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PREDHOVOR 

Zo všetkého, čo naša svätá Cirkev na zemi považuje za sväté  
a vznešené, je najvznešenejšia, najsvätejšia, Bohu najľúbeznejšia  
a pre našu večnú spásu najužitočnejšia obeta svätej omše. Slová 
apoštola národov: „Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom“1,  
môžeme plným právom vzťahovať na obetu svätej omše. Ona je 
vskutku nevysychajúcim, vždy a neprestajne v bohatom prúde 
tečúcim žriedlom nebeských milostí i požehnaní na spásu celého 
sveta. Preto je nanajvýš poľutovaniahodné, že tento predrahý 
poklad, ktorým sa všetci ľudia môžu obohatiť, je pre mnohých 
pokladom skrytým a len pre máloktorých dostatočne známym  
a vzácnym. Áno, človek by zaplakal, keď musí vidieť a počuť, ako 
mnohí bez akejkoľvek nábožnosti a úctivosti bývajú prítomní na 
svätej obete, ako mnohí počas svätej omše rozprávaním  
a smiatím sa pohoršujú iných, ako sa mnohí aj v nedeľu a vo sviatok 
na svätej omši z lenivosti a ľahostajnosti nezúčastňujú, a to 
i napriek tomu, že sú k tomu pod smrteľným hriechom viazaní.  

Snahou spisovateľa bolo niečím prispieť k odstráneniu tohto 
veľkého neporiadku, a tiež aj vyhovieť výzvam horlivých kňazov, 
aby poučenia o obete svätej omše uverejnil. 

Pri vypracovaní poučení spisovateľ použil všetky pramene, 
ktoré mal naporúdzi, ale za základ si vybral, až na posledné hlavy, 
knihu Martina z Kochemu „Výklad najsvätejšej obety svätej omše“.  
Obsah hlavy II., III., IV., IX., XI., XII., XIII., XV., XX. a XXI. je celý 
prevzatý z toho Výkladu. Aj v týchto hlavách však musel vydavateľ 
vynechať alebo nahradiť tie pasáže, ktoré už dnes k pozdvihnutiu 
mysle neslúžia.  

V posledných hlavách, ktoré sú písané na základe Zollnerovho 
diela „Katolícke kresťanstvo v jeho prostriedkoch milosti", sa pri 
výklade svätej omše uvádza, ako môžeme počas svätej omše 
rozjímať o utrpení a smrti Ježiša Krista. 

Láskyplné Božské Srdce Ježišovo, ktorému túto hoci 
nedostatočnú knižku venujem, ráč ju prijať na uzmierenie za všetky 
neúctivosti pri konaní nevýslovne svätej obete svätej omše. 

Steyl, na Zelený štvrtok 1902.         

P. Heinrich Müller, S. V. D.  

                                                             
1 1. Kor. 1, 5. 
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Hlava 1. Čo je obeta svätej omše 
 

Po dokonaní svätej obety na kríži mali židovské obety podľa 
predpovedí prorokov prestať a Kristova obeta na kríži sa mala 
nekrvavým spôsobom vždy a všade obnovovať a sprítomňovať. 
Týmto nekrvavým obnovením obety vykonanej na kríži je svätá 
omša, ktorú Melchizedechova obeta predobrazovala, proroci 
predpovedali a Kristus Pán ustanovil.  

Z proroctiev o obete svätej omše je najdôležitejšie proroctvo 
Malachiášovo: „Nemám zaľúbenia vo vás (židoch), hovorí Pán 
zástupov a daru neprijmem z ruky vašej. Lebo od východu slnka až 
po západ veľké je meno moje medzi národmi a na každom mieste 
sa obetuje menu môjmu obeta čistá."2  

Ďalej v 109. žalme Boh ústami proroka Dávida hovorí 
o Kristovi: „Ty si kňazom naveky podľa rádu Melchizedechovho“,  
t. j. vždy až do konca sveta budeš prinášať takú obetu ako 
Melchizedech, ktorý podľa slov sv. Písma obetoval Najvyššiemu 
chlieb a víno.  

Podľa svedectiev sv. Otcov celá katolícka Cirkev tieto dve 
proroctvá vždy vzťahovala na obetu svätej omše. Sv. Ireneus  
(v 2. stor.) hovorí takto: „Kristus vzal to, čo podľa stvorenia bolo 
chlebom, ďakoval a povedal: Toto je telo moje, a tak aj kalich ... 
vyznal ho za svoju krv a takto určil novú obetu nového Zákona, 
ktorú Cirkev od apoštolov prijala a Bohu prináša na celom svete  
a o ktorej Malachiáš predpovedal: „Od východu slnka až po západ 
obetuje sa ...“  

Čo proroci v starom Zákone sľubovali, to Ježiš v novom 
vykonal. Lebo večer pred svojim utrpením, kým apoštoli jedli, ako 
hovorí evanjelista sv. Matúš, Ježiš vzal chlieb, požehnal a lámal ho, 
dával svojim učeníkom hovoriac: „Vezmite a jedzte, toto je moje 
telo ". Potom vzal kalich, vzdával vďaky a svojim učeníkom povedal: 
„Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv, krv nového zákona, ktorá 
bude vyliata za mnohých na odpustenie hriechov". Ale prelievať 
krv za iných je všeobecne užívaný výraz na označenie obety. Teda 
božský Spasiteľ chce povedať: „Jeho krv, prítomná pod spôsobom 
vína v kalichu pri poslednej večeri, bude vyliata za nás t. j. 
obetovaná". A čo povedal Pán o svojej krvi, to platí aj o jeho svätom 
tele: telo a krv sú spolu len jeden obetný dar. Teda Ježiš Kristus pri 

                                                             
2 Mal. 1, 11. 
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poslednej večeri obetoval tak svoju božskú krv ako i svoje 
najsvätejšie telo. 

Podľa sv. Lukáša slová premeny, ktoré Pán Ježiš povedal nad 
chlebom, zneli: „Toto je moje telo, ktoré sa dá za vás". Teda i tu je 
zase zastupujúce oddanie najsvätejšieho tela za iných. Tak teda 
Ježiš Kristus, prorokmi predpovedanú obetu čistú, svätú  
a nepoškvrnenú „podľa rádu Melchizedechovho", pri poslednej 
večeri skutočne obetoval.  

A vo svojej Cirkvi Ježiš Kristus túto obetu ustanovil aj na večnú 
pamiatku svojho utrpenia pre všetky miesta, národy i časy  
a nariadil, aby to isté telo a tá istá krv boli v každej svätej omši 
obetované. Lebo slovami: „Toto robte na moju pamiatku", dal 
svojim apoštolom a ich riadnym nástupcom nielen príkaz, ale i moc 
činiť to, čo on práve tam a vtedy učinil. A to sa deje v každej svätej 
omši. 

Svätá omša nie je teda nič iné ako vyplnenie tohto Božieho 
príkazu, nič iné ako ustavičné opakovanie, obnovovanie  
a pokračovanie tej obety, ktorú Ježiš Kristus večer pred svojím 
horkým umučením ustanovil a obetoval. Svätá omša je ustavičná 
obeta nového Zákona, v ktorej sa Kristus Pán pod nekrvavým 
spôsobom obetuje tak, ako sa kedysi obetoval krvavým spôsobom 
na kríži. Ona je skutočným obnovovaním poslednej večere  
i skutočným obnovovaním obety božského Vykupiteľa na kríži. 

Veľmi by sa mýlil ten, kto by veril, že svätá omša je ako Zelený 
štvrtok a Veľký piatok obyčajnou pamiatkou na poslednú večeru 
a na obetu, ktorú Ježiš Kristus za nás na kríži priniesol. Ona je 
nekonečne viac: je nielen pamätaním na to, čo predstavuje, ale v nej 
sa opäť deje to, na čo upamätúva.  

V každej svätej omši obnovuje Bohočlovek to, čo učinil pri 
poslednej večeri a na kríži. Svätá omša nie je vskutku  
a v pravde nič iné, ako skutočné obnovenie poslednej večere  
a Ježišovej obety na kríži. To, čo sa pri poslednej večeri a na Golgote 
pred stáročiami stalo, to sa teraz stáva každý deň na celom svete 
v každej svätej omši. Ježiš Kristus v nej na obetu svojmu nebeskému 
Otcovi prináša seba, svoje božstvo i človečenstvo so všetkými 
svojimi zásluhami, aby nám, ako to učí Tridentský koncil3, skrze ňu 
v hojnej miere privlastnil ovocie svojej obety na kríži.  

                                                             
3 Sed. 22. hl. 1 a 2 
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Na kríži totiž Ježiš splatil za nás výkupné a u svojho nebeského 
Otca nám uložil nevyčerpateľné poklady milostí. Ale aby nám to 
slúžilo pre našu spásu, musí sa nám k tým nebeským pokladom 
otvoriť prístup a tie milosti nám musia byť udelené. Toto sa deje 
pri svätej omši. V nej prichádza Ježiš, ktorý za nás zomrel na kríži, 
ako prostredník pred trón svojho večného Otca a svojmu 
nebeskému Otcovi obetuje svoje ukrižované telo a za nás vyliatu 
krv. Sám načiera z toho mora milostí, ktoré pre nás na kríži zaslúžil 
a darúva ich všetkým, ktorých svojou smrťou na kríži vykúpil.  
Ó, aká veľká, aká nekonečne veľká je Ježišova láska k nám a aké 
veľké, aké nekonečne veľké je naše šťastie! Keby sme si to 
zakaždým, kedykoľvek bývame na svätej omši, dobre uvedomili, 
ako úctivo a zbožne by sme sa potom na nej zúčastňovali, ako veľmi 
by sme svoje hriechy, ktoré nášmu božskému Vykupiteľovi 
zapríčinili také bolesti, oľutovali, ako vrúcne by sme Pána Ježiša  
o odpustenie prosievali, ako úprimne by sme mu za jeho nekonečnú 
lásku ďakovali a ako pevne by sme si predsavzali, že ho už urážať 
nebudeme! 

Na istých misiách sa misionári márne namáhali obrátiť 
obyvateľov istej obce. Keď všetky reči zostávali bez výsledku, jeden 
z misionárov predsa chcel ešte raz, posledný raz, prehovoriť  
k zatvrdilcom. Vystúpil na kazateľnicu a kázal s takým zápalom, že 
ho na mieste zaliala krv. Zomierajúceho ho zniesli z kazateľnice  
a akonáhle zomrel, jeden z jeho spolubratov vzal rúcho zomrelého, 
ktoré bolo celkom zaliate krvou a ukázal ho z kazateľnice ľudu  
a povedal: „Túto krv ste vy preliali, vy ste vinní za jeho smrť...“  Toto 
tak zaúčinkovalo na ľud, že sa skutočne obrátil. 

A hľa, milý čitateľu, vo svätej omši ti kňaz pri pozdvihovaní 
ukazuje nielen krvou zmáčané Kristovo rúcho, ale telo, ktoré bolo 
za teba bičované, tŕním korunované, klincami prebodnuté, krv, 
ktorá v najhroznejších mukách bola za teba vyliata. A ty by si chcel 
byť ľahostajným a naďalej ľahkomyseľne žiť vo svojich hriechoch? 
Ó nie a tisíckrát nie! Naopak, ty sľubuješ Pánu Ježišovi polepšenie  
a vernú lásku. Ty nikdy nezabudneš, že Ježiš toľko trpel ba i zomrel 
za teba a že v každej svätej omši svojmu nebeskému Otcovi obetuje 
za teba svoje ukrižované telo a svoju vyliatu krv. 

Teda v obete svätej omše i v obete kríža je ten istý Ježiš 
Kristus, náš Pán, ktorý sa obetuje a býva obetovaný. Keď náš božský 
Vykupiteľ zomrel na kríži, bol to on sám, ktorý seba obetoval; Židia 
boli len prostriedkami (nástrojmi), ktorých k dokonaniu svojej 
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obety použil. Takým spôsobom je to zase len on sám, ktorý sa vo 
svätej omši obetuje; kňazi sú len jeho sluhami a námestníkmi. Oni, 
keď prinášajú obetu svätej omše, vykonávajú len jeho príkaz: „Toto 
robte na moju pamiatku“.  

Z tohto dôvodu kňaz vyslovuje zázračné slová svätej premeny 
nie vo svojej osobe, ale v osobe a v mene Ježiša Krista. On nehovorí: 
„Toto je telo Kristovo“, „Toto je kalich krvi Kristovej", ale: „Toto je 
moje telo ... Toto je kalich mojej krvi".  

Z toho pochádza aj to, že obeta svätej omše neprestáva byť 
Bohu nekonečne príjemnou ani vtedy, keď ju prináša hoci aj 
nehodný kňaz, lebo skutočným obetujúcim je Ježiš Kristus. Lebo kto 
by pochyboval o tom, že ten, kto rukou svojho sluhu udeľuje 
almužnu, ju vlastne udeľuje sám a že takto udelená almužna 
nestratí zásluhu, hoci by sluha bol akokoľvek hriešnym 
a nešľachetným! 

Tak je Ježiš Kristus pravým kňazom naveky podľa rádu 
Melchizedechovho, lebo on je ten, ktorý každý deň, ba každú hodinu 
na celom svete, skrze ruky svojich námestníkov, obetuje svätú 
omšu. Proroctvo Starého Zákona, proroctvo Malachiašovo, sa 
úžasne splnilo: „Od východu slnka až po jeho  západ veľké je meno 
moje medzi národmi a na každom mieste obetuje sa môjmu menu 
obeta čistá.“4 Lebo počet katolíckych kňazov je asi 500.000. Títo, 
roztrúsení po celom svete, prinášajú tú istú obetu kríža od východu 
slnka až po jeho západ, každú hodinu, vo dne v noci, na každom 
mieste, vo všetkých kútoch sveta. A tak táto obeta trvá nepretržite. 
Ak sa na jednom mieste skončí, už sa začína na druhom. Jedna svätá 
omša ide za druhou; kňazi prichádzajú a odchádzajú; veriaci sa 
menia podľa svojej reči, farby pleti i národnosti, len obeta ostáva tá 
istá, Ježiš Kristus, obetujúci kňaz i obeta súčasne.  

A na tejto presvätej obete, ktorá sa Bohu obetuje bezprestania, 
vo dne v noci, máš aj ty, ako dieťa katolíckej Cirkvi svoj podiel. Aká 
je to pre teba potešiteľná myšlienka, keď vieš, že každú hodinu, tak 
vo dne ako i v noci, sa na niektorom mieste sveta i za mňa obetuje 
najsvätejšej Trojici môj Pán a Boh!    

Z ohľadom na tie mnohé a veľké milosti, ktoré sebe i iným 
zaslúžiš, nikdy nezmeškaj odporúčať seba i iných ľudí, konkrétne 
svojich blízkych, do tých mnohých svätých omší, ktoré sa na celom 
svete Bohu obetujú. Môžeš to urobiť týmito slovami: „Ó, svätý 
                                                             
4 Mal. 1, 11. 



9 
 

trojjediný Bože, obetujem Ti všetky sväté omše, ktoré budú dnes na 
celom svete konané, na Tvoju slávu a na spásu i požehnanie moje  
a všetkých ľudí. Amen.“   

Ale obeta kríža a obeta svätej omše majú nielen jedného  
a toho istého obetujúceho, lež ako sme to už počuli, v obidvoch je 
i jedna a tá istá obeta. Bol to sám Kristus, ktorý seba obetoval za nás 
na kríži a zase je to Kristus sám, ktorý seba vo svätej omši obetuje 
za nás. Vo svätej omši pri svätom premenení sa neobetuje chlieb  
a víno, ale sám Ježiš Kristus, lebo akonáhle kňaz nad chlebom 
a vínom vyslovil slová premeny, na oltári už nie sú chlieb a víno, ale 
len najsvätejšie Telo a predrahá Krv Krista Pána zjednotené s jeho 
božstvom.  

P. Hattler, T.J. v knihe Presvätá obeta svätej omše hovorí: 
„Veriaci kresťan sa nebude pýtať: Ako sa to stane? On dobre vie: 
Duch Svätý vypočul kňazovu modlitbu a zostúpil na chlieb a víno  
a moc Najvyššieho ich zatieni a vykoná prepodivnú premenu. Lebo 
u Boha niet nič nemožné!" 

Teda skrze túto premenu sa Boh-človek Ježiš Kristus stáva 
skutočne a podstatne prítomným. K nemu kňaz v Prefácii volá: 
„Sláva, česť tomu, ktorý prichádza v mene Pánovom". Jemu patrí to 
slávnostné ticho v kostole; pred ním sa zohýbajú kolená, klopia oči, 
skláňajú sa hlavy; jemu zvoní zvonček pri oltári i zvon z veže a jemu 
bijú v ústrety srdcia všetkých. Všetko nám hovorí: „Boh je teraz pri 
nás!"  

I keď nemáš to šťastie, že by si ho na svoje vlastné oči mohol 
vidieť, za to máš iné šťastie, iné blaho. Len si pomysli na to, čo sám 
Spasiteľ povedal apoštolovi Tomášovi: „Blahoslavení tí, ktorí 
nevideli a predsa uverili.“  

V oboch prípadoch je rozdielny iba spôsob obetovania. Na 
kríži sa náš božský Spasiteľ obetoval krvavým spôsobom, lebo 
zomrel a vylial svoju presvätú krv až do poslednej kvapky. Ale 
keďže raz zomrel, už viac trpieť a zomrieť nemôže, lebo jeho telo, 
ktoré na seba vzal po zmŕtvychvstaní, je telo oslávené a preto 
utrpenia i smrti neschopné. Preto sa Kristus Pán vo svätej omši už 
neobetuje krvavo, ale nekrvavo, t. j. on už skutočne nezomiera, už 
nevylieva svoju krv, ako to urobil na kríži.   

Ale hoci vo svätej omši už niet krvavej obety, predsa je ona 
opravdivou obetou, lebo Kristus Pán sa v nej obetuje opravdivo  
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a skutočne pod rozdelenými spôsobmi chleba a vína. Obetná smrť 
Krista Pána na kríži spočívala v tom, že jeho krv bola celkom 
oddelená od tela. Vyliatím tejto krvi bola obeta dokonaná. Toto 
oddelenie Kristovej krvi od tela Kristovho sa deje obrazne i vo 
svätej omši. Keď totiž kňaz pri svätom premieňaní hovorí slová 
premeny, vtedy je na oltári prítomné Kristovo telo pod spôsobom 
chleba a Kristova krv je prítomná pod spôsobom vína. Ježiš je síce 
s božstvom i s človečenstvom, s telom i s dušou, s telom i s krvou 
prítomný tak vo svätej hostii ako i v kalichu, ale tým činom, že 
spôsoby sú rozdelené: každý o sebe predstavuje akoby oddelenie 
tela od krvi a spôsob chleba (ako niečo pevného, pokrm) 
predstavuje len telo Kristovo a spôsob vína (ako niečo tekuté, 
nápoj) nepredstavuje telo Kristovo, ale len jeho krv, teda krv 
oddelenú od tela. Teda Ježiš je na oltári prítomný pod obrazmi 
krvavej smrti, t. j. je tak predstavený ako na kríži zomrel, kde sa jeho 
predrahá krv odlúčila od jeho presvätého tela. Keď sú teda pri 
svätej omši tieto dva spôsoby chleba a vína viditeľne od seba 
oddelené, tak týmito oddelenými spôsobmi sa obrazne sprítomňuje 
a v istom ohľade i obnovuje oddelenie krvi od tela a tak aj násilná 
obetná smrť Spasiteľova na kríži.   

