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20. nedeľa v Cezročnom období 
  

Prvé čítanie: Jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešala.                           
                                                                                              (Prís 9, 1-6)                                                                                                                                              
Žalm: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.         
                                                                  (Ž 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15) 
Druhé čítanie: Pochopte, čo je Pánova vôľa.                        (Ef 5, 15-20)                                                                                                      

Evanjelium: Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky; a ja ho 
vzkriesim v posledný deň.                                                      (Jn 6, 51-58)                                                                   

*****************************************************************  
 

Eucharistia - najväčší prostriedok lásky 
 

    Mnohí ľudia si neuvedomujú význam určitých vecí a často ich 

hodnotu pochopia až v starobe. Je to veľká škoda, najmä keď tak 

býva chápaná aj Eucharistia. Slávnostne sa vykoná vo farnosti prvé 

sväté prijímanie, avšak zakrátko po ňom už deti ku svätému 

prijímaniu nepristupujú. Chyba je v tom, že ani deti, ani ich rodičia   

nevystihli správne význam svätého prijímania. Tak sa stane, že často 

až v starobe človek pochopí, o aké milosti prišiel, keď neprijímal     

v živote eucharistického Krista a neučil k tomu tých, ktorí mu boli 

zverení. Pravdu má filozof Blaise Pascal, ktorý hovorí, že všetko 

závisí od správneho pochopenia. 

     Preto v dnešnom evanjeliu Ježiš chce naučiť svojich učeníkov 

správne chápať Eucharistiu. Ježiš chce, aby ju mali radi, aby po nej 

túžili a aby bez nej nemohli žiť a jeho poučenie platí aj pre nás. Len 

si všimnime, ako nadšene hovorí Ježiš o účinku a význame 

Eucharistie. Akú úžasnú ponuku nám v nej dáva. Zahŕňa ju do troch 

viet. 

     Najprv vraví: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja 

v ňom. Týmto výrokom vyhlasuje Eucharistiu za najväčší 

prostriedok lásky medzi nami a ním. K podstate lásky patrí, že 

milujúce osoby musia byť čím viac spolu. V Eucharistii je spojenie 

medzi nami a Ježišom také blízke, že sa úplne podobá spojeniu 
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medzi nami a každodenným pokrmom. Jedlo je zdrojom našej 

fyzickej energie a stáva sa celkom našou súčasťou. Eucharistia, 

pretože je v podobe pokrmu, naznačuje takú blízkosť medzi nami a 

Ježišom, že on zostáva s nami a my v ňom. Ježiš – veľký a 

nekonečný Kráľ a Pán vesmíru, si takto žiada nás milovať a je len na 

nás, aby sme túto ponuku lásky prijali. 

     Ďalej vraví o Eucharistii: Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem       

z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. To znamená, že Ježišov 

Otec, ktorý je princípom, počiatkom a prameňom života, dal Synovi 

život v tej istej pôvodnosti a plnosti. Syn, Ježiš Kristus, keď ho 

prijímame v Eucharistii, odovzdáva nám účasť na Božom živote. 

Svätý Ambróz k tomu pridáva: „Tento pokrm, ktorý prijímaš, 

zostúpil z neba a poskytuje ti podstatu večného života.“ Čiže            

k nášmu ľudskému, smrteľnému a pozemskému životu pridáva Ježiš 

cez svoj pokrm božský a nesmrteľný život. Tento božský život v nás 

je síce neviditeľný, ale skutočný. 

     Aby o tejto skutočnosti nenastala dajaká pochybnosť, vraví Ježiš 

po tretíkrát: Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. To znamená, že keď 

prijímame v Eucharistii Ježiša, stávame sa nesmrteľnými, nikdy 

neprestaneme existovať, nikdy sa neskončí náš život. Aj keď nám 

oči zatlačia, aj keď naše ústa onemejú, ruky znehybnejú a naše srdce 

ukončí svoju činnosť, naša duša bude žiť ďalej v Otcovej láske spolu 

s Ježišom. Eucharistia je pravá, reálna a živá skutočnosť.  

    Ako si teda vysvetlíme, že tak málo stojíme o takú úžasnú 

Ježišovu ponuku? Príčina je v tom, že nemáme čas a príležitosť 

dostatočne a hlboko sa zamyslieť nad Eucharistiou. Dni, týždne, 

roky utekajú a my sme stále rozptýlení v myšlienkach na všetky 

strany. V kostole okúsime chvíľu ticha – ale či to stačí? 

