
USTANOVENIE  EUCHARISTIE
„Vezmite, toto je moje telo!“

( Mk 14, 22)

- Joanna Bątkiewicz-Brożek: Ruženec odovzdanosti s pátrom Dolindom -

Veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na verejnom recitovaní modlitby – 
Najmilší Ježišu..., môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

SVIATOSŤ ZMIERENIA:
NIŽNÝ HRUŠOV – utorok: 10:00 – 11:00, 17:00 – 18:00
RAKOVEC N/O – štvrtok: 16:00 – 17:00

~ Rozjímanie ~

~ Mária duši ~

~ Modlitba s pátrom Dolindom ~

„Zopár slov, zopár chvíľ stačilo, aby sa udial zázrak, na-
jväčší zázrak lásky...  Ježiš nezanechal svoje telo a krv ako 
symbol, ale ako substanciálnu skutočnosť. Skôr ako sa obe-
toval na kríži, obetoval sa skutočne, tým, že daroval svoje telo a krv. Najprv Otcovi, 
a potom svojim najbližším, tým, že ich nasýtil a napojil. Bolo by absurdné zane-
chať chlieb a víno ako symbol a pamiatku svojej smrti. Nespomína sa na niečiu 
smrť tým, že sa daruje prijatie. Ježiš sa daroval naozaj a materiálne ako Obeta lásky 
a ako Život duší. Ukázal tým, že sa dobrovoľne obetoval na smrť na Kalvárii.“ 

„... myšlienka, že sa nám daroval úplne ako pokrm a nápoj a zostal s nami živý 
a opravdivým spôsobuje závrat...“

„Keď sa živíte Ježišom, prijímate telo z môjho tela, pijete krv, ktorá bola aj mojou, 
a máte tak účasť aj na mojom živote!“

„Môj Ježišu, rozumiem, prečo ten, kto neprijíma tvoje telo a nepije tvoju krv, 
nemá v sebe život. Skrze svoje telo a krv nám dávaš milosť Ducha Svätého. 
A ako rozpálené železo, ktoré vyžaruje teplo na toho, kto sa ho dotkne, tak 
ty, náš pokrm a náš nápoj, prelej do nás svoj život a rozpáľ nás vo svetle 
a plameňoch večnej lásky.“



NAŠE NAJKRAJŠIE SPOMIENKY NA VDP. JOZEFA MRÍZA...

LITURGIA EUCHARISTIE – SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

BLAHOŽELANIE K OSEMNÁSTKE

Na pána dekana si spomínam ako na prísneho, ale spravodlivého 
človeka. Mnohí tu už spomínali, že často pokarhal, možno aj tro-
chu tvrdšie, ale napriek tomu sme si  ho vážili a rešpektovali. Za-
ujímavé je, že nikto sa na nič nesťažoval a všetci sme poslúchali. 

     Spomínam si hlavne na hodiny náboženstva, na ktorých sme sa 
učili katechizmus. Museli sme ticho počúvať a ani sme sa nepoh-
li. Často nás Hrušovčanov volal ,,piroháre”, lebo chlapci sa často 
chválili, že to je ich najobľúbenejšie jedlo. 

Ďalšou spomienkou bolo stavanie oltárikov okolo kostola v čase 
odpustu. Aj naša rodina tradične stavala oltárik a ja s dievčatami 
sme chodili po dedine zbierať kvety na výzdobu. Pán dekan pred 
omšou poobchádzal všetky oltáriky. Vtedy mal radosť v srdci, bolo 
vidno ako žiari a teší sa. Porozprával sa s veriacimi, privítal sa s 
hosťami, pútnikmi a šiel slúžiť svätú omšu.

Na začiatku omše nás často vyzýval, aby sme sa posunuli bliž-
šie pred oltár, aby sme sa netlačili vzadu. Ale my sme  urobili tak 
krôčik a koniec. Neviem prečo, ale radšej sa ľudia tlačili vzadu ako 
by  mali ísť dopredu. 