Svätá omša je teda nekrvavé obnovenie krvavej obety na kríži. 
Pod obrazmi, ktorými sa predstavuje tajomné zabitie baránka 
Božieho, sú pravé Telo a pravá Krv Ježiša Krista skutočne  
a podstatne prítomné a bývajú za nás obetované. Čo náš božský 
Spasiteľ zo svojej nekonečnej lásky a zo svojho milosrdenstva 
urobil raz na Golgote, kde na kríži za všetkých ľudí obetoval seba, 
to bezprestania robí na celom svete vo svätej omši. Nekrvavým 
spôsobom obetuje seba za nás, ako sa krvavým spôsobom obetoval 
za nás na kríži. Túto pravdu, plnú útechy, Tridentský koncil vyjadril 
týmito slovami: „V tejto božskej obete, ktorá sa vo svätej omši 
obetuje, je prítomný a nekrvavým spôsobom sa obetuje ten istý 
Kristus, ktorý na oltári kríža sám seba raz obetoval krvavým 
spôsobom. Lebo je to jedna a tá istá obeta a ten samý sa teraz 
obetuje skrze službu kňazov, ktorý sa vtedy obetoval na kríži, len 
spôsob obetovania je rozdielny“5.  

Ak je obeta svätej omše a obeta kríža tou istou obetou, z toho 
nevyhnutne vyplýva, že tá ako táto má nekonečný význam, rovnakú 
cenu, že tá ako táto je Najvyššiemu nekonečne príjemná a milá a že 
teda niet ničoho nad obetu svätej omše, čo by bolo svätejším, čo by 

                                                             
5 Sed. 22, hl. 2. 
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Boha viac oslavovalo a nám pre večnú spásu viac osožilo. A toto je 
dôvod, prečo naša sv. Cirkev prikazuje veriacim zúčastniť sa svätej 
omši obzvlášť v nedeľu a vo  sviatok.  

Ale aké smutné je to, že mnohí katolíci si len  
z lenivosti a ľahostajnosti tento príkaz nevšímajú, alebo bez 
náležitej zbožnosti a úctivosti bývajú na svätej omši prítomní! Aké 
smutné je, že mnohí katolíci v týždni (v pracovné dni), hoci majú 
čas i príležitosť, z lenivosti a nedbalosti žiadne milosti a žiaden 
úžitok z tohto prúdu milostí nečerpajú! Milý čitateľu, ty tak nerob! 
Radšej vždy nasleduj svätých, ktorí ustavične a usilovne k svojmu 
prospechu túto studnicu milostí užívali a nevedeli sa zvelebovaním 
svätej omše nasýtiť. Spomeniem niektorých, ako sa o nej 
vyjadrovali.  

Sv. Bonaventúra píše: „Pozri sa na vločky snehu ako v zime 
padajú v tisícoch na zem! Toľko je milostí, ktorých sa skrze svätú 
omšu živým dostáva. Pozri na tie kvapky rosy, ktoré sa zavčas rána 
spúšťajú na zem a osviežujú kvety, toľko milostí je vo svätej omši 
pre zomrelých, ktoré hasia ich plameň a prinášajú ich k večnému 
občerstveniu“. 

Sv. Vavrinec volá: „Veru žiadna ľudská výrečnosť nie je  
v stave vyložiť, aké hojné ovocie vyrastá z obetovania svätej omše. 
Tu sa hriešnik s Bohom zmieri, spravodlivý sa ešte viac 
ospravedlňuje, tu sa zásluhy hromadia, tu sa čnosti rozmnožujú, tu 
sa premáhajú pokušenia, tu sa dvíhajú padnutí, tu sa slabí 
občerstvujú, tu sa zomrelí z múk svojich vyslobodzujú“. Sv. Alfonz 
z Liguori hovorí: ,,Všetka chvála tvorov, všetky poklony, 
chválospevy a oslavy anjelov, všetky chvály a vďaky ľudí, všetky ich 
dobré skutky a kajúcne činy, ba i za Boha utrpená mučenícka smrť, 
to všetko spolu neprináša Bohu toľko úcty, koľko sa mu jej dostáva 
v jednej jedinej svätej omši“.  

Tak zmýšľali svätí o svätej omši. Keby len podľa ich príkladu 
všetci katolíci vždy uvažovali, čo vlastne svätá omša je, akú cenu 
má, aké nekonečne veľké poklady si môžu skrze ňu nadobudnúť! 
Iste by to potom na svete vyzeralo inak. Boží hnev by utíchol  
a milosti by tiekli potokmi.  
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Hlava 2. O vzácnosti obetného daru pri svätej omši 
 

Sv. Pavol hovorí o vzácnosti obetného daru, aký sa vo svätej 
omši prináša najsvätejšej Trojici: „Lebo každý veľkňaz je 
ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto (keďže Ježiš 
Kristus je svojím nebeským Otcom ustanovený za kňaza) aj on 
musel mať niečo, čo by obetoval.“6 Sv. Pavol nedodáva, čo Kristus 
Pán má, aby obetoval, ale ponecháva, aby sme o tom sami uvažovali. 
Musíme sa teda spýtať: akú to obetu prináša Kristus Pán svojmu 
nebeskému Otcovi vo svojom úrade ako najvyšší kňaz? 

Nemôže to byť dar nepatrný a obyčajný, ale musí to byť dar 
nekonečne veľkej ceny, keď má byť hodný toho, aby bol venovaný 
nekonečnému Bohu. Lebo čím väčší a znamenitejší je pán, tým 
drahší a cennejší musí byť i dar, ktorý mu má byť venovaný. Keby 
chcel niekto poctiť kráľa alebo cisára hrsťou hrachu, dostalo by sa 
mu za to zlého poďakovania a iste aj veľkého posmechu. Ale 
všemohúci Boh je tak nesmierne velebný a tak nevýslovne 
vznešený Pán, že nebo i zem spolu majú oproti nemu menšiu cenu 
ako hrsť hrachu voči cisárovi. Počuj, čo o ňom hovorí mudrc vo 
svätom Písme: „Ako prášok na váhe, tak je kraj zeme pred Tebou, 
ako kvapka rosy pred svitaním, ktorá zostupuje na zem". Keďže 
teda podľa svedectva svätého Písma sa celá zem voči Bohu cení len 
ako kvapka rosy, kde by v šírom svete bolo možné nájsť niečo, čo 
by bolo hodným, aby mu mohlo byť obetované? Ba kde v šírom nebi 
nájde sám Kristus okrem Boha niečo, čím by mohol najsvätejšiu 
Trojicu ako hodnou a príjemnou obetou poctiť?  

Čo si teda myslíš, že Kristus Pán obetuje pri svätej omši 
najvyššiemu Bohu? Počúvaj a čuduj sa! V celom šírom nebi a na 
celom šírom svete našiel iba jednu vec, ktorá by bola hodná, aby 
bola Bohu obetovaná, a síce svoje najsvätejšie, nepoškvrnené, 
prepožehnané človečenstvo, to jest, svoje najsvätejšie telo, svoju 
červenú krv a svoju najpožehnanejšiu dušu. O tom hovorí svätý Ján 
Zlatoústy: „Kristus Pán bol i obetou i kňazom: obetou podľa tela, 
kňazom podľa ducha; ten samý obetoval i bol obetovaný“7.  
A podobne hovorí aj sv. Augustín: „Kristus Pán bol jediný takým 
kňazom, ktorý bol zároveň i obetou; lebo Bohu Otcu neobetoval nič 
iné, ako seba samého“. Medzi pokladmi neba i zeme nemohol nájsť 
nič iné, čo by bolo mohlo byť dôstojnou obetou najsvätejšej Trojici. 

                                                             
6 Žid. 8, 3. 
7 Hom. I. de cruce 
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Toto jeho človečenstvo je tým najvzácnejším a najcennejším, čo 
všemohúca ruka Božia stvorila. Toto zjavila Matka Božia sv. Brigite, 
keď jej povedala: „Človečenstvo Kristovo je tým 
najdrahocennejším, čo kedy bolo a doposiaľ je“. Lebo štedrá Božia 
ruka obdarila toto človečenstvo Krista Pána toľkými a tak veľkými 
pokladmi milosti a takou dokonalosťou, že mu už nemohla ani viac 
a ani väčších vlastností udeliť. Nie že by mu Boh už nemohol udeliť 
väčšie prednosti, ale pretože toto človečenstvo už viac a väčšie 
prednosti pojať nemohlo. Hoci Matka Božia je nevýslovne krásna, 
svätá a vznešená, predsa v porovnaní s človečenstvom Ježiša Krista 
je iba ako horiaca fakľa v porovnaní so svetlom slnka. Pre túto 
najvyššiu vznešenosť bolo človečenstvo Ježiša Krista na zemi ctené 
nielen zbožnými ľuďmi ale i milými anjelmi. A teraz, keď tróni po 
pravici nebeského Otca, anjeli i ľudia mu preukazujú najvyššiu 
úctu.  A to sa nedeje z inej príčiny, ale iba preto, že v Kristovi, v hlave 
ľudského pokolenia, je aj podľa jeho ľudskej prirodzenosti taká 
plnosť dokonalosti, akú Boh žiadnemu inému rozumnému tvorovi 
neudelil.  

Najštedrejší Boh obdaril anjelov pri ich stvorení 
neoceniteľnou svätosťou i inými mimoriadne vzácnymi 
vlastnosťami. Tak isto zo svojej samej dobroty udelil mnohým 
zbožným ľuďom i veľkým svätcom pri ich stvorení mnohé 
vznešené milosti a čnosti i veľkú svätosť. Viac než ostatných však 
zahrnul mnohými nepochopiteľnými milosťami, prednosťami  
a dokonalosťami preblahoslavenú Pannu Máriu a síce nielen pri jej 
stvorení, ale i neskôr v jej presvätom živote. Avšak všetky tieto 
milosti a prednosti, ktoré Boh udelil anjelom, svätým  
i preblahoslavenej Panne Márii, zjednotil Duch Svätý v ľudskej 
prirodzenosti Ježiša Krista a k tomu pridal ešte mnoho iných 
milostí, dokonalostí i nebeských pokladov. A teraz teda sám posúď, 
ako nepochopiteľne šľachetné, príjemné, múdre, vznešené i slávne 
je človečenstvo Ježiša Krista, áno, aké neobsiahnuteľné more 
všetkých dokonalostí ono v sebe pojíma i obsahuje.  

Toto najdrahocennejšie a najdôstojnejšie človečenstvo Ježiša 
Krista je jedinou vzácnou obetou, ktorú najvyšší kňaz, jednorodený 
Syn Boží, Ježiš Kristus, najsvätejšej Trojici denne vo všetkých 
svätých omšiach prináša a obetuje. Áno, on neobetuje len samotné 
svoje človečenstvo, ale s ním zároveň obetuje všetko to, čo toto 
najsvätejšie človečenstvo k väčšej cti a chvále najsvätejšej Trojice 
na zemi za tých tridsaťtri rokov s vrúcnou láskou vykonalo  
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a v najtrpkejších bolestiach vytrpelo: a síce, všetky svoje pôsty, 
bdenia, modlitby, cesty, všetky kajúcne skutky i umŕtvovania  
a všetky svoje kázania; všetky vytrpené prenasledovania, 
ponižovania, posmechy i potupy; všetky bolesti, šľahy bičov, vpichy 
tŕňov, to pribitie na kríž, tie muky a trýzeň; všetky svoje slzy, 
kropaje potu, všetku vodu i ružovú krv z jeho boku. Toto všetko 
kladie Kristus vo všetkých svätých omšiach najsvätejšej Trojici 
pred oči a obetuje jej to spôsobom práve tak mocným i pokorným, 
akým jej to vo svojom utrpení a vo svojej smrti obetoval na zemi.  

Ale najviac si treba ceniť to, že Kristus Pán neobetuje len toto 
svoje samotné človečenstvo, ale s ním spolu obetuje i svoje božstvo, 
lebo hoci v obete svätej omše sa najsvätejšej Trojici neobetuje 
božstvo, ale človečenstvo Ježiša Krista, toto človečenstvo sa predsa 
obetuje v takej dokonalosti, akej sa mu dostalo skrze osobné 
spojenie s božstvom. Pre toto spojenie sa človečenstvo stalo akoby 
božským, bolo obohatené nekončenými pokladmi, nekonečnou 
cenou a nekončenou dôstojnosťou. Z toho môžeš teraz pochopiť, 
akú nadovšetko vzácnu obetu náš Spasiteľ vo všetkých svätých 
omšiach prináša najvyššiemu Bohu, keď mu obetuje svoje 
človečenstvo takým nevysvetliteľným spôsobom.  

Napokon treba ešte uvážiť, že Kristus Pán neobetuje svoje 
človečenstvo v tej podobe, v ktorej je ono na nebesiach, ale v tej 
podobe, v ktorej sa nachádza na oltári. Lebo na nebesiach je toto 
človečenstvo tak oslávené a velebené, že sa i sv. anjeli čudujú  
a trasú, keď na tú slávu pozrú. Na oltári je ale pokorné a ponížené, 
že sa tomu sv. anjeli v tichosti preveľmi divia. Tu je toto 
človečenstvo skryté pod spôsobmi chleba a vína a akoby uzavreté 
v tesnom väzení. Tieto spôsoby totižto obklopujú človečenstvo 
Ježiša Krista a uzatvárajú ho tak, že nemôže byť žiadnou mocou od 
nich odtrhnuté a on je pod nimi prítomný, kým len tieto spôsoby 
trvajú. Teda v týchto tak malých, pokorných a ponížených 
spôsoboch chleba a vína sa Ježiš Kristus predstavuje najsvätejšej 
Trojici a obetuje sa jej spôsobom tak dojemným, že nad tým žasne 
celé nebo.  

Čo asi tomu hovorí najsvätejšia Trojica, keď vidí toto oslavy 
najhodnejšie človečenstvo Ježiša Krista v podobe tak pokornej  
a takpovediac pri svojich nohách? Ó, aká je to oslava pre nebeského 
Otca, že jeho premilovaný Syn sa pre jeho väčšiu otcovskú úctu 
pokoruje až k takému najkrajnejšiemu poníženiu! Ó, akej 
nesmiernej moci a vznešenosti sa skrze toto pokorné obetovanie 
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Ježiša Krista dostáva obete omše svätej, v ktorej sa tieto 
podivuhodné, božské tajomstvá dejú! Ó, aké bohaté požehnania 
a aký veľký úžitok dostávajú ľudia skrze to, keď sa najsvätejšia 
obeta svätej omše obetuje za nich! Koľko útechy a koľko 
občerstvenia sa dostáva dušiam v očistci, keď sa tak spasiteľná 
svätá omša za ne slúži a veriaci sa na nej zbožne zúčastňujú! 

V knihe „O slávnych mužoch z rádu cisterciánov“  
o tom čítame nasledujúcu podivuhodnú udalosť: Za čias sv. 
Bernarda zomrel v Clairveaux rehoľný brat a Bohom bol odsúdený 
k mukám v očistci. Ten brat sa zjavil jednému zo starých 
kláštorných kňazov a oznámil mu, že je v očistci  a úpenlivo 
ho prosil, aby kňazi kláštora neprestávali za neho obetovať sväté 
omše. Po nejakom čase sa zomrelý tomu kňazovi zase zjavil a už 
v oslávenom tele mu povedal: „Ďakujem nášmu Pánu Bohu, lebo 
teraz som už v nebeskom blahoslavenstve". Kňaz sa ho pýtal: „Ako 
si bol vyslobodený?" Zomrelý odpovedal: „Poď a viď!“  Po týchto 
slovách ho odviedol do kláštorného kostola, v ktorom pri všetkých 
oltároch stáli kňazi a s najväčšou zbožnosťou slúžili sväté omše  
a povedal: „Hľa, touto zbrojou milosti Božej som bol vyslobodený  
z očistca. Sväté omše sú víťaznou mocou Božieho milosrdenstva. Sú 
jedinou a najlepšou obetou, ktorá sníma hriechy sveta. Hovorím ti 
po pravde, že týmto zbraniam Božej milosti, tejto moci Božieho 
milosrdenstva, tejto zmiernej obete božského Spasiteľa nemôže 
vôbec nič odporovať, iba ak nekajúce srdce". Keď ten starý kňaz 
zase prišiel k sebe a o tomto zjavení hovoril kláštorným bratom, 
všetci sa naplnili väčšou horlivosťou, aby vždy s o to väčšou 
nábožnosťou i úctivosťou konali obetu svätej omše.  

Milý čitateľ! Vyrozprával som ti túto udalosť na tomto mieste 
preto, aby som ťa naplnil väčšou úctivosťou k svätej omši a tak ťa 
pohol, aby si sa na nej tak, ako len dokážeš, čo najčistejšie 
zúčastňoval. Predovšetkým si ale prajem, aby si vždy zachovával  
v srdci tieto krásne slová:  

„Každodenné sväté omše sú zbraňami Božej milosti, sú 
víťaznou mocou Božieho milosrdenstva. Pri svätej omši sa za 
hriechy sveta prináša tá zmierna obeta, ktorej moci nič neodolá, len 
zatvrdnuté srdce“. Teda máme sa svojmu preláskavému 
Spasiteľovi usilovať vzdávať úprimné vďaky za to, že nám úbohým 
túto tak účinnú obetu svätej omše zanechal a že sa pri nej každý 
deň, ba každú hodinu za nás najsvätejšej Trojici obetuje. Máme mu 
ďakovať za to, že nám vo svätej omši odovzdal túto mocnú zbraň, 
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ktorou si môžeme vydobyť božské milosti a takmer vynútiť Božie 
milosrdenstvo.  

