eucharistia je syntézou celej Ježišovej existencie, ktorá bola jedinečným aktom lásky k 
Otcovi a k bratom. Aj tam, tak ako pri zázraku rozmnoženia chlebov, Ježiš vzal do svojich 
rúk chlieb, prednášal Otcovi modlitbu vďakyvzdania, lámal chlieb a dával ho učeníkom; 
a to isté urobil aj s kalichom vína. Ale v tej chvíli, v predvečer svojho umučenia, chcel 
Ježiš zanechať svojím konaním testament novej a večnej Zmluvy, ustavičnú pripomienku 
svojej Veľkej noci – smrti a zmŕtvychvstania. Slávnosť Corpus Domini nás pozýva každý 
rok si obnoviť údiv a radosť z toho úžasného Pánovho daru, ktorým je Eucharistia. Prijí-
majme ho s vďačnosťou, nie pasívne, zo zvyku.

Eucharistia nám nesmie zovšednieť; nesmieme pristupovať k svätému prijímaniu 
zvykovo: nie! Zakaždým, keď pristúpime k oltáru, aby sme prijali Eucharistiu, máme 
si skutočne obnovovať naše „amen“ voči Kristovmu Telu. Keď nám kňaz povie: „Telo 
Kristovo“, odpovedáme: „Amen“. Ale nech je to také „amen“, ktoré vychádza zo srd-
ca, z presvedčenia. Je to Ježiš; Ježiš, ktorý ma zachránil; Ježiš, ktorý mi prichádza dať 
silu žiť. Je to Ježiš, živý Ježiš. Nesmie nám to zovšednieť: zakaždým nech je to akoby 
naším prvým svätým prijímaním.

Prejavom eucharistickej viery svätého Božieho ľudu sú procesie s Najsvätejšou Sviatos-
ťou, ktoré sa v deň tejto slávnosti konajú v celej Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých, aby 
sa na nej zúčastnili, hoci aj duchovne, cez prenosy v rádiu a televízii. Panna Mária nech 
nám pomáha s vierou a láskou nasledovať Ježiša, ktorého adorujeme v Eucharistii.

-z príhovoru Svätého Otca Františka na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi-

V prvej polovici 2. Storočia sa Eucharistia oddeľovala od stolovania, čím sa vytvoril 
priestor pre eucharistický pôst, ktorý sa stal prejavom úcty voči eucharistickému Ježišovi. 
Pôst sa zrodil pravdepodobne v Afrike. Poznali ho Tertulián (+224) i Hypolit (+235). 
Augustín (+430) v roku 400 v liste Januáriovi vysvetľoval: „Páčilo sa totiž Duchu Sväté-
mu, aby pre poctenie takej veľkej sviatosti Kristovo Telo vošlo do úst kresťana prv než iné 
pokrmy... že Pán dal túto sviatosť po jedle...?, keby Pán dal takéto napomenutie, aby sa 
prijímalo vždy po iných jedlách, myslím, že by tento zvyk nik nezmenil“. Dĺžka a prísnosť 
eucharistického pôstu boli rozličné. Na Západe bola pôstna prax všeobecne prikázaná až 
na Kostnickom koncile v roku 1415. Ďalšia úprava Pia V. z roku 1570 veľmi prísny pôst 
od jedla, nápoja i liekov už od polnoci bola zmiernená až v roku 1906.  Pius  XII. v roku 
1953 pôst opäť zmiernil (mohla sa piť obyčajná voda, chorí aj iný nápoj a všetky lieky)  a 
pred večernou omšou sa skrátil na tri hodiny. V roku 1965 bol pôst skrátený pre všetkých 
a pre všetky pokrmy i nápoje (s výnimkou vody) na jednu hodinu. Napokon kódex (por. 
kán.919 § 3) v roku 1983 jedno hodinový pôst (s výnimkou vody) potvrdil a chorých i 
pokročilých vekom – a aj tých, čo ich opatrujú od eucharistického pôstu oslobodil.

B L A H O Ž E L A N I E
Pred päťdesiatimi rokmi si naši kostolníci Regína a Ladislav Hakoš dali vzájom-
ne svoj manželský súhlas pred nižnohrušovským oltárom. V sobotu 13. júna 
2020 prišli poďakovať trojjedinému Bohu za čas, ktorí spolu v manželstve pre-
žili. Pri svätej omši sme spolu s jubilujúcimi manželmi ďakovali za dar verného 
kresťanského manželstva. 
MILÍ JUBILANTI

Farské spoločenstvo sa prostredníctvom Nášho Adonaja chce pripojiť ku Va-
šim gratulantom a poďakovať za päťdesiat spoločne prežitých rokov, ktoré sú sve-
dectvom Vašej viery v Krista 
a dôvery v neho. Vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať za Vaše 
spoločné kostolníčenie, ktoré 
ťahá už na 23. rok.

Želáme Vám ešte veľa spoloč-
ných chvíľ a pokojných dní v jese-
ni Vášho života. Do ďalších rokov 
Vám vyprosujeme pevné zdravie 
a hojné Božie požehnanie.
 S úctou duchovný otec Franti-
šek, farár  a vďační veriaci.


