
-  Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

Sväté prijímanie je najkratšia a najis-
tejšia cesta do neba. Sú aj iné cesty: 
nevinnosť, ale tá je hlavne cestou 
detí; pokánie, ale to nás odstrašu-
je; veľkodušné znášanie životných 
skúšok, ale pri nich často plačeme a 
prosíme, aby nám boli odňaté. Tou 
najistejšou, najľahšou, a najkratšou 
cestou je Eucharistia.

- Svätý Pius X -

PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ
Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia 

dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Má-
rie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 
korunoval rímsky milostivý obraz v chráme 
Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Po-
puli Romani“. Zároveň ustanovil nový mari-
ánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý 
sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo via-
cerých biskupstvách. Dátum sviatku ustano-
vil na 31. mája. V obnovenom kalendári sa 
liturgická spomienka na Pannu Máriu Krá-
ľovnú koná 22. augusta.

V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu Kráľa všetkých 
kráľov, Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého vesmíru, 
Ježiša Krista, Božieho Syna. Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu 
a satana, nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj Kráľovnou anjelov a všetkých 
ľudí. Sv. Ján apoštol ju vo svojej Knihe zjavenia (Apokalypse) tiež opisuje ako 
Kráľovnú: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 
dvanástich hviezd“ (Zjv 12,1). Je kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám 
prišla spása. Jej predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež 
prosila za svoj ľud u kráľa. A keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela 
len záchranu pre svoj národ. A kráľ jej vyhovel (Est 7,1-3). Božiu Matku si 
uctievame ako tú, ktorá za nás neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha 
milosrdenstvo a vyslobodenie z otroctva a moci Zlého.

- www.zivotopisysvatych.sk -



Pius X. – Pápež Eucharistie
Eucharistii má byť vzdávaná nepretržitá úcta a poklona a zároveň má 

byť veriacimi neustále prijímaná. Ide o dve dôležité skutočnosti, ktoré sa 
od seba nesmú oddeliť. 

V 4. storočí tak prevážila vznešenosť Eucharistie a uvedomovanie si 
prítomnosti samotného Boha pod spôsobom chleba, že veriaci prestali zo 
strachu pristupovať k Eucharistii. Podobné dôsledky mal v 17. storočí blud-
ný jansenizmus, odsúdený pápežom Inocentom X., ktorý však ešte dlhé 
obdobie potom páchal škodu na praxi prijímania Eucharistie. Jeho prísny 
rigorizmus spôsobil, že veriaci vnímali Eucharistiu skôr oko odmenu za 
dobrý život, nie ako posilu a liek v slabostiach. Radikálnu zmenu tohto ne-
správneho chápania priniesol pápež Pius X., ktorého liturgická spomienka 
pripadá na 21. august. On nijako neoddeľoval vznešenosť Eucharistie a 
poklonu, ktorá jej patrí od častej účasti na nej. Zdôrazňoval, že Eucharistia 
je aj liekom duchovného života a posilou, nie iba odmenou. V seminároch 
povzbudzoval k častému svätému prijímaniu a zaviedol neustále adorácie 
pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou. Vydal dekréty o častom a dennom 
svätom prijímaní, nariadil, aby aj chorým bola zaistená Eucharistia a znížil 
vekovú hranicu pre možnosť pristúpenia k prvému svätému prijímaniu. 
Kristov príkaz: „Pas moje ovce!“ zobral vážne a naozaj mu záležalo na 
spáse duší. Eucharistia bola pre neho stredobodom viery a cieľom všetkých 
ostatných pobožností. Jeho eucharistické dekréty patria medzi najdôležite-
jšie dokumenty, aké kedy boli pápežmi vydané. Sám pápež Pius XII. ti-
eto dokumenty označil za inšpirované samotným Bohom. Dopad týchto 
eucharistických dekrétov na prax prijímania bol naozaj veľmi pozitívny a 
zaznamenali ho kňazi po celom svete. Mnohí jeho životopisci mu právom 
dávajú titul „pápež Eucharistie.“ Zvlášť výnimočným je jeho dekrét Quam 
singulari, ktorým znížil vekovú hranicu na pristúpenie k Eucharistii zo 14 
na 7 rokov. Toto je podľa neho vek, kedy dieťa používa rozum, a teda 
je schopné odlíšiť zlo od dobra, čiže hriechom môže už stratiť posväcu-
júcu milosť, ktorú je potrebné prinavrátiť v sviatosti zmierenia a prijatím 
Eucharistie. V tomto veku je dieťa tiež schopné odlíšiť sviatostný chlieb od 
bežného, čo je dôležité pre prijatie Eucharistie. Súčasťou dekrétu bol malý 
katechizmus, obsahujúci najpodstatnejšie pravdy viery, ktoré dieťa nutne 
musí ovládať, ak pristupuje k Eucharistii. 

Dekrét nijako neopomína znalosť a dôležitosť vedomostí, naopak. Podľa 
dekrétu dieťa v deň svojho prvého prijatia Eucharistie muselo sľúbiť, 
že sa ostatné pravdy viery doučí dodatočne. Tento sľub museli zložiť aj 
rodičia alebo tí, ktorým bola zverená starosť o výchovu dieťaťa. Ak tento 
sľub nebol alebo bolo viac-menej jasné, že ďalšie vzdelávanie nebude 
zabezpečené, prijímanie sa muselo odložiť. Dekrét ďalej zdôrazňuje, aby 
dieťa, ktoré už pristúpilo k prvému svätému prijímaniu bolo vedené k 
častej účasti na Eucharistii. Toto svoje rozhodnutie, ktorým posunul ve-
kovú hranicu pre prijatie Eucha-
ristie, pápež obhájil tým, že pre 
dieťa je typická nevinnosť a na 
jej udržanie je potrebná Eucha-
ristia. Ak dieťa nemá prístup k 
Eucharistii v období dospievania, 
podlieha zlým vplyvom, stráca čis-
totu a upadá do hriechov. Eucha-
ristia je naozaj aj liekom, ktorý 
chráni pred ťažkým hriechom. 
Navyše detské chyby ešte nie sú 
hlboko zakorenené a zbožnosť 
môže zabrániť, aby prerástli do 
veľkých nerestí. 

Popri telesnom rozvoji dieťaťa, 
o ktorý sa snaží každý rodič, by 
sa nemalo zabúdať na ten ešte dôležitejší – a to je duchovný – a práve 
ten by sa mal začať stavať na Eucharistii. Pius X. veľmi dobre vycítil, v 
čom tkvie úpadok duchovného života. Tam, kde nie je správny vzťah k 
Eucharistii, všetko upadá. Potvrdzujú to aj slová sv. Bonaventúru, ktorý 
povedal, že ak odstránime Eucharistiu z Cirkvi, zostane vo svete len ne-
vera a blud. Každý kto chcel a bude chcieť vraziť nôž do srdca Cirkvi a 
zničiť ju - zaútočí na obetu svätej omše – na Eucharistiu. Bez nej totiž 
človek upadá morálne i duchovne. Prežívame obdobie v ktorom výni-
močne prijímame Eucharistiu na ruku, preto o to viac dávajme pozor aby 
sme chránili Eucharistiu a zabránili jej zneucteniu. Prijímajme sväté pri-
jímanie s úctou ktorá jej patrí v každom čase. Aj dnes prosme o príhovor  
svätého pápeža Pia X., ktorý svoj pontifikát zasvätil Eucharistii.