Pre väčšiu oslavu svätej omše si vypočujme zaručenú správu 
o posvätení kaplnky v Einsiedelne a ako Kristus Pán sám pri tom 
svätú omšu s veľkou slávou slúžil. V živote sv. Meinrada čítame, ako 
v osemdesiatom roku po jeho smrti zbožný pustovník zo 
šľachtického rodu Eberhard žiadal kostnického biskupa sv. 
Konráda, aby vysvätil kaplnku sv. Meinrada. Keď sa sv. Konrád  
v noci pred vysvätením odišiel modliť do kaplnky, počul spev 
anjelov, ktorí spievali predspevy a odpovede predpísané pri svätení 
chrámu. Keď vstúpil do kaplnky, videl ju naplnenú anjelmi  
a samotného Krista Pána videl v biskupskom ruchu ju vysväcovať. 
Bol z toho naplnený takým úžasom, že zostal nepohnutý vo svätom 
vytržení. Jasne videl a zreteľne počul, ako Kristus Pán, obklopený 
apoštolmi, anjelmi a mnohými svätými, konal tie isté modlitby  
a obrady, ktorými biskupi posväcujú chrámy. Matka Božia, na 
ktorej česť boli oltár i kaplnka venované, stála na oltári v najvyššej 
sláve, nad slnko jasnejšia, nad blesk skvelejšia. Po vysvätení sám 
Kristus Pán s najväčšou slávnosťou slúžil veľkú svätú omšu. Po 
svätej omši celý ten nebeský zástup zmizol a zanechal sv. Konráda 
v blaženej radosti i sladkosti. V posvätenej kaplnke našiel šľapaje 
Ježiša Krista vtlačené do nasypaného popola a steny pomazané 
svätou krizmou. Na druhý deň chceli prítomní páni, aby Konrád 
kaplnku vysvätil. Ale ten povedal: „Nesmiem ju vysvätiť, lebo už je 
vysvätená tajomným spôsobom“. A keď na neho predsa naliehali, 
aby začal so svätením, všetci počuli nebeský hlas, ktorý tri razy 
takto prehovoril: „Prestaň, bratu, kaplnka je už vysvätená!"  Na to 
sv. Konrád zanechal svätenie a oznámil túto podivuhodnú udalosť 
do Ríma.  

Keď si túto podivuhodnú udalosť prečítaš, azda zvoláš:  
„Ó, keby som bol vtedy pri sv. Konrádovi a videl to, čo on videl! Aké 
údiv, akú radosť, akú nábožnosť by som bol zacítil!“  Hľa, môj milý 
čitateľu, ten istý údiv ťa uchváti, tie isté pocity radosti a nábožnosti 
ťa preniknú, kedykoľvek budeš nábožne účastný na svätej omši  
a to, čo som v tejto hlave povedal, si vezmeš do srdca. Veď pri každej 
svätej omši je Kristus Pán sám obetujúcim kňazom, ktorý 
nebeskému Otcovi obetuje seba za tvoju spásu. Kedykoľvek 
zostupuje z neba na naše oltáre, obklopujú ho neviditeľným 
spôsobom zástupy anjelov.  
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Hlava 3. O predobrazoch obety svätej omše 
 

Prvým predobrazom najsvätejšej obety svätej omše bola 
obeta zbožného a spravodlivého Ábela. Ten z pravej nábožnosti 
priniesol najvyššiemu Bohu z prvorodencov svojho stáda zápalnú 
obetu na uznanie jeho nekonečnej Velebnosti. O tom, že sa táto 
obeta milému Pánu Bohu ľúbila, svedčí sväté Písmo hovoriac: „Pán 
vzhliadol na Ábela a na jeho dary". Táto obeta spravodlivého Ábela 
bola Bohu prijemná preto, lebo bola prinesená vo viere v budúceho 
Spasiteľa, s odovzdaným a pokorným srdcom, ako o tom svedčí sv. 
Pavol: ,,Vierou Ábel obetoval lepšiu obetu než Kain, pre ktorú dostal 
svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo jeho darom“. 
Toto svedectvo, ktoré Boh dal obete Ábelovej, spočívalo podľa 
starého podania v tom, že ju dal stráviť ohňom, kým zbožný Ábel 
kládol svoju obetu aj s drevom na oltár a zasväcoval ju Bohu svojou 
modlitbou. Vtedy spadol z neba oheň, ktorý mäso zabitého baránka 
zapálil. Podobne sa to stáva i pri našej obete. Keď kňaz na oltári 
obetoval chlieb a víno a vyslovil nad nimi sväté slová premenenia, 
z neba na ne prichádza božský oheň Ducha Svätého, zapaľuje tú 
obetu chleba a vína a svojím pôsobením ich premieňa na pravé telo 
a na pravú krv Krista Pána.  

Ábelova obeta sa všemohúcemu Bohu veľmi ľúbila, ale obeta 
kresťanstva sa mu ľúbi neporovnateľne viac. Lebo keď kňaz pri 
svätej omši pozdvihuje svoju obetu, nebeský Otec hovorí tie slová, 
ktoré povedal pri krste Ježiša Krista: „Toto je môj milovaný Syn,  
v ktorom mám zaľúbenie“. 

Druhým predobrazom obety svätej omše sú obety praotca 
Abraháma, o ktorých sa môžeme dočítať na rozličných miestach sv. 
Písma. Aj Izák a Jakub, ktorí boli pravými Božími služobníkmi, 
podľa príkladu všetkých Božích služobníkov viackrát priniesli 
Pánovi všetkých pánov obety zápalné i krvavé. Keď však Cirkev  
v kánone svätej omše spomína obetu Abrahámovu, má na zreteli 
len tú veľkú a podivuhodnú obetu, ktorú praotec Abrahám 
priniesol vtedy, keď svojho jediného syna Izáka zviazal, na oltár 
položil a meč vytiahol, aby ho zabil. Urobil tak z poslušnosti 
voči Bohu, bez ohľadu na prisľúbenia, ktoré o tomto jeho synovi od 
Boha dostal a neklesol vo viere proti každej ľudskej nádeji  
a všetkému očakávaniu. Ale Boh, ktorý chcel Abrahámovu vieru 
vyskúšať, dal na miesto Izáka, ktorý bol určený na krvavú obetu, 
položiť barana, ktorý bol zabitý a spálený. Táto Izákova obeta nie je 
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len predobrazom obety Ježiša Krista na kríži, ale je i živým  
a významným obrazom najsvätejšej obety svätej omše. Ako bol 
skrze Abrahámovu poslušnosť totiž obetovaný Izák bez toho, že by 
bol svoju krv prelial a život svoj stratil, tak Ježiš Kristus vykonal 
svoju obetu na kríži z poslušnosti k svojmu nebeskému Otcovi, kde 
síce zomrel, ale tak, že zase vstal z mŕtvych k novému životu, aby 
bol živou, vždy trvajúcou obetou vo svätej omši. Osvietený Duchom 
Svätým sa Abrahám asi v duchu pri obete svojho syna díval na 
obetu Krista Vykupiteľa v radosti i šťastí.  

Tretím a najvýrečnejším predobrazom najsvätejšej obety 
svätej omše bola obeta kráľa a najvyššieho kňaza Melchizedecha, 
ktorý z vďačnosti, keď sa praotec Abrahám víťazne vracal domov  
z boja proti svojím nepriateľom, vykonal všemohúcemu Bohu novú 
obetu - s modlitbami a obradmi obetoval chlieb a víno. 

Samotné sv. Písmo nazýva Melchizedecha predobrazom 
Kristovým. Tu ti chcem, milý čitateľ, ďalej rozviesť podobnosť 
Ježiša Krista s Melchizedechom podľa slov sv. Pavla8, aby si lepšie  
a zreteľnejšie spoznal, ako Melchizedech a jeho obeta boli 
predobrazmi Ježiša Krista a jeho nekrvavej obety pri svätej omši. 
Meno Melchizedech znamená toľko ako „kráľ spravodlivosti". Ako 
krásne sa už týmto samotným menom poukazuje na Krista Pána, 
ktorý je predovšetkým spravodlivým a pôvodcom spravodlivosti. 
Melchizedech bol kráľom v Saleme, to jest Kráľom pokoja a i v tom 
je predobrazom Krista Pána, ktorého proroci opisujú ako knieža 
pokoja. Salem čiže Jeruzalem, mesto Melchizedechovo, bol 
predobrazom i Kristovho kráľovstva na zemi, čiže jeho Cirkvi  
i nadzemského Božieho mesta, nebeského Jeruzalema. 
Melchizedech bol kráľom a súčasne kňazom jediného pravého 
Boha. Ale či Ježiš Kristus nie je kráľom a zároveň i najvyšším 
kňazom? Či nie je kráľom spravodlivosti a kniežaťom pokoja, 
Pánom nového Jeruzalema a nebeského mesta Božieho, kde je 
zároveň večne našim najvyšším kňazom u Boha Otca?  
O Melchizedechovi nevieme, kto bol jeho otcom, jeho matkou, 
z akého rodu pochádzal, kedy sa narodil a kedy zomrel, aj tým je 
podobný Kristovi Pánovi, o ktorom sv. Písmo hovorí: ,,Rod jeho kto 
vypovie?"9 Lebo nepochopiteľné a nevysloviteľné je jeho večné 
rodenie sa z Otcovho lona. Melchizedech sa objavuje v Písme 
svätom náhle a nevie sa, odkiaľ prichádza, taktiež náhle mizne  

                                                             
8 Žid. 7. 1. a nasl. 
9 Iz. 53, 8. 
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a nevie sa, kam odišiel; stojí tu ako posvätné zjavenie. A tak aj 
Kristus Pán prichádza z lona nevysvetliteľnej večnosti a vracia sa 
zase do neba; je podivuhodným zjavom z vyššieho sveta. 
Melchizedech sa zdal mať pri svojom vystúpení len jeden účel - ten, 
že obetoval. Len jeden účel mal Kristus Pán a síce ten, že priniesol 
obetu na kríži za spásu sveta; všetko ostatné sa deje kvôli tomuto 
jedinému činu. Melchizedech obetoval chlieb a víno; Kristus Pán 
obetoval chlieb a víno nielen pri poslednej večeri, ale po všetky dni 
až do skončenia sveta. Predstavuje nám tak svoju krvavú smrť na 
kríži, keď sa za nás každodenne pri svätej omši obetuje pod 
spôsobom chleba a vína. Melchizedechova obeta chleba a vína bola 
obetou ďakovnou za víťazstvo nad nepriateľmi, ktoré Abrahám 
vydobyl z pomoci Božej. Tak je aj obeta, ktorú sám Pán Ježiš pri 
poslednej večeri vykonal a svojim apoštolom a ich nástupcom 
obetovať prikázal „na jeho pamiatku, kým nepríde k súdu"10, 
trvalým ohlasovaním jeho víťazstva nad pekelnými mocnosťami, 
ktoré svojím smrteľným bojom vydobyl: je ustavičnou obetou 
vďaky i chvály za naše vyslobodenie z potupného otroctva diabla. 
Melchizedechovi priniesol Abrahám, praotec vyvoleného národa, 
dary a jemu sa ako svojmu pánovi poklonil. Ale Kristovi Pánovi sa 
neklaňali len mudrci z východu, ale na ňom sa deň čo deň v každej 
svätej omši vyplňuje proroctvo korunovaného pevca Dávida: „Králi 
Tharsis a ostrovania budú obetovať dary. Králi arabskí a sabejskí 
prinesú dary. A klaňať sa mu budú všetci králi zeme, všetky národy 
mu budú slúžiť.“11  

Tak je Kristus Pán v pravde tým, čo o ňom prorokoval Dávid: 
„Ty si kňazom naveky podľa radu Melchizedechovho".  

O týchto prastarých obetách Ábela, Abraháma a najvyššieho 
kňaza Melchizedecha sa robí výslovne zmienka vo svätej omši, pri 
ktorej kňazi hneď po pozdvihovaní takto hovoria: ,,Obetujeme 
preslávnej Velebnosti Tvojej z Tvojich údelov a darov obetu čistú, † 
obetu svätú, † obetu nepoškvrnenú, † chlieb svätý, † života večného 
a kalich ustavičnej spásy. Ráč pohliadnuť na tieto dary s milostivou 
a priaznivou tvárou a prijať ich so zaľúbením, ako si so zaľúbením 
ráčil prijať dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, obetu 
nášho praotca Abraháma a ktorú ti obetoval Tvoj najvyšší kňaz 
Melchizedech, obetu svätú a dar nepoškvrnený.“  Týmito slovami 
Cirkev dostatočne ukazuje, že menované obety boli predobrazmi 

                                                             
10 1. Kor. 11, 24 a 26. 
11 Žalm 71, 10. 11. 
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najsvätejšej obety svätej omše, a preto boli najvyššiemu Bohu 
príjemnými a milými.  

Ale tu si treba povšimnúť, že kňazi neprosia, aby Boh ráčil 
milostivo prijať to, čo mu oni obetujú, lebo to, čo mu oni prinášajú, 
je Kristus Pán, jeho milovaný Syn, a ten mu je nekonečne milším, 
než všetky stvorenia na nebi i na zemi. Kňazi prosia len o to, aby 
Boh ich obetu, t. j. ten spôsob obetovania alebo tú pobožnosť,  
s ktorou najsvätejšiu obetu svätej omše prinášajú, práve tak 
milostivo ráčil prijať, ako prijal tú pobožnosť s akou Ábel, Abrahám 
a Melchizedech priniesli svoje obety.  

Štvrtým predobrazom bola obeta Áronova a všetkých kňazov 
Mojžišovho zákona, ktorý dal Boh sám. Lebo pred týmto zákonom 
prinášali spravodliví starého Zákona Bohu obety krvavé a zápalné 
z vnuknutia prirodzeného svetla. A v Mojžišovom zákone Boh 
prikázal, aby mu celý židovský národ prinášal trojakú obetu a síce 
obetu zápalnú, pokojnú a zmiernu. Každý deň mali  
v jeruzalemskom chráme zabíjať a obetovať dvoch bezchybných 
baránkov, jedného ráno a jedného večer. Všetky tieto židovské 
obety trvali až po Krista a boli predobrazmi jeho krvavej obety na 
kríži. Po Kristovej smrti však prestali: židovská obeta sa premenila 
na kresťanskú a síce na obetu svätej omše.  

 

Hlava 4. O tajomstvách svätej obety 
 

Keďže mám hovoriť o tak vysokých a mnohonásobných 
tajomstvách svätej omše, hovorí ctihodný P. Martin z Kochemu, 
musím so svätým prorokom Dávidom pozvať celý svet k podiveniu, 
hovoriac ako on: „Poďte a viďte skutky Pánove, aké divy učinil na 
zemi!“ Kristus Pán síce učinil na tejto zemi mnoho divov a zázrakov, 
ale mne sa zdá, že žiaden z nich nie je vznešenejším a podivnejším 
ako ten, ktorý učinil pri poslednej večeri, keď ustanovil 
najvelebnejšiu obetu svätej omše. Tá obsahuje všetky Božie divy  
a je zázrakom plným tajomstiev, tak že sv. Bonaventúra sa o nej 
mohol vysloviť: „Svätá omša je vo svojom spôsobe tak plná 
tajomstiev, ako je more plné kvapiek, povetrie práškov, obloha 
hviezd a nebo anjelov.“   

Aké sú to podivné a skoro neuveriteľné slová! Či by to mala 
byť pravda, že najdôstojnejšia obeta svätej omše je tak plná 
tajomstiev, že by ani spočítané byť nemohli? Páter Sanchez súhlasí 
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so sv. Bonaventúrom, keď takto hovorí: „Vo svätej omši dostávame 
tak podivné a opravdivé poklady, tak vzácne nebeské dary, toľko 
dobrých vecí pre terajší život a tak istú nádej pre budúci život, že 
potrebujeme dar nadprirodzenej viery, aby sme to mohli 
pochopiť."12 Tým chce povedať: skrze svätú omšu dostávame viac 
dobrého pre tento i budúci život, než môžeme pochopiť. A keby 
nám Pán Boh neudelil nadprirodzenú vieru, skrze ktorú môžeme 
považovať za pravdu i to, čo pochopiť nemôžeme, nikdy by sme 
nedokázali uveriť, aká je pre nás svätá omša užitočná. Preto 
menovaný Sanchez dodáva: „Ako môžeš z mora alebo z rieky stále 
načierať vodu bez toho, že by sa míňala, tak to môžeš robiť i so 
svätou omšou. Lebo jej nesmiernosť je taká veľká, že ani vyčerpaná, 
ale ani akokoľvek máličko umenšená byť nemôže.“  

Čo sa týka týchto tajomstiev svätej omše, musím poznamenať, 
že v nej sú zahrnuté a nám sa v nej predstavujú najdôležitejšie 
tajomstvá celého života i utrpenia Ježiša Krista. Na to poukazuje  
i Dávid, keď hovorí: „Pamiatku učinil v divoch svojich milostivý  
a milosrdný Pán."13 A aby sme poznali, že v týchto slovách chcel 
poukázať na obetu svätej omše, ktorá na oltári býva zasvätená,  
v inom zo svojich svätých spevov hovorí: ,,Obstúpim tvoj oltár,  
ó Pane, aby som slyšal hlas chvály a vyrozprával všetky tvoje 
divy.“14 Niečo podobné  objasnil i Kristus Pán, keď pri ustanovení 
najsvätejšej obety svätej omše apoštolom povedal: „Toto robte na 
moju pamiatku.“ Tým chcel povedať: keďže sa od vás idem odlúčiť 
sa a po dokonaní ľudského vykúpenia vrátiť sa k svojmu 
nebeskému Otcovi, ustanovujem svätú omšu ako jedinú obetu 
nového zákona a dávam vám plnú moc, aby ste ju prinášali tak dlho, 
kým zase neprídem súdiť svet. Ale aby ste pri nej na mňa nikdy 
nezabudli, ale si ma vždy v živej pamäti zachovali, vložil som do 
tejto obety všetky tajomstvá celého svojho života i utrpenia, aby ste 
ich mohli všetkým veriacim vždy klásť pred oči.  

To, že obeta svätej omše v sebe zahrňuje všetky tajomstvá 
života i utrpenia Krista Pána, vám chcem v krátkom prehľade 
dokázať i vysvetliť.  

Najprv predstavuje a istým spôsobom sa tu obnovuje 
prevelebné tajomstvo milostiplného vtelenia. Lebo ako 
preblahoslavená Panna Mária k vykonaniu vtelenia Syna Božieho 

                                                             
12 Thesaur. Missae c. 1. 
13 Žalm 110, 4. 
14 Žalm 25, 67. 
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dala i obetovala svoje telo i svoju dušu Pánovi a v nej skrze 
zatienenie Ducha Svätého bolo slovo telom učinené, tak kňaz 
podáva nebeskému Otcovi chlieb a víno a obetuje mu ich a Duch 
Svätý ich mocou slov premenenia premieňa na pravé telo a pravú 
krv Krista Pána. Týmto spôsobom sa božské tajomstvo vtelenia 
Krista Pána obnovuje a kňaz práve tak drží Krista Pána vo svojich 
rukách, ako ho Matka Božia nosila vo svojom panenskom živote.  