Samozrejme, do kostola chodil tradične cez bočné dvere a cez 
kostol, aby pred omšou mohol ešte vyspovedať, ak bolo treba. Sa-
dol do spovednice a čakal. Nikdy nechýbal ani na poobedňajších 
pobožnostiach. 

Všetkých štyroch súrodencov nás pokrstil, udelil nám prvé sväté 
prijímanie a taktiež pri ňom sme mali aj birmovku. Niekedy sme 
ho ako rodina  pozvali aj na nedeľný obed, na ktorom mu najviac 
chutili holúbky.

-p. PaedDr. Vierka Tomášová-

- z katechézy Svätého Otca Františka- 

Kresťanský život musí byť životom kvitnúcim v skutkoch lásky, v konaní 
dobra. Ak však nemáš korene, nebudeš môcť kvitnúť. A kto je tým koreňom? 
Ježiš! Ak nie si s Ježišom, tam v koreni, nebudeš kvitnúť. Ak tvoj život ne-
zalievaš modlitbou a sviatosťami, budeš mať kvety kresťanstva? Nebudeš. 
Pretože modlitba a sviatosti nám zavlažujú korene, a tak náš život kvitne. 

Slávenie omše vedie k svätému prijímaniu, čiže k zjednoteniu sa s Ježišom. 

Drahý duchovný otec František, dnes je tomu 
osemnásť rokov, čo kráčate v Kristových šľa-
pajach. Z úprimného srdca Vám blahoželáme a 
ďakujeme Pánu Bohu za dar Vášho života a dar 
kňazstva. Nech sú Vaše ďalšie kňazské roky na-
plnené svätou Božou láskou, nech sám Ježiš spl-
ní Vaše prosby, ktoré Vám sám vkladá do srdca. 
Buďte vytrvalí a horlivý v službe Pastiera.

Sviatostné prijímanie – nie duchovné prijímanie, ktoré si môžeš vykonať aj 
doma so slovami: „Ježiš, chcel by som ťa prijať duchovne“. Sviatostné pri-
jímanie, s Kristovým telom a krvou. Slávime Eucharistiu, aby sme sa živili 
Kristom, ktorý nám daruje seba samého, ako v Slove, tak aj vo Sviatosti 
oltárnej, aby sme sa mu pripodobnili. 

Hovorí to samotný Pán, počúvajte: «Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom» (Jn 6,56). Veď gesto Ježiša, ktorý daroval uče-
níkom svoje telo a krv pri Poslednej večeri, pokračuje aj dnes prostredníc-
tvom služby kňaza a diakona, vysluhovateľov rozdávania bratom Chleba 
života a Kalicha spásy. 

Pri svätej omši, po tom, ako kňaz rozláme konsekrovaný chlieb, čiže 
Ježišovo telo, kňaz ho ukáže veriacim, pozývajúc ich zúčastniť sa na eu-
charistickej hostine. Poznáme slová, ktoré zaznievajú od svätého oltára: 
«Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu: hľa Baránok Boží, ktorý 
sníma hriechy sveta». 

Toto pozvanie, inšpirované úryvkom zo Zjavenia apoštola Jána 19,9) 
– hovorí o „svadbe“, lebo Ježiš je ženíchom Cirkvi – toto pozvanie nás 
volá zakúsiť dôverné spojenie s Kristom, zdrojom radosti a svätosti. Je 
to pozvanie, ktoré rozveseľuje a zároveň pobáda ku spytovaniu svedomia 
osvieteného vierou. 

Ak na jednej strane vidíme tú vzdialenosť, aká nás delí od Kristovej svätos-
ti, na druhej strane veríme, že jeho Krv je «vyliata na odpustenie hriechov». 
Nám všetkým bolo odpustené pri krste a všetkým nám sa odpúšťa alebo nám 
bude odpustené zakaždým, keď pristúpime ku sviatosti zmierenia. A neza-
budnite: Ježiš vždy odpúšťa. Ježiš sa neunaví odpúšťať. Sme to my, ktorí 
sme unavení prosiť o odpustenie.