     Blaise Pascal vraví, že veľkosť človeka spočíva v myslení. Je to 

nezmysel dať si vieru naprogramovať alebo naordinovať. Žiadna 

kázeň to nedosiahne. K pravému a hlbokému presvedčeniu sa človek 

dostane iba sám svojím premýšľaním a milosťou Božou. Kázeň 

môže iba dať otázku, ale nadiktovať odpoveď nemôže. 

     Prijmime teda dnes Ježišovo nadšené rozprávanie o Eucharistii a 

premýšľajme o ňom. Ježiš nás chce získať pre Eucharistiu. 

Dokážeme to ale až potom, keď náš vlastný rozum premýšľaním 

spozná jej význam. Cirkev nás všetkých k Eucharistii pozýva 

slovami Pána Ježiša: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“             
                                                                                         www.trojica.sk 

http://www.trojica.sk/


Poriadok bohoslužieb po 21. Nedeli v CO 

od 27.8. do 2.9. 2018 
 

Pondelok 

Sv. Moniky 

7:00 Kláštor 
Za ZIP Agnesy 

Sopkovej 

27.8. 18:00 Bočiar †Ján Belý 

Utorok 
Sv. 

Augustína, 

biskupa a 

učiteľa Cirkvi 

7:00 Haniska 
 Jozef, Mária, Silvia, 

Jozef
28.8. 

Streda Mučenícka 

smrť sv. Jána 

Krstiteľa 

17:00 Sokoľany Na úmysel darujúceho 

29.8. 18:00 Haniska 
Poďak. manželov pri 

životnom jubileu 

Štvrtok 

féria  7:00      Kláštor     
Štefan, Alžbeta, 

Augustín30.8. 

Piatok 

féria 

18:00 Sokoľany Imrich Lacko

31.8. 18:00 Haniska 
Štefan, Alžbeta 

Sopkovi

Sobota 
Panny Márie v 

sobotu 

7:00 Haniska Štefan Oravec

1.9. 16:00 Sokoľany Za novomanželov 

     

22. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Mária a Michal 

Džubarovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany Ján Köver

2.9. 8:45 Bočiar Emil Čerkala

  10:00 Haniska   Ladislav Mikloš             

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Peter Magyar /Sokoľany/ a Justyna Jolanta Bzowska /Poľsko/ 

ohlasujú sa 3.x. 

Michal Veles /Haniska/ a Helena Biela /Zlaté Moravce/ ohlasujú sa 

1.x. 



Poriadok bohoslužieb po 20. Nedeli v CO 

od 27.8. do 2.9. 2018 

Pondelok Sv. Bernarda, 

opáta a učiteľa 

Cirkvi 

7:00 Kláštor Mikuláš Mati

20.8. 18:00 Bočiar 
Poďak. Pavla a 

Márie za 40 r. manž. 

Utorok Sv. Pia X., 

pápeža  
7:00 Haniska 

 Imrich, Helena, 

Ján a Katarína21.8. 

Streda Panny Márie 

Kráľovnej 

17:00 Sokoľany 
František a 

Margita Semanovi

22.8. 18:00 Haniska †Ondrej a Margita 

Štvrtok 
féria  7:00      Kláštor     

Štefan a Regina 

Palenčárovi23.8. 

Piatok Sv. 

Bartolomeja, 

apoštola, 

sviatok 

18:00 Sokoľany Za ZIP Martina 

24.8. 18:00 Haniska 
Štefan, Alžbeta a 

Augustína

Sobota Panny Márie v 

sobotu 
7:00 Haniska Mária Palenčárová

25.8. 

     

21. Nedeľa  v 

CO 

7:30 Haniska 
Helena a Jozef 

Majorošovi

Nedeľa  8:45 Sokoľany 
František 

Kohlšovský

26.8. 8:45 Bočiar 
Štefan, Mária, Ján, 

Anton

  10:00 Haniska 
Za ZIP Štefana a 

Margity              
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

Peter Magyar /Sokoľany/ a Justyna Jolanta Bzowska /Poľsko/ 

ohlasujú sa 2.x. 
 

V štvrtok 23.8. o 19:00 h. budeme mať v Haniske adoráciu, na 

ktorú Vás srdečne pozývame. 
 

Pozývame všetky detí na akciu  "Vypni telku - zapni seba", ktorá 

sa uskutočni od 20.8. pondelok, do 24.8. piatok od 9:00 h. do 12:30 h 

v priestoroch farského úradu a záhrady. Doneste si so sebou dobrú 

náladu a správne nápady. 