Taktiež sa vo svätej omši obnovuje a našim očiam predstavuje 
tajomstvo narodenia. Lebo ako sa Kristus Pán narodil  
z preblahoslavenej Panny, tak sa pri svätej omši akoby rodí ústami 
kňaza. A keď kňaz vypovedal posledné slovo pri premenení, drží vo 
svojich kňazských rukách božské dieťatko Ježiška opravdivo  
a telesne. Na dôkaz toho hneď padá na kolená, pokorne sa klania 
svojmu Bohu a Stvoriteľovi vo svojich rukách, nábožne ho 
pozdvihuje nad svoju hlavu a s radosťou ho ukazuje všetkému 
zhromaždenému ľudu. Tak ako premilá Matka Božia ukázala 
zbožným pastierom svoje novorodené dieťatko, aby ho všetci 
poznali a jemu ako Bohu a svojmu Pánovi sa klaňali, tak i kňaz 
ukazuje ľudu to isté Jezuliatko pod spôsobom chleba akoby   
v plienkach zavinuté, aby ho všetci poznali a jemu ako Bohu  
a svojmu Pánovi sa klaňali. Kto to urobí zo srdca, koná väčšiu čnosť, 
než akú konali pastieri. Lebo títo svojimi vlastnými očami Krista 
Pána videli v tele a uverili v jeho božstvo, ale my vidíme len 
vonkajšie podoby chleba i vína, a predsa pevne veríme, že sa v nich 
skrýva božstvo i človečenstvo Ježiša Krista. 

Vo svätej omši máme prítomného i toho, ktorému sa klaňali 
traja svätí králi, ktorého Simeon vzal na svoje ruky  
a ktorého Matka Božia v chráme obetovala nebeskému Otcovi. 
Týchto troch môžeme pri svätej omši nasledovať, a tak našou 
nábožnosťou Kristovi Pánovi niečo veľmi milého preukázať  
a sebe večnú odmenu zaslúžiť. Podobne počujeme ako Kristus 
ústami kňaza hlása svoje sväté evanjelium a môžeme z toho čerpať 
mnoho spásonosného úžitku. Ďalej vidíme Krista Pána pri svätej 
omši činiť zázrak a premieňať víno na svoju presvätú krv, čo je 
nepomerne väčším zázrakom, ako keď v Káne premenil vodu na 
víno. Vidíme ho tiež opakovať svoju poslednú večeru a zase 
premieňať chlieb a víno na svoje pravé telo i pravú krv. Napokon 
pri pozdvihovaní vidíme Krista Pána povýšeného na kríži a v duchu 
počujeme, ako sa za nás modlí: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 
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robia,“15 ako ťažko svojimi hriechmi tvoje božstvo urážajú! My toto 
všetko síce svojimi telesnými očami nevidíme, ale predsa z celého 
srdca v to veríme a pre túto našu pevnú vieru si zasluhujeme väčšiu 
odmenu než tí, ktorí to videli na vlastné oči, ako o tom Kristus Pán 
výslovne svedčí slovami: „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili."16 
Čím väčšími a nepochopiteľnejšími sú tieto tajomstvá, tým 
záslužnejšou je i naša viera a tým bohatšou bude i naša odmena za 
ňu v nebi. Preto kňaz Sanchez píše: „Keby len kresťan dokázal tieto 
veci náležite použiť, mohol by sa jednou svätou omšou obohatiť 
viac, než skrze všetky ostatné Bohom stvorené veci.“ 17  

Vo svätej omši plní Kristus Pán i svoj verný a útechy plný sľub, 
ktorý dal v poslednej hlave u sv. Matúša: „Hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta."  Toto prisľúbenie sa nevzťahuje 
len k jeho božstvu, s ktorým je prítomný na všetkých miestach, ale 
i k jeho človečenstvu, s ktorým medzi nami vo svätej omši  
a v prevelebnej sviatosti oltárnej prebýva. V tejto je ustavične, vo 
dne i v noci, osobne medzi nami, vždy ochotný nás vypočuť, naše 
prosby prijímať a v našich potrebách nám pomáhať. A vo svätej 
omši je nielen osobne prítomným, ale zároveň je i našou obetou, 
našim príhovorcom a uzmierením za naše hriechy. Lebo keďže 
Kristus Pán vo svätej omši koná svoj kňazský úrad, mocou tohto 
úradu mu prislúcha, ako hovorí sv. Pavol, „aby obetoval dary  
a obety za hriechy (ľudu)“18, čiže aby nebeskému Otcovi obetoval 
sám seba za ľudí, ako sa obetoval na kríži. Z toho je jasné, že je veľký 
rozdiel medzi svätou hostiou v monštrancii a medzi svätou hostiou 
pri svätej omši, hoci je Ježiš Kristus v jednej i druhej rovnako 
prítomný. Lebo v monštrancii ako aj v cibóriu je Kristus Pán 
prítomný k našej poklone a k pokrmu našej duše, ale vo svätej omši 
je ešte zvláštne našou obetou a prostredníkom našej spásy. 

To, prečo náš drahý Spasiteľ chce byť s nami každý deň až do 
skonania sveta, má vážne príčiny.  

Po prvé preto, lebo je hlavou svojej Cirkvi a veriaci sú jeho 
tajomným telom. Preto sa sluší, keď telo nemôže byť s hlavou  
v nebi, aby bola hlava s telom na zemi.  

Po druhé preto, lebo Kristus Pán je ženíchom a Cirkev je 
nevestou, s ktorou sa on spojil vrúcnejšie, ako sa môže pozemský 

                                                             
15  Luk. 23, 34. 
16  Ján 20, 29. 
17 Sanchez, Thesaur. Missae c. 2. 
18 Žid. 5, 1. 
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ženích spojiť so svojou nevestou. Jeho láska ho preto pobáda, aby 
bol ustavične pri svojej neveste. Počúvaj ako krásne vyzdvihuje sv. 
Pavol lásku Ježiša Krista k jeho neveste, keď Efezanom takto píše: 
„Muži, milujte svoje manželky, ako i Kristus miloval Cirkev a vydal 
seba samého za ňu, aby ju posvätil a očistil obmytím vody skrze 
slovo života, aby sebe učinil Cirkev slávnu, nemajúcu poškvrny, ani 
vrásky alebo čokoľvek také, ale aby bola svätá a nepoškvrnená."19 
Skrze svätý krst sa ľudia stali údmi Cirkvi a v tejto sviatosti bývajú 
tak krásne ozdobení ako milí anjeli. Preto i Kristus Pán miluje čistú 
dušu viac, ako môže ženích milovať najkrásnejšiu nevestu. Preto 
mu je nemožné, aby sa odlúčil od tejto svojej milovanej nevesty, 
Cirkvi na zemi, ktorá v sebe zahŕňa tak veľa prekrásne ozdobených 
duší, ale chce pri nej zotrvávať po všetky dni až do skončenia sveta. 

Ale to, že Kristus Pán chcel iba neviditeľným spôsobom 
zotrvávať pri svojej milovanej neveste, Cirkvi, to pochádza z toho, 
že jeho zasnúbenie sa nedeje telesným spôsobom, ale duchovným 
skrze vieru, ako o tom svedčí on sám u proroka Ozeáša20: 
„Zasnúbim ťa sebe na veky a zasnúbim ťa sebe v spravodlivosti,  
v súde, v milosti a v milosrdenstve. A zasnúbim ťa sebe vo viere  
i budeš vedieť, že ja som Pán“. Keďže sa teda Kristus Pán zasnubuje 
so svojou Cirkvou vo viere, preto sa sluší, aby zostával skrytým, aby 
jeho nevesta alebo veriaca duša mala príležitosť cvičiť sa vo viere 
a denne nadobúdať väčšie zásluhy pre nebo.  

Po tretie Kristus Pán chce byť vždy pri nás, lebo sa sluší, tak 
ako sa ženích stará o svoju nevestu, aby sa o svoju Cirkev staral, 
zaopatroval ju potrebnou výživou a verne sa zaujímal o jej blaho 
a spásu. Toto všetko, ba ešte omnoho viac, činí vo svätej omši  
a v duchovnom i telesnom prijímaní najsvätejšej sviatosti oltárnej. 
A tak skutkom dokazuje, že je verným milovníkom svojej milovanej 
nevesty, pretože ju zaopatruje všetkým, čo k časnému i večnému 
blahu potrebuje.  

Ó, duša kresťanská, ak žiješ v smrteľnom hriechu, tak si 
prepadla diablovej moci a nešťastný satan vládne nad tebou. Ale ak 
si bez smrteľného hriechu a v stave milosti, si nevestou Kristovou 
a tvoj ženích ťa vrúcne miluje a starostlivo ťa zaopatruje všetkým, 
čo slúži k tvojmu blahu. Čo myslíš, aké milosti a dobrodenia ti udelí 
pri svätej omši tvoj ženích, ktorý ťa tak vrúcne miluje? Koľko 
prostriedkov ti dá, aby si sa cvičila v čnosti a napomáhala si svojmu 

                                                             
19 Efez. 5, 25-27 
20 Oz. 2, 19. 20. 
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blahoslavenstvu? Počúvaj a podiv sa, duša kresťanská. Vážne ti 
hovorím a v tejto knihe ti dôkladne dokážem, že pri každej svätej 
omši, na ktorej sa zúčastníš v stave posväcujúcej milosti, s náležitou 
pobožnosťou a pri ktorej sa s uzobranou mysľou modlíš svoje 
omšové modlitby, ti Boh zo samej lásky udelí sedemdesiatsedem 
milostí. Pre tvoju útechu ti ich v 12. hlave tejto knihy jednu za 
druhou vymenujem. 

 

Hlava 5. Svätá omša je najvyššou obetou poklony a chvály 
 

Podľa našej neomylnej viery je len jeden pravý Boh, je 
Stvoriteľom, a preto je Pánom a vlastníkom všetkého, čo je na nebi 
a na zemi. Všetko stojí pod Ním, všetko prináleží len Jemu, všetko 
závisí od Neho.  

Podľa našej svätej viery má Boh také prednosti  
a vlastnosti, ktoré nekonečne viac prevyšujú všetko, čo je ešte 
dobré a vynikajúce. On je najmúdrejší, najsvätejší, všemohúci, 
najspravodlivejší, najdobrotivejší a milovania najhodnejší. Pretože 
to vieme s neomylnou istotou, je našou najsvätejšou povinnosťou, 
Božiu zvrchovanosť uznávať, jeho nekončené dokonalosti 
zvelebovať, jeho najvyššiemu veličenstvu príslušnú úctu  
a poddanosť preukazovať alebo inými slovami, našu poklonu  
a chválu Božstvu vzdávať. Boh teda žiada poklonu, aká patrí jeho 
vyvýšenosti, veľkosti a dokonalosti. Chváľte ho, vyzýva žalmista, 
„podľa plnosti veľkosti Jeho“, ktorá, ako je známe, je nekonečná. Ale 
ako sa môže stvorenie Stvoriteľovi, konečný nekonečnému náležite 
klaňať, chváliť ho a zvelebovať? Čo môžeš ty, milý čitateľu, prinášať 
svojmu nekonečne vyvýšenému Pánovi, aké poklady zeme môžeš 
obetovať Najvyššiemu na znak svojej poddanosti a poklony? Všetky 
poklady zeme nie sú ho hodné, nemá to v jeho očiach žiadnej ceny. 
Či máš seba prinášať Pánovi na obetu poklony a chvály? To sa 
nesmieš opovážiť, lebo ty si len úbohým, hriešnym stvorením. Či 
máš vyzvať nebeské zástupy anjelov a archanjelov, tróny  
a kniežatstvá, cherubínov a serafínov, či máš vyzvať svätých z raja, 
húfy sv. apoštolov a mučeníkov, vyznávačov a panien, ba i samotnú 
preslávnu Matku Božiu, aby sa v tvojom mene ponížili, pokorili, 
priviedli k poklone a chvále Najvyššieho? Nie, ani tí nemôžu Pánovi 
prinášať nekonečnú obetu poklony a chvály, lebo i tí sú len 
konečnými stvoreniami. Čo si teda počneš, čo máš Pánovi obetovať, 
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čo by bolo Jeho hodné? Ako sa mu máš dôstojným spôsobom 
klaňať, ako Ho chváliť a velebiť?  

V tejto tvojej núdzi a potrebe sa nad tebou zmilúva predobrý 
Boh. Žiada od teba nekonečnú obetu, ale ti aj podáva prostriedok, 
aby si mu ju mohol prinášať, darúva ti presvätú obetu svätej omše. 
Lebo jej konaním sa jeho božskej velebnosti preukazuje taká úcta, 
akú nie sú v stave jej preukázať všetci anjeli a svätí, všetky 
stvorenia na nebi a na zemi, úcta, ktorá je dokonale dôstojná 
Najvyššieho.  

Vo svätej omši je totiž najmilší Syn Boží na našich oltároch, On, 
najsvätejší a najčistejší, v ktorom má Jeho Otec najväčšie zaľúbenie. 
Obetuje seba so všetkými činmi i modlitbami, ktoré vykonal; so 
všetkými mukami, ktoré pretrpel; so všetkými zásluhami, ktoré si 
nadobudol; s božstvom i človečenstvom k úcte a k oslave 
najsvätejšej Trojice. Klania sa jej s celkom nevýslovným 
uponížením, aké si v pravde zasluhuje. Preto sa kňaz po 
pozdvihovaní modlí: „Skrze neho (Krista), s ním a v ňom patrí Tebe 
Bohu, Otcu všemohúcemu, v jednote Ducha Svätého všetka česť  
a sláva na veky vekov. Amen."  

Či si teda môžeš, čo i len pomyslieť, na ešte väčšiu  
a dôstojnejšiu obetu poklony a chvály? Boh kedysi zaiste  
s radosťou vzhliadol na nevinnosť obetujúceho Ábela, na zbožnosť 
Abraháma a na svätosť Melchizedecha, ale k nekonečnej poklone 
Božej tie obety nestačili, lebo boli len pozemským darom. Ale vo 
svätej omši sa obetuje Ježiš Kristus, sám nekonečný Boh. A čo On vo 
svätej omši obetuje, to nie je pozemský dar, ale jeho vlastná 
predrahá krv, On sám s božstvom i s človečenstvom, to 
najvzácnejšie na nebi a na zemi, a síce s tým istým najsvätejším 
obetným úmyslom, s ktorým na kríži svoju predrahú krv vylial na 
oslávenie Božej Velebnosti. Táto nekonečne dôstojná a drahá obeta 
svätej omše je tým činom najvyššou obetou poklony a chvály, aká 
môže byť prinášaná k poklone a chvále najsvätejšej Trojice.  

Ó, aký veľký poklad máš ty, milý čitateľu, vo svätej omši! Keď 
sa pobožne zúčastňuješ na svätej omši, Bohu skutočne preukazuješ 
nekonečnú úctu. Teda mu preukazuješ neporovnateľne viac úcty, 
ako mu svojou poklonou a chválou preukazujú všetci anjeli 
a nebeskí svätí. Lebo všetky ich prejavy úcty majú cenu konečnú, 
ale preukazovanie cti, ktorá sa vzdáva Najvyššiemu vo svätej omši 
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a ponižovanie, ktorému sa Ježiš vo svätej omši podvoľuje, je 
preukazovanie cti a ponižovanie Boha, a preto má nekonečnú cenu.  

P. Segneri rozpráva o zbožnej duši, ktorá túžila podľa 
možnosti vrúcne chváliť a velebiť Pána Boha. Často vzdychala  
k nebu: „Ach, keby som mala tisíc jazykov, aby som Teba, Bože, 
náležite chválila a oslavovala! Keby som všetkých ľudí vedela 
oduševniť k Tvojej poklone a chvále! Keby som mala toľko sily, žeby 
sa Ti, ó Bože, viac klaňala, Teba viac chválila, ctila a velebila, než 
všetky zbory anjelov a húfy svätých; ó, aká šťastná by som vtedy 
bola!" Keď raz opäť smerovala podobné žiadosti k Bohu, zdalo sa 
jej, že počuje nebeský hlas, ktorý ju oslovuje: „Milá dcéra, vedz, že 
jedna jediná svätá omša mi pripravuje neporovnateľne viac chvály, 
než mi ty svojou láskou túžiš pripraviť. Zúčastňuj sa teda zbožne na 
svätej omši a obetuj mi tú chválu, ktorú ňou dostávam, a tak ma 
môžeš podľa svojej žiadosti oslavovať a svoju vrúcnu túžbu 
dokonale splniť“.  

Akú vysokú cenu má teda najsvätejšia obeta svätej omše,  
v ktorej môžeš dokonale zadosťučiniť svojej povinnosti, Bohu sa 
klaňať, jeho chváliť a velebiť! Ako rád by si mal teda chodiť na svätú 
omšu a s akou pobožnosťou a vrúcnou horlivosťou Bohu obetúvať 
poklonu a chválu, ktorá sa mu skrze túto obetu pripravuje!  

 

Hlava 6. Svätá omša je najväčšou obetou ďakovnou 
 

Pán Boh je podľa našej neomylnej viery i darcom všetkých 
dobrých vecí, ktoré človek má a ktorými vládne. Preto sme povinní 
a dĺžni to uznať a svoje uznanie Pánu Bohu preukazovať, alebo 
inými slovami, jemu ďakovať. Z toho dôvodu, milý môj čitateľu, si 
povinný preukazovať Bohu svätému, trojjedinému nielen chválu, 
česť a poklonu, ale i vďaku; nadovšetko veľkú vďaku za nespočetné 
milosti  
i dobrodenia, ktoré si z Božej štedrosti už prijal a ešte dnes prijímaš.  

Za všetko, čím si a čo máš, ďakuj Bohu. Prirodzené dary  
a dobrodenia sú tak početné a tak veľké, že si ich pre ich množstvo 
a pre ich veľkosť sotva dobre uvedomuješ. Ale naveky bude 
pravdou: každý kúsok chleba, ktorý ješ, každá kvapka vody, ktorú 
piješ, každé dýchnutie, ktoré činíš, slovom všetko, čo máš a čím 
vládneš, je nezaslúženým darom Božím. A čo mám povedať  
o nekonečne cennejších nadprirodzených milostiach  
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a dobrodeniach, ktoré od tvojho Stvoriteľa a udržiavateľa, od 
tvojho ochraňovateľa a Spasiteľa, od tvojho posvätiteľa  
a oblažovateľa v tak veľkej hojnosti si dostával a ešte ustavične 
dostávaš? Ako môžeš Bohu za to všetko náležite ďakovať? Keby si 
Pánu Bohu dal z vďaky bohatstvo i česť, telo i dušu, zdravie i život, 
ba keby si i tisíckrát z vďačnosti zomrel, stále by si mu nepreukázal 
náležitú vďaku, ešte vždy by si sa musel pýtať: „Čo môže byť hodné 
za jeho dobrodenia?"21 Tvoje konečné ďakovanie nestojí v žiadnom 
pomere k nekonečným vďakám, ktorými si Bohu dlžný aj za to 
najmenšie dobrodenie. Lebo keď ti Pán Boh preukáže i najmenšie 
dobrodenie, ktoré pochádza z jeho tak vyvýšenej velebnosti a je 
sprevádzané jeho nekonečnou láskou i ono samé má cenu skutočne 
nekonečnú a od teba podľa toho žiada i nekonečnú vďaku.  

Ak ale nie si v stave ani len za jediné Božie dobrodenie náležite 
ďakovať, ako ty úbohý budeš môcť Pánu Bohu ďakovať náležitým 
spôsobom za tak mnohé a nesmierne veľké dobrodenia? A predsa 
Boh od teba žiada, aby si mu za veľkosť jeho dobrodení tak ďakoval, 
ako sa to patrí. Lebo ,,dávaj Najvyššiemu podľa miery udelení 
(milosti) jeho!" hovorí kniha Sirachova22. Napokon ti snáď 
nezostáva nič iné, ako žiť a zomrieť v nesplatenej podlžnosti vďaky 
k svojmu najväčšiemu dobrodincovi! Ale nie! Najdobrotivejší 
prichádza i v tomto ohľade na pomoc tvojej chudobe  
a nedostatočnosti. Vo svätej omši ti darúva svojho Božieho Syna, 
ktorý v tvojom mene obetuje seba ako nekonečne drahocennú 
ďakovnú obetu večnému Otcovi.  

Aký veľký poklad, akú neoceniteľnú ďakovnú obetu ty takto 
máš vo svätej omši! Keď sa nábožne zúčastníš čo i len na jednej 
svätej omši a tie ďakovania, ktoré Ježiš Kristus najsvätejšej Trojici 
prináša, obetuješ, tak viac Bohu ďakuješ, ako môžu ďakovať všetci 
anjeli a svätí v nebi. Lebo títo mu môžu ďakovať len anjelsky alebo 
ľudsky, ale ty mu skrze svätú omšu ďakuješ božsky a nekonečne.  

Ctihodná sestra Františka Farnese sa pociťovala veľký  
nepokoj i rozpaky, lebo nevedela, akým náležitým a primeraným 
spôsobom by mala Pánu Bohu ďakovať za všetky tie dobrodenia, 
ktorými ju zahŕňal. Vo svojom zahanbení si zakryla tvár a volala  
s Dávidom: „Čím sa odplatím Pánovi za všetko, čo mi učinil?“23 
Zronenej týmto bolestným citom sa jej zjavila preblahoslavená 

                                                             
21 Tob. 12, 2. 
22 Sir. 35, 12. 
23 Žalm 115, 13. 
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Panna a vložila jej do náručia Jezuliatko, hovoriac: ,,Vezmi toto 
dieťa, ono prináleží tebe, len týmto sa môžeš dôstojne poďakovať 
za Božie dobrodenia.“ 

Hľa, milý čitateľu, skrze svätú omšu si aj ty tak šťastný, ako 
bola táto ctihodná sestra. Lebo pri každom svätom premenení sa 
i tebe zjaví Spasiteľ a tvoj zástupca, Ježiš Kristus. Dá seba ako tvoju 
obetu položiť na oltár a ty z vďaky za všetky jeho milosti 
a dobrodenia smieš obetovať Bohu jeho jednorodeného, 
najmilšieho Syna: tento nekonečne drahocenný dar, a tak dôstojne 
ďakuješ Najvyššiemu. Takto Pánu Bohu dáš nekonečne viac, ako 
keby si mu obetoval čo i celý svet so všetkými jeho pokladmi. 
Daruješ mu totiž jeho Syna, ktorý má tú istú podstatu a dokonalosť 
ako On sám a v ktorom má On svoje úprimné zaľúbenie.  

Ó, aký veľký, aký vzácny poklad je svätá omša! Ona je skutočne 
obetou ďakovnou, ktorá zodpovedá i tvojej podlžnosti voči Bohu  
i Božej velebnosti, je dôstojná a nekonečne príjemná.  

 

Hlava 7. Svätá omša je najdôstojnejšou zmiernou obetou 
 

Ako je hodné a spravodlivé vzdávať Bohu vďaky za jeho 
nespočetné milosti a dobrodenia, tak je aj slušné a spasiteľné, aby 
si mu činil zadosť za tvoje mnohé hriechy a urážky. Aká veľká a aká 
ťažká je vina tvojich hriechov! Jeden jediný smrteľný hriech váži na 
váhe Božej spravodlivosti toľko, že všetky zásluhy sv. mučeníkov  
a všetkých svätých ani zďaleka nestačia, aby zaň zadosťučinili. 
Lebo smrteľný hriech uráža nekonečne vyvýšenú Božiu velebnosť, 
teda hriešnik, ktorý na seba uvalil nekonečnú vinu, je povinný za ňu 
nekonečne zadosťučiniť. Ale nekonečne zadosťučiniť nevládzu ani 
anjeli ani všetci svätí. Tým menej si nekonečného zadosťučinenia 
schopný ty. V akom bezmocnom položení by si teda zostal bez 
svätej obety kríža! Musel by si volať: Som stratený, stratený na veky 
vekov, ak nepríde pomoc, pomoc nadprirodzená! Musel by si volať 
s prorokom Izaiášom: „Vyšli, koho chceš vyslať; vyšli baránka, 
Pane! Panovníka zeme!“ Vyšli, ó Bože, Vykupiteľa, Spasiteľa, 
Baránka Božieho, poklony hodného, aby na kríži vykrvácajúc,  
v nekonečnom ponížení zmazal moje hriechy! Z tohto prameňa 
nekonečných zásluh už môžeš neustále čerpať skrze zbožnú účasť 
na svätej omši. 
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Ale Ježiš neskončil tým, že svojou krvavou obetou na Golgote 
zadosťučinil za tvoje hriechy, ale ustanovil obetu svätej omše, aby 
si ňou mohol Pána neba i zeme, ktorého deň po dni urážaš, v jeho 
spravodlivom hneve uzmieriť a jeho zdvihnutú ruku prísnej 
trestajúcej spravodlivosti zadržať. Keďže sa totiž vo svätej omši 
obnovuje obeta, ktorú božský Spasiteľ priniesol na kríži za hriechy 
celého sveta, Ježiš Kristus vždy znovu podáva svojmu nebeskému 
Otcovi svoju prehorkú smrť, podstúpenú na kríži a všetky svoje 
nekonečné zásluhy ako zmierne (na zadosťučinenie) za hriechy 
celého sveta, najmä za hriechy toho, kto svätú omšu slúži alebo 
slúžiť dáva, ako i za hriechy tých, ktorí sa na svätej omši zúčastňujú. 
A kto by pochyboval o tom, že táto svätá, nepoškvrnená  
i nekonečne drahá obeta jeho najnevinnejšieho Syna pohne Boha, 
rozhnevaného nad tvojimi neprávosťami, aby zase láskavo  
a milosrdne na teba pohliadol? 

Keď sa portugalský vojenský vodca a dobyvateľ Indie počas 
silnej morskej búrky s celým svojim loďstvom nachádzal vo 
veľkom nebezpečenstve, vzal na ruky svoje nevinné dieťatko, 
pozdvihol ho k nebu a povedal: „My sme síce hriešni ľudia, ale toto 
dieťatko je iste bez hriechu. Ach, Bože, z lásky k tejto nevinnosti 
odpusť nám vinným smrť!“ Búrka utíchla a všetci vyviazli  
z nebezpečenstva smrti. Ak pohľad na toto dieťa hriešneho otca tak 
účinkoval na srdce rozhnevaného Boha, ako potom srdcom 
večného Otca pohne pohľad na Jeho vlastného Syna, 
najnevinnejšieho, kedykoľvek ho vo svätej omši s úmyslom 
kajúcneho obetovania skrze ruky kňaza k nemu pozdvihneš! 
Urazený Boh ani nemôže odvrhnúť toto zmierenie, túto náhradu 
cti, veď je to Jeho Syn s prebohatým pokladom svojich zásluh, ktoré 
nadobudol na kríži a v ktorom má On svoje zaľúbenie. Ba čo by sa 
stalo z tohto sveta, keby nemal nekrvavú zmiernu obetu svätej 
omše? Sv. Leonhard z Porto Maurizio hovorí: ,,Čo sa mňa týka, ja si 
myslím, že keby nebolo svätej omše, svet by už dávno zahynul, lebo 
by nevládal ďalej uniesť ťarchu toľkých hriechov." 

Ako zmierna obeta má svätá omša dvojnásobný účinok:  
1. Odpustenie hriechov a 2. odpustenie časných pokút za hriechy. 
Čo sa týka prvého účinku, nech si nikto nemyslí, že na odpustenie 
hriechov sa nežiada nič iné, len zúčastniť sa na svätej omši alebo  
v tom úmysle ju dať za seba slúžiť. Áno, všedný hriech býva mocou 
svätej omše v kajúcich a skrušených srdciach zotretý. Ale nie hriech 
smrteľný. Svätá omša nenahrádza sviatosť pokánia, ustanovenú na 
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odpustenie hriechov, ani ju nečiní zbytočnou, ale skrze túto 
presvätú obetu sa ti dostane, milý čitateľu, vnútorného pohnutia  
a pomáhajúcej milosti, čo je potrebné, aby si svoje hriechy poznal, 
aby si sa od nich odvrátil, aby si sa obrátil k Bohu a skrúšene sa  
z nich vyspovedal.  

Keďže teda Boh skrze svätú omšu prijíma zadosťučinenie za 
tvoje hriechy, to ho vedie k tomu, aby svoj hnev voči tebe odložil  
a dal ti pocítiť svoju milosť, aby si svoje hriechy poznal, oľutoval ich 
a dôkladným pokáním sa s ním zmieril.  

Od teba však závisí, či chceš alebo nechceš prijať tie milosti, 
ktoré sa ti vo svätej omši k tvojmu zmiereniu sa s Bohom podávajú. 
S obetou svätej omše je to aj v tomto ohľade práve tak ako s obetou 
na kríži. Keď sa Pán Ježiš obetoval na kríži, tak všetci ktorí na 
Golgote stáli, dostali prehojné milosti k pokániu a k obráteniu, ale 
tieto milosti len málo z nich použilo na svoju spásu. Najviac ich 
zostalo zatvrdnutých a tí prišli o ovocie, o úžitky obety na kríži. Tak 
ku svätej omši prichádza i mnoho hriešnikov. Prameň milosti im 
z nej hojne vyteká, ale oni nechcú z neho čerpať a zostávajú vo 
svojej nekajúcnosti. Z veľkej zmiernej obety nemajú úžitok. 
Odpustenie a zmierenie s Bohom dosiahnu len tí, ktorí horlivo 
milosti obety svätej omše užívajú. To dosvedčuje neomylný 
Tridentský koncil týmito slovami: „Keď vo svätej omši 
predstupujeme pred Boha so skrúšeným srdcom, so správnou 
vierou, s bázňou a úctou, s ľútosťou a pokáním, Pán zmierený touto 
obetou udeľuje milosť a dar pokánia a odpúšťa previnenia 
a hriechy.“24  Ó, aké potešiteľné sú to slová!  

Skrze obetu svätej omše dosiahneš i odpustenie časných 
trestov za hriechy. Ako nás učí viera, po odpustení hriechov 
a večných trestov obyčajne nám zostávajú ešte tresty časné, ktoré 
musíme trpieť buď na tomto svete alebo v očistci. Na vyrovnanie 
časných trestov za hriechy máme rozličné prostriedky, napr. 
odpustky a kajúcne skutky, zvlášť ale svätú omšu. Lebo ak už obety 
starého zákona mohli odstrániť mnohé časné tresty ľudí, kto by 
pochyboval o tom, že svätá omša, v ktorej neprinášame Bohu na 
obetu zvieratá, ale jeho jednorodeného Syna, dokáže nekonečne 
viac? Pozrime sa na Golgotu: tam Spasiteľ obetujúci seba za nás 
odpustil kajúcnemu lotrovi nielen hriechy a večný trest ale i všetky 
časné tresty, lebo mu povedal: „Ešte dnes budeš so mnou v raji."25 

                                                             
24 Sed. 22, hl. 2. 
25 Luk. 23, 43. 



32 
 

Ak teda obeta na kríži mala moc zotrieť časné tresty za hriechy, túto 
moc musíme priznať i svätej omši, lebo je svojou podstatou jedna  
a tá istá s obetou na kríži.  

Teda kedykoľvek sa nábožne zúčastníš na svätej omši, ktorá 
má podobne ako obeta na kríži nekonečnú cenu, môžeš iste dúfať, 
že ti Boh ešte nevytrpené časné tresty za hriechy celkom alebo 
aspoň sčasti odpustí. Ako by ťa to malo teda povzbudzovať, aby si 
na svätú omšu, kedykoľvek ti to je len možné, chodieval a vždy sa 
na nej nábožne zúčastňoval!  

Ale nijako by ti nemalo stačiť, že svätú omšu ako zmiernu 
obetu obetuješ za seba. Ty musíš podľa svojich síl pomáhať i svojim 
príbuzným a dobrodincom i úbohým trpiacim blížnym. 
Najúbohejšími z úbohých sú však duše trpiace v očistci. Máme síce 
mnoho prostriedkov na pomáhanie dušiam v očistci a na ich 
vyslobodenie z ich múk, ale žiaden z nich nie je tak mocným ako 
práve svätá omša. O tom svedčí katolícka Cirkev slovami: „Duše  
v očistci dostávajú pomoc skrze príhovor veriacich, najviac však 
skrze spasiteľné obetovanie svätej omše.“26  

Duše trpiace v očistci bezprestania volajú k tebe, milý čitateľu: 
Zmiluj sa nad nami úbohými! Trpíme väčšie a hroznejšie muky  
i bolesti, než ich je možné trpieť na svete a sami si nemôžeme ani 
najmenej pomôcť. Ale ty nám môžeš tak ľahko pomôcť svätou 
omšou. Ach, maj milosrdenstvo s nami úbohými! Obetuj svätú 
omšu na naše vyslobodenie, a ak môžeš, daj za nás slúžiť sväté 
omše! Milý čitateľu, vypočuj bedákanie a volanie o pomoc tvojich 
zomrelých príbuzných i dobrodincov, snáď drahého tvojho otca, 
tvojej milovanej matky, tvojho dobrého brata alebo tvojej dobrej 
sestry alebo iných pokrvných príbuzných i známych. Počúvaj to 
bedákanie a volanie o pomoc tvojich dobrodincov i priateľov! Slyš, 
ako na teba volá tvoj brat, tvoja sestra: „Zmilujte sa nado mnou, 
zmilujte sa aspoň vy, priatelia moji, lebo ruka Pánova dotkla sa 
ma."27  

 

  

                                                             
26 Trid. Koncil, Sed. 25. 
27 Job 19, 21. 
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Hlava 8. Svätá omša je najmocnejšou prosebnou obetou 
 

V starom zákone Boh na znamenie poddania sa pod moc Božiu 
ustanovil Židom nielen zápalné obety ale i obety pokojné  
a prosebné na dosiahnutie časných dobrých vecí a odstránenie 
škodlivých zlých vecí. Tieto prosebné obety boli u Židov vo veľkej 
vážnosti: nimi nadobudli mnoho dobrého a mnoho zlého od seba 
oddialili. Tak čítame vo sv. Písme: „Keď Filištínci chceli prepadnúť 
Izraelských synov, títo povedali Samuelovi, aby za nich prosil Boha. 
Samuel za nich obetoval baránka a prosil Boha o pomoc. Vtedy Boh 
zastrašil Filištíncov a Izraeliti ich odohnali.“28  

Aj o Dávidovi čítame, že keď Boh trestal ľud morovou ranou, 
Dávid dal obetovať obetu pokojnú, ktorá od ľudu morovú ranu 
oddialila. A takých príkladov máme vo svätom Písme mnoho.  

Ak Boh dal Židom takú mocnú prosebnú obetu, o čo viac to 
učinil v Novom Zákone? Ak na pokojnú obetu zabitý a obetovaný 
Baránok priniesol obetujúcemu toľko milostí od Boha, akú moc 
musí mať nevinný Baránok Boží, keď býva za nás na oltári 
duchovným spôsobom zabitý a s celým pokladom svojich zásluh 
Bohu Otcu obetovaný? Čo by mohol v okamžiku takého obetovania 
nebeský Otec odoprieť? Veď sám Spasiteľ teda večná Pravda, 
hovorí: „Ak budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám."29 
Ak teda sám Ježiš, ako sa to deje vo svätej omši, prosí za nás svojou 
krvou a my s odvolávaním sa na túto predrahú krv prosíme  
o vyslyšanie, čo nám môže vtedy Boh ešte odoprieť? Hoci sme 
nehodní, aby nás vyslyšal, Boh na príhovor svojho Syna nám nič 
neodoprie. Alebo kto by pochyboval o tom, že Ježiš vo svätej omši 
prosí Boha za nás? Ak Ježiš podľa slov sv. Pavla vstúpil na nebesia 
a tam žije v  sláve naveky, „aby za nás prosil“, či snáď tu, na oltári, 
kde je spolu najvyšším kňazom i našou obetou, aby nám  
v prehojnej miere privlastňoval zásluhy svojho utrpenia  
i svojej smrti, či sa tu prestane za nás modliť k svojmu nebeskému 
Otcovi? 

Náš Božský Spasiteľ za čias svojho života na zemi tak ochotne 
prijímal tých, ktorí u neho hľadali pomoc, a tak milostivo vypočúval 
ich prosby v najrozličnejších potrebách, ba sám ich k sebe volal 
slovami: „Poďte ku mne všetci, ktorí ste ustatí a obťažení a ja vás 

                                                             
28 1. Král. 7, 7. 
29 Ján 16, 13. 
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občerstvím.“30 A ten istý Spasiteľ by nás mal s našimi prosbami 
odmietnuť vtedy, keď je ako obeta na oltári, aby nám nadobudol 
milosrdenstvo? Nie, niet priaznivejšieho času prednášať Bohu naše 
prosby, ako je čas, v ktorom bývame na svätej omši. Vtedy Pán sedí, 
ako hovorí Tridentský koncil, na tróne milosti, ku ktorému každý 
môže i má s dôverou pristúpiť. Ó, velebená buď preto svätá omša, 
ktorá je skutočne nevyčerpateľnou studnicou všetkých milostí  
a dobrôt!  

Skrze túto nekonečne drahú a mocnú prosebnú obetu môžeš, 
milý čitateľu, najprv obsiahnuť všetky dobré duchovné veci, 
obzvlášť milosti pomáhajúce, aby si sa mohol hriechu chrániť, na 
čnosť dbať, v láske k Bohu viac a viac sa vzmáhať a v dobrom až do 
konca vytrvať.  

Potom môžeš skrze obetu svätej omše obsiahnuť všetky dobré 
časné veci, nakoľko môžu byť na slávu Bohu a na úžitok tvojej duše.  

So svätou omšou to býva tak ako s modlitbou, ale rozdiel 
medzi modlitbou a svätou omšou je v tom, že skrze svätú omšu tie 
večné i časné úžitky obsiahneš omnoho istejšie ako skrze obyčajnú 
modlitbu. Lebo vo svätej omši tvoje modlitby prednáša svojmu 
večnému Otcovi sám Ježiš Kristus, najmilší Syn Boží, zjednocuje 
svoju prosbu s tvojou a prosí Boha, aby pamätal na jeho 
prebolestnú výkupnú smrť a pre ňu ťa milostivo vyslyšal. 

Sv. František Saleský hovorí: ,,Modlitba, ktorá býva  
konaná v zjednotení s touto božskou obetou, má podivnú moc. Lebo 
nebeský Otec v nekrvavej obete svätej omše pre zásluhy krvavej 
obety na kríži udeľuje tomu, kto je v láske zjednotený s jeho 
jednorodeným Synom, mnoho milostí“.31  

Kto by ešte mohol pochybovať o tom, že skrze svätú omšu 
dosiahneš každú milosť omnoho skôr, než skrze obyčajnú 
modlitbu? Sv. Vavrinec Justinián právom hovorí: ,,Zložte všetky 
dobré skutky: modlitby, pôsty, bdenie, almužny, umŕtvovanie tela  
a podobné na jednu stranu váh a na druhú položte len jednu jedinú 
svätú omšu a uvidíte, že tu niet rovnováhy: lebo vo svätej omši sa 
obetuje Ten, v ktorom vtelene prebýva plnosť Božstva, ktorý v sebe 
obsahuje neporovnateľný poklad zásluh a ktorého príhovor je 
všemohúci."  

                                                             
30 Mat. 11, 28. 
31 Philothea 2, 14. 
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Preto mal pravdu ten dobrý kňaz, ktorý hovorieval, že keď pri 
svätej omši prosí Boha o niečo akokoľvek veľké pre seba alebo pre 
iných, pripadá mu to s ohľadom na obetný dar, ktorý nebeskému 
Otcovi prináša, akoby vlastne neprosil o nič. Vysvetľuje to takto: 
„Lebo všetky milosti, o ktoré pri svätej omši prosím, sú stvorené 
a sú konečnými dobrými vecami, kým dary, ktoré prinášam, sú dary 
nestvorené a majú nevysloviteľnú cenu; takým činom som ja Bohu 
veriteľom a On je mi dlžníkom.“ 

Leonhard z Porto-Maurizio sa pýta: „Ale prečo si teda  
s podobnou dôverou nevyprosujete  všetky milosti, ktoré sú pre vás 
potrebné, ba prečo dôverne neprosíte o celkom osobitné milosti? 
Ak chcete prijať moju radu, proste Pána Boha pri každej svätej omši  
o milosť, aby z vás urobil veľkých svätcov. Alebo sa nazdávate, že 
by to bolo priveľa? Nože sa rozpamätajte na evanjelium; či v ňom 
náš Božský Spasiteľ, Ježiš Kristus, zreteľne nehovorí, že za pohár 
studenej vody, z lásky podanej, nám dá odmenu? A keď mu pri 
svätej omši obetujeme krv Jeho jednorodeného Syna, či nám za ňu 
nedá stokrát väčšiu odmenu? Ako teda môžete ešte pochybovať  
o tom, že skrze svätú omšu môžete obsiahnuť všetky čnosti  
a dokonalosti, potrebné k tomu, aby ste sa stali svätými, áno, 
veľkými svätcami? 

Ó, požehnaná a nad všetko chválená a velebená buď preto 
svätá omša! A vy, ó, otvorte svoje srdcia a pri svätej omši proste len 
o veľmi veľké milosti. Veď sa modlíte k svojmu Bohu, ktorý keď 
rozdáva, nestáva sa chudobnejším. Ba, čím viac sa budete modliť, 
tým viac budete dostávať.“  

Svätá omša má skutočne nekonečnú moc niečo vyprosiť, tak 
pre nekonečne veľkú cenu obety, ako i pre nekonečne vysokú 
dôstojnosť najvyššieho kňaza, ktorý obetuje. Ona je obetou 
nekonečnej pôsobivosti. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Má tú istú moc  
a účinok ako sama smrť Kristova na kríži". Niet takej veľkej milosti, 
ktorú by sme si nemohli vyprosiť obetovaním svätej omše.  

Čerpaj teda z tohto nevyčerpateľného, bohatým prúdom 
tečúceho, prameňa všetkých milostí, ktorý vo svätej omši pre nás 
vyviera. Ako len môžeš, tak často chodievaj na svätú omšu aj 
v týždni, keď ťa pri tom nezdržujú povinnosti stavu a skutky lásky 
k blížnemu. Nikdy nezabudni, keď ťa tlačí ťarcha duchovných  
i časných potrieb, utiekať sa k nevysloviteľne mocnej svätej omši. 
V nej máš najmocnejšiu, najúčinnejšiu prosebnú obetu, ktorou si 
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vymôžeš nielen všetky duchovné dobrodenia, ale dosiahneš ňou  
i všetky časné dobré veci, ak by to bolo na slávu Božiu a na úžitok 
tvojej duši. Svätá omša je opravdivým trónom milosti, ku ktorému, 
ako nás vyzýva svätý  Pavol, máme pristupovať s nádejou, aby sme 
dosiahli milosrdenstvo a našli milosť.32  

 

Hlava 9. Svätá omša je najdôležitejším dielom Ducha Svätého 
 

Na viacerých miestach tejto knihy bola reč o vzťahu svätej 
omše k Bohu Otcovi i k jeho jednorodenému Synovi. Teraz si 
povedzme niečo i o vzťahu svätej omše k Bohu Duchu Svätému. Aby 
sme jeho pôsobenie vo svätej omši poznali, predkladám tu o tom 
celú hlavu, ktorú si milý čitateľ nezmeškaj prečítať najmä na 
svätodušné sviatky.  

To ako Duch Svätý kresťanom preukazuje mnoho dobrého, 
nie je možné dostatočne poznať, tým menej vyjadriť. Duch Svätý 
nám dáva všetky Božie milosti. Dielo hriešnikovho ospravedlnenia 
a aj posvätenia spravodlivého je dielom Ducha Svätého. 
Privlastnenie zásluh Ježiša Krista je pôsobením Ducha Svätého. 
Duch Svätý je Božou láskou a Božím zľutovaním a bezprestania sa 
usiluje zadosťučiniť Božej spravodlivosti a úbohých hriešnikov od 
večnej záhuby zachrániť. On je tou bytnosťou, ktorá tak veľmi 
prispela k dielu nášho vykúpenia a ho šťastne začala i dokončila. 
Duch Svätý toto dielo začal v panenskom živote Panny Márie, keď 
sa totiž jeho spolupôsobením Slovo telom stalo, najsvätejšia duša 
Ježiša Krista bola stvorená a božstvo nepochopiteľným spôsobom 
spojilo s človečenstvom v jednu osobu. Dielo vykúpenia dokončil 
Duch Svätý na Turíce, svätodušné sviatky, keď sa sám spojil  
s veriacimi v podobe ohnivých jazykov, žiarou svojej lásky ich 
roznietil a zatvrdnutých hriešnikov, ktorí sa nedali obmäkčiť ani 
pohľadom na zázraky a utrpenia Ježiša Krista, svojou milosťou 
obrátil. Vždy zostáva pri pravoverných veriacich a hoci ho mnohí 
zneucťujú, predsa ich neopúšťa, ale klope im na srdce a žiada si 
u nich prebývať.  

Všetky tieto veci sú veľkými, áno božskými skutkami. Pri tom 
všetkom som sa v nadpise tejto hlavy odvážil povedať: svätá omša 
je najdôležitejším dielom Ducha Svätého. Ako to zdôvodním? Veľmi 
ľahko nasledujúcim spôsobom. Všetci teológovia tvrdia, že 
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tajomstvo vtelenia Božieho Syna je najväčším zo všetkých 
zázrakov, a to preto lebo v ňom bolo spojené nekonečne veľké 
božstvo s nízkym človečenstvom v jednej osobe. Tento najväčší 
zázrak vykonal Duch Svätý, ako to vyslovujeme v Apoštolskom 
vyznaní viery: „ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa  
z Márie Panny". A hoci tento zázrak vtelenia Syna Božieho je 
nekonečne veľkým, predsa sa zdá, že zázrak, ktorý sa pri svätej 
omši deje, je ešte väčším, lebo tu sa vznešené božstvo i dokonalé 
človečenstvo stávajú tak poníženými, že sú osobne prítomné aj 
v najmenšej čiastočke svätej hostie.  

Že toto poníženie sa stáva pôsobením Ducha Svätého,  
o tom máme výslovné svedectvo v modlitbách svätej omše, ktoré sa 
pripisujú apoštolovi sv. Jakubovi. V týchto modlitbách sú priamo 
pred pozdvihovaním tieto slová: „Pána a Darcu života, ktorý  
s Tebou, Bože Otče a s Tvojim jednorodeným Synom tróni i panuje 
a s Tebou je jednej bytnosti od večnosti  ... zošli i teraz na nás a na 
tieto predložené sväté dary, aby prišiel a skrze svoju svätú, 
spasiteľnú a neoceniteľnú prítomnosť tento chlieb posvätil a ho 
svätým Telom Pána a tento kalich predrahou krvou Pomazaného 
Tvojho učinil".  

Podobne čítame v omšových modlitbách sv. Jána Zlatoústeho: 
„Požehnaj, Pane, chlebu svätému! Učiň teda tento chlieb predrahým 
Telom Pomazaného svojho. Požehnaj, Pane, svätý kalich. To ale, čo 
je v tomto kalichu, učiň predrahou krvou Pomazaného svojho, 
premieňajúc to skrze tvojho Ducha Svätého". Hľa, ako títo dvaja 
veľkí svätci pripisujú premenu chleba a vína Duchu Svätému  
a  k dokonaniu tohto diela Ho vzývajú. Lebo ako pôsobil Duch Svätý 
pri vtelení Syna Božieho, podľa svedectva archanjela Gabriela, 
ktorý Márii povedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho 
ťa zatieni" 33, tak zase Duch Svätý býva vzývaný, aby pôsobil aj pri 
obnovovaní vtelenia Ježiša Krista vo svätej omši.  

Na to pri svätej omši poukazuje kňaz, keď skôr ako nad 
obetovanou hostiou a nad kalichom urobí prvý kríž, pozdvihuje 
svoje oči k nebu, rozpína obe ruky i ramená, potom oboje spína  
a s úprimnou nábožnosťou vzýva Ducha Svätého, modliac sa: „Príď, 
Posvätiteľu, všemohúci, večný Bože a požehnaj tejto obete, menu 
tvojmu svätému pripravenej.“  Kňaz teda prosí, aby Duch Svätý 
zostúpil z neba a jeho dôstojnej obete takpovediac žehnal svojou 
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vlastnou rukou. Podobne znie i modlitba sv. Ambróza pred 
začiatkom svätej omše: „Nech teda, ó Pane, zostúpi neviditeľná 
velebnosť Ducha Svätého, ako pred vekmi zostúpila na obetné dary 
praotcov.“  

Ako prirodzený oheň preniká drevom a mení ho na žeravý 
uhlie, tak oheň Ducha Svätého zázračným spôsobom preniká 
chlebom a vínom, keď nad nimi bývajú vyslovené Kristove slová  
a mení ich na Telo a Krv Pána. V okamihu premenenia na naše 
oltáre neviditeľne zostupuje nebeský oheň, aby premenil chlieb  
a víno na pravé Telo a na pravú Krv Pána.  

O tom máme v Starom zákone dva krásne predobrazy. Prvý  
z nich sa stal pri prvej Áronovej obete, o ktorom sv. Písmo hovorí 
toto: „Ukázala sa sláva Hospodinova všetkému ľudu. A hľa, vyšiel 
oheň od Hospodina, zhltol zápalnú obetu i oleje, ktoré boli na oltári. 
Keď to ľud videl, padol na svoju tvár a chválil Hospodina.“34 Druhý 
predobraz sa stal pri posväcovaní Šalamúnovho chrámu, o ktorom 
je napísané: „A keď Šalamún dokonal modlitby, zostúpil oheň  
z neba a zhltol zápalnú obetu a iné obety a velebnosť Hospodinova 
naplnila dom. Všetci synovia izraelskí videli zostupovať oheň  
a slávu Hospodinovu na dom a padli tvárou na zem, klaňali sa 
a chválili Hospodina, že je dobrý, že na veky trvá jeho 
milosrdenstvo.“35  

To boli jasné obrazy toho, čo sa deje pri našej obete svätej 
omše, pri ktorej oheň Ducha Svätého padá z neba, chlieb a víno 
stravuje a na najsvätejšie Telo a na predrahú Krv ich premieňa.  

Hoci my, úbohí hriešnici, nemáme tú milosť, aby sme tento 
podivný oheň mohli vidieť, mnohí ho predsa videli. Tak píše 
Baronius o sv. Ignácovi, carihradskom patriarchovi, ktorý  keď  
s veľkou láskou k Bohu a s veľkým uzobraním mysle slúžil svätú 
omšu, nie zriedka svätý chlieb pred ním zmenil svoju podobu a javil 
sa ako žeravý uhol, obkľúčený nebeským leskom36. Keďže Duch 
Svätý je láskou Boha Otca i Syna, preto sa ľuďom rád ukazuje  
v obraze lásky, to jest v podobe horiaceho ohňa. V živote nábožného 
kňaza Jozefa z Kupertina čítame, že tento svätý kňaz, keď mal pri 
svätej omši vysloviť slová premenenia, zakaždým cítil tak veľkú 
úzkosť, že ich sotva vládal vysloviť. Jeho predstavený sa ho raz 

                                                             
34 III. Mojž. 9, 23. 24. 
35 II. Paralip. 7, 1. a nasl. 
36 Annal. ad ann. 878. num. 43. 
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pýtal, prečo tieto slová tak ťažko vyslovuje? A on odpovedal: „Tieto 
sväté slová sú ako horiace uhlie v mojich ústach.“ 

Sväté slová premenenia sú teda ako ohnivé slová, ktoré svojou 
nadprirodzenou žiarou premieňajú požehnaný chlieb a požehnané 
víno na pravé Telo a na pravú Krv Krista.  

Aby sme však mali ešte istejšie svedectvo o prítomnosti Ducha 
Svätého pri svätej omši, uvediem podivnú udalosť, ktorú rozpráva 
Baronius. Biskup z Formella, vtedy dosť známeho mesta neďaleko 
Ríma, slúžieval svätú omšu vždy s najväčšou nábožnosťou. Pri 
všetkom svojom zbožnom a bezchybnom živote bol predsa svätým 
otcom Agapitom obžalovaný, že jedáva z posvätnej nádoby, a tak 
dáva ľudu veľké pohoršenie. Preto bol odvedený do väzenia do 
Ríma. Po troch dňoch sa pápežovi vo sne zjavil anjel, ktorý ho tri 
razy vyzval, aby budúcu nedeľu nechal zajatého biskupa slúžiť 
svätú omšu. Pápež ho teda prikázal vyviesť z väzenia a rozkázal mu, 
aby svätú omšu slúžil v jeho prítomnosti a v prítomnosti 
kardinálov. Keď biskup pri obetovaní povedal slová: „Príď 
Posvätiteľu, všemohúci, večný Bože a požehnaj tejto obete, v mene 
Tvojom pripravenej", tieto slová váhavo a rozpačito ešte tri razy 
opakoval a nechcel v svätej omši pokračovať. Keď sa ho konečne 
pápež, rozmrzený tým naťahovaním, opýtal: „Prečo tak dlho 
meškáš a tak často tú modlitbu opakuješ?" Biskup odpovedal: 
„Odpusť mi, svätý Otče! Tú modlitbu som preto tak často opakoval, 
lebo som ešte nevidel zostupovať Ducha Svätého na túto obetu. 
Nech len odstúpi odo mňa diakon, ktorý stojí po mojom boku“. Keď 
sa tak stalo, videli pápež i biskup, ako Duch Svätý z neba zostúpil  
a ich aj s diakonom a prisluhujúcimi ako nejaký oblak na dlhší čas 
pokryl. Takto pápež spoznal nevinnosť i svätosť biskupa a veľmi sa 
zarmútil, že ho kázal odviesť do väzenia. Pevne si zaumienil, že už 
tak ľahko neprijme žiadnu žalobu, ale každú dá najprv podrobne 
preskúmať37.  

To, čo podľa tejto správy videli pápež i biskup na  svoje vlastné 
oči, to sa deje pri každej svätej omši pri uvedenej modlitbe. Totiž, 
že Duch Svätý vo svojej božskej sile zostupuje na oltár, aby obetné 
dary požehnal a posvätil. Slávny kňaz Mansi o tom píše toto: 
„Nekrvavá obeta svätej omše je tak podivuhodná a vznešená, že 
sám Duch Svätý zostupuje z neba, aby ju posvätil tak, že zástupy 
okolostojacich anjelov žasnú vo svojom údive nad tým  
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a s najväčšou rozkošou sa na to pozerajú“38. Tým chcel povedať: 
„Keď Duch Svätý zostúpil z neba, aby božské dielo premenenia 
chleba a vína na Telo a Krv Krista Pána vykonal, obkľučujú ho anjeli, 
divia sa tomu zázračnému dielu a nemôžu sa pohľadom naň ani 
dosť nasýtiť; lebo ono neobsahuje nič menšieho ako Krista Pána 
samého, „na ktorého hľadieť“, podľa slov sv. Petra, „i anjeli si 
žiadajú".  

Ó, akou svätou musí teda byť obeta svätej omše, keď ju 
pôvodca všetkej svätosti, tretia božská osoba, Duch Svätý sám 
žehná a svätosťou svojou napĺňa! Ó, akým silným akým ľúbezným 
a sladkým musí teda byť tento nebeský chlieb, ktorý pripravuje 
sám Duch Svätý. Ale oheň Ducha Svätého nepripravuje svätú hostiu 
len pre náš pokrm, ale hlavne pre našu obetu, aby sme ju mohli 
obetovať Bohu na jeho dôstojné uctenie a sebe ku spáse. Akou 
vzácnou a drahocennou obetou je teda svätá omša! A ako pri tejto 
obete pôsobí Duch Svätý, aby ju učinil pre ľudí prameňom časného  
i večného požehnania! Veď apoštol národov píše o Duchu Svätom 
takto: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani 
to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás 
nevysloviteľnými vzdychmi. A Boh, ktorý skúma srdcia, vie, po čom 
Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ 39 

Tak znejú slová sv. Pavla. Aby si im porozumel, musíš vedieť, 
že jedna božská osoba druhú neprosí, keďže všetky tri sú jedno 
v Božstve a rovnako rozkazujú i udeľujú. Ale že pre rozoznanie 
osôb sa Bohu Otcovi pripisuje spravodlivosť, Bohu Synovi múdrosť 
a Bohu Duchu Svätému dobrota a milosrdenstvo. Božie 
milosrdenstvo teda oroduje u Božej spravodlivosti, aby nezatratila 
hriešnikov podľa ich previnenia, ale z milosti ich spasila. Sv. Pavol 
chce týmito slovami povedať, že Duch Svätý prosí za nás. Teraz 
vyvstáva otázka, kedy teda Duch Svätý za nás zvlášť prosí 
nevýslovným orodovaním? Odpovedám: hoci je isté, že Duch Svätý 
za nás prosí vždy, je priam tak isté, že to robí zvláštnym spôsobom 
pri svätej omši.  

To sa dá usúdiť najmä z toho, že i anjeli za nás prosia obzvlášť 
pri svätej omši. O nich hovorí sv. Ján Zlatoústy: ,,Pri svätej omši 
nevolajú k Bohu len ľudia, ale i anjeli skláňajú svoje kolená 
a archanjeli sa modlia za nás". A aby to dokázal, hovorí ďalej: „Majú 
k tomu priaznivú dobu, slúži im k tomu svätá obeta; ukazujú na 
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39 Rim. 8, 26. 
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Kristovo Telo a prosia za ľudské pokolenie."40 A ako anjeli volia čas 
svätej omše, aby za nás prosili, keďže ona je časom milosrdenstva, 
v ktorom rozhnevaný Boh tak mocnou zmiernou obetou býva 
udobrený, práve tak si môžeme myslieť, že i božská dobrota, Duch 
Svätý, v tom čase, keď ľudská prirodzenosť Kristova u Boha Otca za 
nás prosí, keď rany i krv Kristove volajú o milosrdenstvo, tak 
zároveň s týmto nevysloviteľným orodovaním za nás prosí a skrze 
svoje božské milosrdenstvo uzmieruje prísnu Božiu spravodlivosť. 
A Boh Otec, ktorý skúma srdcia, vie, že Duch Svätý neprosí o nič iné, 
ako o to, čo podľa Boha slúži k sláve Božej a ku spáse ľudí.  

Z tohto je možné spoznať nekonečnú dobrotivosť Ducha 
Svätého, lebo sa o našu spásu horlivo zaujíma a za nás nielen prosí, 
ale i s nevysloviteľným vzdychaním žiada milosrdenstvo pre nás. 
Kto by tomu uveril, keby to nebolo v Písme svätom výslovne 
uvedené? Kto by teda nemal s radosťou veriť, že Duch Svätý je 
naším najvernejším a najlepším priateľom? Preto sa teda s veľkou 
dôverou spoliehajme na tohto svojho verného priateľa a majme sa 
k nemu so zvláštnou láskou. A keďže za teba prosí najmä pri svätej 
omši, aspoň niekedy sa z vďačnosti zúčastni na svätej omši jemu 
kvôli, obetuj mu ju na jeho zvláštnu úctu a pre jeho potešenie sa 
k nemu modli. 

Modlitba. 

Prosím Ťa, ó Duchu Svätý, aby si všetkým kňazom, ktorí slávia 
túto prevelebnú obetu, pomáhal, im Ducha svojho vdýchol a ich 
srdce svojím ohňom tak roznecovať ráčil, aby to tajomstvo 
vyžadujúce si najväčšiu úctu, vykonávali vždy na väčšiu česť 
najsvätejšej Trojice Božej, na rozmnoženie blaženosti všetkých 
nebeských duchov, na rozmnoženie spásy všetkých veriacich, na 
obrátenie všetkých neveriacich a na občerstvenie duší trápiacich sa 
v  očistci! Udeľ i všetkým, ktorí pri tejto svätej obete sú prítomní, tú 
milosť, aby boli prítomní so živou vierou a úprimnou nábožnosťou, 
a tak sa stali účastnými na jej ovocí. Skrze Krista Pána nášho. Amen.  
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Hlava 10. Svätá omša pripravuje veľkú radosť anjelom a svätým 

v nebi 
 

Je známe príslovie: „Komu česť, tomu česť.“ Avšak 
najvyššiemu a najväčšiemu Pánu Bohu patrí i najväčšia česť. Po 
ňom patrí česť, hoci iným spôsobom a v nekonečne menšej miere 
anjelom a svätým v nebi. Boh ich sám miluje a ctí, vyznamenáva ich 
a korunuje ich slávou a odpláca ich zásluhy večnou blaženosťou. 
Boh teda istotne nemá nič proti tomu, keď si i my, tak ako on sám, 
vysoko vážime a ctíme jeho milých a priateľov. 

Žiadnu ťažkosť nám nerobí ani otázka, ako anjeli a svätí v nebi 
vedia o  našej úcte. Anjeli vedeli o narodení Ježiša Krista, čo 
nevedeli ani pastieri v najbližšom susedstve pri Betleheme, a tí, 
ktorí sú v nebi, to hovorí sám Kristus Pán, vedia o obrátení 
hriešnika a radujú sa z neho. Ostatne Pána Boha to nič nestojí dať 
svojim milovaným priateľom vedieť o tom, čo robíme my na zemi 
im k vôli a na ich česť. A bola by to veľká nezrovnalosť, keby sme sa 
my mohli tešiť z ich radosti v nebi a oni by nemohli alebo nechceli 
mať žiadnu účasť na našej radosti alebo žiali. 

K mnohým katolíckym pobožnostiam k anjelom a svätým, 
prináleží i svätá omša. Je samozrejmosťou, že svätú omšu 
neobetujeme anjelom a svätým ale len Pánu Bohu. To už tak 
vyplýva z podstaty svätej omše. Veď svätá omša je najistejším 
výrazom našej poddanosti a poklony, ktorá patrí len Bohu. Tak ako 
sa neklaniame preblahoslavenej Matke Božej, anjelom a svätým, 
práve tak im neobetujeme ani svätú omšu. Učiteľ Cirkvi sv. 
Augustín píše: „My konáme s cirkevnou slávnosťou pamiatku 
mučeníkov, staviame na ich hroboch oltáre, ale počesť poklony, 
ktorá sa nazýva „latria“ a je úctou patriacou Božstvu, tú im 
nepreukazujeme, ani neučíme, že by ju bolo treba preukazovať 
inému okrem Boha. A keďže obeta patrí podstatne k tejto pocte, 
preto neprinášame žiadnu obetu ani nijakému mučeníkovi ani 
nijakému inému svätému alebo anjelovi...“ A svätý učiteľ pokračuje: 
„ Kto kedy slýchal, že by pravoverný kňaz na oltári, hoci i na takom 
oltári, ktorý bol na hrobe mučeníka ku cti a sláve Božej vystavený, 
že by bol povedal: »Prinášam tebe, Peter alebo tebe, Pavol alebo 
Cyprián  túto obetu?« Ale to, čo býva obetované, to sa obetuje Bohu, 
ktorý mučeníkov korunoval.“ 
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Tú istú náuku nájdeme i v záveroch Tridentského koncilu41, 
ako i v modlitbách pri svätej omši, v ktorých je reč o obetovaní 
svätých obetných darov. Tak sa po Pozdvihovaní kňaz modlí: „Ráč 
(ó, Pane!) na tieto dary s milostivou a priaznivou tvárou vzhliadnuť 
a so zaľúbením prijať túto obetu svätú a dar nepoškvrnený...“   

Ak teda svätú omšu obetujeme len Bohu, môžeme ju predsa 
z lásky a z úcty k anjelom a k svätým obetovať Najvyššiemu, aby 
sme jemu za milosť a blaženosť im udelenú ďakovali a ich 
o príhovor za nás vzývali. A toto je to, čo pripravuje milým anjelom 
i svätým najväčšiu česť a najsladšiu radosť, akú im spôsobiť 
môžeme.  

Ctihodný P. Kochem píše: „Najlepšie si môžeme uctiť milých 
anjelov a svätých skrze prevelebnú obetu svätej omše, ak ju na ich 
počesť niekto slúži alebo sa na nej účastní a obetuje ju 
všemohúcemu Bohu na rozmnoženie ich slávy alebo blaženosti.“ 
V zjaveniach sv. Gertrúdy o tom čítame toto: „Na deň sv. Michala sv. 
Gertrúda obetovala pri svätej omši Najsvätejšiu sviatosť Tela a Krvi 
Krista Pána Bohu Otcovi so slovami: „Ku cti Tvojho vznešeného 
kniežaťa obetujem ti, ó Pane najláskavejší, túto Najsvätejšiu 
sviatosť. Obetujem ju ku chvále a k rozmnoženiu radosti Tvojho 
archanjela i k väčšej oslave a blaženosti všetkých anjelov i svätých.“ 
Potom videla, ako Boh Otec svätú omšu jemu obetovanú podivným 
spôsobom k sebe pritiahol a nebeským duchom z nej tak 
nevýslovnú blaženosť vlial, že sa veľmi zaradovali a oplývali 
mimoriadnou blaženosťou. Preto všetci anjeli a svätí prišli k sv. 
Gertrúde a s veľkou úctivosťou jej ďakovali.“42   

Toto sú vlastné slová z tých zjavení, ktoré mnohí teológovia 
skúmali a schválili. Poznaj z toho, milý čitateľu, akú veľkú radosť 
môžeš urobiť anjelovi alebo svätému obetovaním čo i len jednej 
jedinej svätej omše.  

Ak to vo všeobecnosti platí o anjeloch i svätých, obzvlášť  to 
platí o ich kráľovnej, milej Matke Božej. Lebo koľkokrát býva svätá 
omša slúžená, toľkokrát býva Kristus Pán znova narodený 
a toľkokrát sa znova zaskvie Panna Mária vo svojej materinskej 
dôstojnosti! Preto ctihodný P. Kochem neváha tvrdiť, že svätá omša 
je najsladšou radosťou Matky Božej. Ako to dokážem? Pýta sa 
a pokračuje: „Sám od seba to nemôžem, ale môžem to dokázať 

                                                             
41 Sed. 22. hl. 3. 
42 Zjav. 4 kn. 55. hl. 
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z nasledujúcich slov zjavenia, ktoré sa stalo blahoslavenému 
Alanovi, vernému služobníkovi preblahoslavenej Panny. Ako si 
Božia múdrosť vyvolila jedinú Pannu, aby sa z nej narodil 
Vykupiteľ sveta, tak tento Vykupiteľ zriadil jediné kňazstvo, aby 
skrze svätú omšu a sviatosti po všetky časy privlastňoval svetu 
poklady svojho vykúpenia. A to je najväčšou radosťou Matky Božej, 
to je slasťou nebešťanov, to je silnou pomocou živým, to je 
najväčšou útechou zomrelých.“ 

Milý čitateľu! Ak chceš v budúcnosti premilú Matku Božiu, 
milých anjelov i svätých dobre uctievať a im veľkú radosť činiť, 
nemôžeš nič lepšie urobiť, ako k ich úcte sa na svätej omši zúčastniť 
a pri pozdvihovaní svätej hostie Bohu jeho milého Syna obetovať 
ku väčšej cti a radosti milých anjelov i svätých. Takým spôsobom 
im urobíš veľkú radosť a oni sa ti za to bohato odplatia. Pozeraj 
teda každý deň do kalendára, ktorého svätého pamiatka pripadá na 
ten deň a na začiatku svätej omše povedz tomuto svätému toto: 
„Môj milý svätý N...! Na tejto omši sa chcem zúčastniť na tvoju česť.“ 
A pri pozdvihovaní si v duchu hovor: „Otče nebeský obetujem ti 
tvojho premilého Syna na väčšiu česť a radosť svätého N...“ 

 

Hlava 11. Svätá omša je pre veriacich najväčším úžitkom 
 

V tejto hlave, v ktorej ti chcem vysvetliť úžitky svätej omše, by 
som mal vyrozprávať toľko a tak podivných vecí, že skoro ani 
neviem, kde začať a kde skončiť. Lebo sv. Otcovia a učitelia 
preslávení učenosťou i zbožnosťou, nenachádzajú konca kraja vo 
vysvetľovaní úžitkov svätej omše pre veriacich. Jeden z nich sv. 
Vavrinec Justinián píše: „Zaiste nikto nemôže ľudským jazykom 
vypovedať, aké prebohaté ovocie z obetovania svätej omše 
pochádza, keď je hriešnik zmierený s Bohom a spravodlivý človek 
stáva sa ešte spravodlivejším. Zločiny bývajú odpustené, zásluhy 
zväčšené, čnosti rozmnožené, neprávosti zmenšené a nástrahy 
diabla premožené.“ Tieto slová vyjadrujú mimoriadne veľký úžitok 
svätej omše. Lebo čo väčšieho a znamenitejšieho môžeme 
na chválu svätej omše povedať ako to, že jej obetovanie plodí toľko 
a takých veľkých úžitkov, že nikto nie je v stave opísať ich ľudským 
jazykom?  

Ctihodný kňaz Antonín Buolino, zbožný a učený španielsky 
kartuzián, vo svojej knihe „O dôstojnosti stavu kňazského“ o obete 
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svätej omše napísal toľko úžasných vecí, že srdce každého človeka 
sa musí napĺňať láskou k nej. Z jeho diela uvádzam tento úryvok: 
„Človeku nie nič je užitočnejšie, úbohým dušiam v očistci nič 
prospešnejšie a  k dosiahnutiu pokladov milostí Božích nič 
výdatnejšie nad obetu svätej omše. A síce táto obeta je tak 
znamenitá, že aj tie dobré skutky, ktoré vo dne v noci svojimi 
cnosťami konáme, oproti obete svätej omše, keď sa riadne koná, 
môžeme považovať za nič.“ To sú skutočne vznešené slová 
plné útechy, ktoré takmer prevyšujú všetku ľudskú vieru. Veď zdá 
sa byť proti viere, že riadne obetovanie svätej omše by mohlo byť 
tak znamenitým, že by s ním ani zďaleka nemohli byť porovnávané 
všetky naše dobré skutky, ba ani tie cvičenia v cnostiach, ktoré 
konáme s pravou nábožnosťou, s úplným sústredením, v hlbokej 
pokore, s vrúcnou láskou a s čistým úmyslom! A predsa túto 
pravdu ľahko pochopíš, ak si pozorne čítal predchádzajúce hlavy 
tejto knihy a uvažoval si nad nimi. Aby si však týmto slovám ešte 
pevnejšie veril, uvediem ti viac dôkazov: 

Fornerus, biskup z Hebronu, sa o úžitkoch svätej omše 
vyjadruje takto: „Kto sa bez smrteľného hriechu s nábožnosťou na 
svätej omši zúčastní, nadobúda viac zásluh, ako keby z lásky k Bohu 
vykonal i ten najťažší skutok, alebo putoval ďaleko na nejaké 
milostivé miesto. A síce nie bez príčiny. Lebo naše dobré skutky 
dostávajú cenu a dôstojnosť podľa toho, akú veľkú a znamenitú vec 
sme s nimi vykonali. A čo môže byť šľachetnejšie, drahocennejšie 
a viac Bohu milé nad obetu svätej omše?“43 Aká útecha je v týchto 
slovách! Tu by mali svoje uši i srdce otvárať všetci tí, ktorí 
vyhľadávajú duchovný zisk a žiadajú si konať bohumilé služby.  

Tento učený i zbožný biskup Fornerus, ktorý o  svätej omši 
napísal tak vznešené veci, učí, že ten, kto sa v stave milosti na svätej 
omši zúčastňuje, ten si u Boha zasluhuje viac, ako keby z lásky 
k nemu podnikol to najťažšie dielo alebo by vykonal najdlhšiu, 
najnamáhavejšiu púť. Kto by sa teda rád nezúčastnil na svätej omši, 
keď si ňou môže získať tak veľkú zásluhu a Bohu najvyššiemu môže 
tak veľkú úctu preukázať? Podľa môjho názoru teda nekoná múdro 
ten, kto ďaleko putuje a cestou zanedbáva svätej omše! Lebo svojim 
namáhavým putovaním nikdy nemôže nahradiť tie škody, ktoré 
zameškaním jedinej svätej omše utrpel.   

                                                             
43 Con. 83, num. 9. in psalm. Miser. 
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O veľkom úžitku pochádzajúcom zo svätej omše píše 
aj Marchantius takto: Katolícka Cirkev nemá svätejšiu ani Bohu 
milšiu službu nad obetovanie svätej omše. Pre Ježiša i Máriu, pre 
anjelov i svätých nie je nad svätú omšu nič príjemnejšie, nič sladšie. 
Pre spravodlivých i hriešnikov nie je možné vykonať nič 
užitočnejšie, ako obetovať najsvätejšiu obetu svätej omše. Hľa, ako 
o úžitkoch svätej omše všetci učitelia rovnako učia a  najsvätejšej 
obete svätej omše dávajú prednosť pred všetkými dobrými 
skutkami! Preto i ty máš dávať nábožnej účasti na svätej omši 
prednosť pred všetkými tvojimi dobrými skutkami. 

Ale poviem ti ešte viac. V misáli (v omšovej knihe), ktorý bol  
v roku 1634 znovu revidovaný, a tak vydaný, stojí predhovor, ktorý 
kňazov napomína „aby obetu svätej omše, ako vec prevýbornú, mali 
v najväčšej vážnosti a boli o nej presvedčení, že skrze obetovanie 
jedinej svätej omše býva všemohúcemu Bohu preukázaná omnoho 
príjemnejšia služba, ako keby ktokoľvek konal všetky cnosti 
a znášal všetky možné muky Bohu na česť!“  

Ó, podivné a skoro nepochopiteľné slová! Chceš vedieť odkiaľ 
to pochádza, že skrze obetovanie jedinej svätej omše býva Bohu 
preukazovaná príjemnejšia služba, ako keby ktokoľvek konal 
všetky cnosti a pre Boha trpel všetky možné muky? Pochádza to  
z toho, že Kristus Pán pri svätej omši koná všetky cnosti a zároveň 
s nimi svojmu nebeskému Otcovi obetuje všetky svoje muky, ktoré 
za nás na zemi vytrpel. Všetky tieto úkony chvály, lásky, oslavy, 
poklony a ďakovania, ktoré Kristus Pán pri každej svätej omši 
venuje najsvätejšej Trojici Božej, nekonečne prevyšujú všetku 
chválu anjelov a každú službu svätých. Keby teda niekto obetoval 
najsvätejšej Trojici Božej všetky kajúcne skutky, všetky modlitby, 
služby a cnosti, ktoré vykonali apoštoli, mučeníci, vyznávači, panny 
a všetci svätí, tak by všetky tieto cnosti a dobré skutky sa 
najsvätejšej Trojici Božej neľúbili tak, ako jediná svätá omša, ktorú 
jej prináša hoci i ten najposlednejší kňaz.  

Napokon ako najsilnejší dôkaz uvádzam svedectvo svätej 
katolíckej Cirkvi, ktorá učí: „Vyznávame, že veriaci kresťania 
nemôžu vykonať žiadne iné tak sväté a Božské dielo, ako je práve 
toto hrozné tajomstvo, v ktorom sa každodenne skrze kňaza na 
oltári prináša tá oživujúca obeta, ktorá nás zase zmieruje s Bohom 
Otcom.“ Keby sme nemali iného svedectva o veľkej užitočnosti 
svätej omše okrem tohto jediného, už to samé by muselo stačiť na 
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to, aby pohlo všetky zbožné duše k tomu, aby sa denne 
s nábožnosťou na svätej omši zúčastňovali.   

Uvažuj predsa, nábožný kresťan, čo katolícka Cirkev, ktorá vo 
veciach viery ani klamať ani oklamaná byť nemôže, v týchto 
slovách tvrdí a  nám na uverenie predkladá: „že veriaci kresťania 
nemôžu vykonať žiadne iné tak sväté a Božské dielo, ako je práve 
toto hrozné tajomstvo svätej omše.“ Nemysli si, že Cirkev tieto slová 
hovorí len o kňazoch. Nie, veď výslovne hovorí, že veriaci kresťania 
nemôžu nič lepšie vykonať, avšak kňazi nemôžu vykonať nič 
svätejšie a nič viac božské, ako keď slúžia svätú omšu. Ale 
ani  svetskí ľudia nemôžu vykonať nič svätejšie, nič viac Božské, 
ako keď sa nábožne na svätej omši zúčastnia, keď pri nej posluhujú 
(miništrujú), keď ju s kňazom obetujú alebo  svätú omšu slúžiť 
dajú. A keďže toto je najsvätejším a Božským dielom, teda je 
zároveň i najužitočnejším a najzáslužnejším dielom.  

Otvor teda, ó Boha milujúca duša, svoje oči a viď; otvor svoje 
uši a počúvaj; otvor svoje srdce a pocíť, čo tvoja milá matka, Cirkev 
katolícka, na tvoje potešenie hovorí a čomu ťa pre tvoje väčšie 
blaho učí! Môžeš síce konať mnohé, úžasne dobré skutky, ale 
nemôžeš vykonať žiaden, ktorý by bol tak svätým a Bohu 
príjemným, ako keď sa nábožne zúčastníš na svätej omši. Lebo toto 
má podľa výroku Cirkvi prednosť pred všetkými tvojimi dobrými 
skutkami. Tak ako slnko svojim leskom prevyšuje všetky hviezdy 
a samé o sebe zemi omnoho viac osoží než všetky hviezdy spolu, 
práve tak svojou dôstojnosťou a užitočnosťou prevyšuje nábožná 
účasť na svätej omši všetky tvoje dobré skutky celého dňa. A ako je 
kus zlata ďaleko hodnotnejší a má omnoho vyššiu cenu ako veľký 
kus olova, je práve tak hodnotnejšou i tvoja nábožná účasť na svätej 
omši, než všetky tvoje modlitby a kajúcne skutky. Ako to len môžeš 
činiť, že sa na tak mnohých svätých omšiach nedbanlivo 
zúčastňuješ, že mnohé z nich tak ľahkomyseľne zanedbávaš, alebo 
pre nejaký nepatrný zisk zameškávaš.  

Sv. František Saleský si vážil účasť na svätej omši tak vysoko, 
že jej dával prednosť pred duchovným rozjímaním, hoci to je 
najznamenitejším spôsobom modlitby. Lebo, keď raz istej mníške, 
z rádu ktorý založil, nariadil, aby niekde inde založila nový kláštor, 
onedlho potom jej napísal tento list: „Milá dcéra! Prosím, aby ste 
najskôr zariadili kaplnku, aby ste mali  možnosť zúčastniť sa každý 
deň na svätej omši. Ak to nie je možné, chodievajte každý deň na 
svätú omšu do najbližšieho kostola. Lebo po celý deň býva mocne 
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posilnená duša toho, kto ráno stál tak blízko pri svojom Spasiteľovi, 
ktorý je v božskej obete prítomný.“ Potom táto mníška, sv. Johanna 
Francizska, svojmu duchovnému otcovi napísala: „Mám teda 
prerušiť rozjímanie alebo ho celkom vynechať, aby som sa mohla 
zúčastniť na svätej omši? Alebo mám vo všedné dni upúšťať od 
svätej omše, aby som sa mohla venovať rozjímaniu?“ A svätý jej 
odpovedal: „Omnoho užitočnejšie ti je, keď sa budeš každý deň 
zúčastňovať na svätej omši, ako keby si svätú omšu zanedbávala 
pod zámienkou, aby si mohla doma rozjímať. Lebo skutočná 
prítomnosť Ježiša Krista, ktorú pri svätej omši užívame, nemôže 
byť nahradená vymyslenou prítomnosťou pri rozjímaní, najmä keď 
katolícka Cirkev si praje, aby každý človek sa denne zúčastnil na 
svätej omši.“ Z tejto odpovede sv. Františka Saleského si môžeš 
vziať ponaučenie, že nábožná účasť na svätej omši je lepšia 
a užitočnejšia ako rozjímanie. O tom nasledujúcimi slovami svedčí 
i Forner, biskup hebronský: „Modlitba toho, kto je nábožne 
prítomný na svätej omši a Bohu za seba obetuje, ďaleko prevyšuje 
všetky iné modlitby i nebeské nazerania.“ Udáva aj príčinu: „Deje sa 
tak pre zásluhy utrpenia Ježiša Krista, ktoré vo  svätej omši 
podivným množstvom milostí a nadbytkom dobrých nebeských 
vecí mocne pôsobí.“ 

Uvažuj o týchto slovách, duša zbožná, a uznáš, že prichádzajú 
zhora a obsahujú užitočné napomenutie. Ale ak chceš rád rozjímať 
o najsvätejšom živote i utrpení Ježiša Krista, nemôžeš to veru nikde 
lepšie robiť ako práve pri svätej omši, kde máš pred očami všetky 
tajomstvá života i Kristovho utrpenia, ktoré sa tu skutočne 
obnovujú. Ak si chceš Ježiša predstaviť alebo sa s ním porozprávať, 
máš ho tu osobne prítomného podľa jeho človečenstva i Božstva. 
Nemysli si, že by ťa kňaz v tvojom rozjímaní vyrušoval. Lebo nie je 
žiadnou roztržitosťou, ale práve pravou pozornosťou, keď úkony 
kňaza pri oltári pozoruješ a pritom o význame obradov rozmýšľaš. 

Ku koncu tejto hlavy ti vyrozprávam podivný príklad, ako ho 
udáva Lukáš Pinnellus a iní, aby si z neho jasne poznal veľký úžitok 
svätej omše. Istý chudobný nádenník mal ku svätej omši zvláštnu 
úctu a nikdy ju nezameškal, kedykoľvek sa len na nej mohol 
zúčastniť. Jedného dňa včas ráno vstal a odišiel na trh, kde podľa 
obyčaje panujúcej v tom meste čakal s mnohými inými nádenníkmi. 
Medzi tým sa zvonilo na svätú omšu a nádenník, nechajúc tak 
ostatných, išiel sám do kostola. V kostole sa zúčastnil na svätej omši 
s takou nábožnosťou, že i potom nejakú chvíľku zostal v kostole 
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a Boha vrúcne prosil o každodenný chlieb. Keď sa vrátil na trh, 
všetci ostatní už boli najatí do práce, odišli a neprichádzal nikto, kto 
by mu dal robotu. Po dlhom čakaní odchádzal smutne domov 
a  takmer začal ľutovať, že pre účasť na svätej omši zmeškal svoju 
dennú mzdu. Tu ho zbadal bohatý pán, ktorý sa ho opýtal prečo je 
taký smutný. I ponosoval sa mu nádenník, že pre účasť na svätej 
omši prišiel o dennú mzdu. Pán mu povedal: „Nezarmucuj sa preto, 
vráť sa do kostola a zúčastni sa za mňa ešte na jednej svätej omši 
a ja ti dám tvoju dennú mzdu.“ Dobrý nádenník s radosťou odišiel 
do kostola a zúčastnil sa na všetkých svätých omšiach, ktoré boli 
v tom kláštornom kostole ešte slúžené. A keď sa k tomu bohatému 
pánovi vrátil, tento mu dal dobrý obed, jeden chlieb a pol zlatého. 
Za túto štedrosť sa nádenník pekne poďakoval a s radosťou 
odchádzal domov. Na spiatočnej ceste sa stretol s veľmi vzácnym 
pánom, ktorý sa ho opýtal, prečo je taký veselý. Chudobný nádenník 
mu vyrozprával o štedrosti toho boháča. A pán mu povedal: „Boháč 
ti dal primálo za všetky tie sväté omše, na ktorých si sa za neho 
zúčastnil, preto sa k nemu vráť a povedz mu, aby ti pridal, lebo keď 
nepridá, tak sa mu zle povedie.“ Nádenník šiel k boháčovi a povedal 
mu, čo mu ten vzácny pán povedal a opísal mu jeho postavu. Boháč, 
ktorý si myslel, že ten pán bol iste nejaký svätý muž, dal 
chudobnému nádenníkovi päť ríšskych toliarov a uložil mu, aby sa 
za neho usilovne modlil. Dobrý nádenník chcel s radosťou odísť 
domov a svojej žene i deťom porozprávať o svojom šťastí. Ale hľa, 
ten vzácny pán zas ide oproti nemu a pýta sa ho, koľko dostal. 
Nádenník zase boháča veľmi chválil a povedal, že dostal od neho 
päť ríšskych toliarov. Nato mu ten pán povedal: „Vráť sa znovu 
a povedz mu: Ak ti nedá sto toliarov, tak zajtra nebude žiť.“ Chudák 
nádenník sa veľmi vzpieral žiadať toľko peňazí, ale na rozkaz toho 
pána predsa odišiel k boháčovi a povedal mu tie slová. Boháč sa 
veľmi zľakol, keďže bol veľkým hriešnikom a zo svojich hriechov 
sa nikdy riadne nevyspovedal. Preto dal radšej nádenníkovi sto 
toliarov, ako by mal zomrieť náhlou smrťou. Nasledujúcej noci sa 
boháčovi v spánku zjavil Kristus Pán a povedal: „Ja som ten, kto 
k tebe poslal naspäť chudobného nádenníka. Tvoje ťažké 
neprávosti, z ktorých si sa nikdy nespovedal, volali ku mne, aby 
som ťa odsúdil a ty si mal ešte tejto noci zomrieť a pred mojim 
prísnym súdom si mal účty skladať. Na tvoje šťastie si stretol toho 
chudobného nádenníka, ktorý sa tak nábožne zúčastnil na svätej 
omši a modlil sa za teba. Tým pohol moje milosrdenstvo tak, že som 
ti doprial čas na pokánie. Vyspovedaj sa teda zo svojich hriechov, 
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naprav svoj život a buď štedrý k chudobným.“44 Toto všetko boháč 
urobil, úprimne sa obrátil a od tej doby usilovne chodieval na svätú 
omšu. Takým činom mu osožila svätá omša viac, než všetky jeho 
peniaze, keďže bol ňou zachránený od smrti časnej i večnej. 

 

Hlava 12. Svätá omša rozmnožuje milosť Božiu i slávu nebeskú 
 

V mestách i mestečkách bývajú výročné trhy, na ktorých 
ponúkajú na predaj rozličné užitočné veci. Podobne robí Cirkev 
svätá, ba celé nebo, keď na trhu na kúpu ponúka najvzácnejšie veci. 
Čo predáva? Milosť Božiu a oslavu nebeskú. Snáď si povieš: To je 
vzácny a drahý tovar, kde zobrať peniaze, za ktoré by si ho človek 
kúpil?! O peniaze si nerob starosti, lebo hoci ten tovar je veľmi 
drahý, dostaneš ho celkom lacno, ba kúpiš ho aj bez peňazí! Počúvaj 
ako nás prorok Izaiáš volá na tento trh: „Vy ktorí nemáte striebra, 
ponáhľajte sa, kúpte si a jedzte; poďte, kúpte si bez striebra a bez 
zaplatenia vína a mlieka!“45 Takisto tvrdí i Žalmista, že tieto 
nebeské veci je možné dostať zadarmo, keď hovorí: „Milosť a slávu 
dá Hospodin.“46 A často Pán dáva milosť i slávu, ale zriedkakedy 
štedrejšie ako pri svätej omši. To chcem v tejto hlave dokázať, ale 
najskôr chcem vysvetliť, čo je milosť. 

Milosť je vnútorná, nadprirodzená pomoc alebo dar, ktorý 
nám Boh udeľuje pre zásluhy Ježiša Krista pre našu duševnú spásu. 
Rozoznávame dvojnásobnú milosť: milosť posväcujúcu a milosť 
pomáhajúcu.   

Milosť posväcujúca je nezaslúžený nadprirodzený dar Ducha 
Svätého, skrze ktorý bývame z hriešnikov učinení spravodlivými, 
stávame sa deťmi Božími a dedičmi kráľovstva nebeského. 
Podstata posväcujúcej milosti spočíva v tom, že je nadprirodzenou, 
našej duši vliatou akosťou, pomocou ktorej bývame vyzdvihnutí 
nad svoju vlastnú prirodzenosť a sme účastní alebo podobní 
prirodzenosti Božej. Milosť posväcujúcu rímsky katechizmus 
opisuje, a Tridentský koncil pod trestom vylúčenia z Cirkvi 
všetkým veriacim na uverenie predkladá, takto: „Táto milosť je 
nielen odpustením hriechov a nielen akousi vonkajšou priazňou 
Božou k nám, ale je  božskou, v duši väziacou vlastnosťou a je akoby 
leskom a svetlom, ktoré všetky poškvrny našich duší ničí a duše 
                                                             
44 Pinnellus, de missa lib. 2, cap. 3. 
45 Iz. 55, 1. 
46 Žalm 83, 12. 
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samotné krásnejšími a skvelejšími činí."47 Táto milosť zostáva  
v duši naveky, ak ju človek skrze smrteľný hriech z nej nevyženie.  

Milosť pomáhajúca je vnútorná nadprirodzená pomoc, ktorou 
Boh osvecuje náš rozum a našu vôľu pohýňa k tomu, aby sme sa 
vyvarovali zlého a chceli i konali dobré. Milosť pomáhajúca slúži  
k tomu, aby do našej duše bola uvedená milosť posväcujúca, alebo 
konaním dobrých skutkov bola v nás táto milosť rozmnožovaná  
a zachovaná.  

Akou vzácnou vecou je milosť Božia, o tom učí „anjelsky 
učiteľ“ sv. Tomáš Akvinský takto: ,,Cena celého sveta so všetkým, 
čo v ňom je, má pred Bohom nepatrnejšiu cenu než milosť jedného 
jediného človeka.“48 Ba celé nebo so všetkými anjelmi sa s ňou 
nemôže ani porovnávať, a preto by mal človek za najmenší podiel 
na milosti Božej Bohu viac ďakovať, ako keby obdržal dokonalosť 
najvyšších duchov alebo keby sa stal kráľom všetkých hviezd. Keby 
teda niektorý anjel mal podľa pravdy oceniť to, aká je hodnota 
Božej milosti, musel by vyznať, že najmenšia časť milosti má väčšiu 
cenu ako všetko zlato i striebro, ako všetky drahokamy a vzácne 
veci celého sveta. Toto je však sotva možné uveriť a tým menej 
pochopiť, a predsa je to pravda. Lebo ak má človek milosť Božiu, je 
priateľom Božím a ak zomrie v tejto milosti, Boh mu dá nebeské 
bohatstvá. Dá mu za odmenu seba, ako to povedal Abrahámovi: „Ja 
som tvoj obranca a tvoja veľmi veľká odplata."49 Keďže však všetky 
poklady neba i zeme sú v Bohu, pretože Boh je nekonečne viac ako 
všetko, čo je na nebi i na zemi, tak z toho vyplýva, že keď človek za 
verné užívanie milosti obdrží ako odplatu samotného Boha, tak si 
zaslúžil stotisíckrát viac, ako keby si zaslúžil celý svet i s jeho 
pokladmi.  

Uvažuj ďalej nad tým, že nábožný človek každým dobrým 
skutkom rozmnožuje v sebe milosť Božiu a zasluhuje si čím ďalej 
tým viac milostí, a to nielen veľkými dobrými skutkami ale  
i každým nepatrným dobrým skutkom, každou dobrou myšlienkou, 
každým pokorením sa pred Bohom, ba každým vzdychom, napr.  
„Ó, môj Bože!“ „Ó, najsladší Ježišu!“ a podobne, ak to vychádza z jeho 
srdca. Všetky takéto myšlienky, slová i skutky rozmnožujú  
v človeku milosť Božiu a za každý z nich dostáva novú milosť  
i hojnejšiu odplatu v nebi podľa Kristovho svedectva: ,, A kto by dal 

                                                             
47 De bapt. num. 49. 
48 1. 2. p. 113. a. 9 ad 2. 
49 1. Mojž. 15, 1. 
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piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako 
učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“50 Obdrží 
totiž väčšiu úctu i radosť v nebi, Boh mu ich štedrejšie udelí, dá sa 
mu lepšie poznať, vrelejšie milovať a dokonalejšie užívať. Ak si teda 
môžeme milosť Božiu tak ľahko zaslúžiť, a keďže za jej verné 
užívanie môžeme tak veľkú odplatu dosiahnuť, kto by nemal  
z celého srdca s radosťou Bohu slúžiť?  

Počúvaj ďalej, aké zázračné veci milosť Božia pôsobí v srdci. 
Najskôr činí dušu nevýslovne krásnou a tak ľúbeznou i príjemnou, 
že krása slnka, hviezd, kvetín i ľudí sa s ňou nemôže ani 
porovnávať. Keby si mohol vidieť dušu, ktorá je v milosti Božej, 
musel by si uznať, že každá prirodzená krása musí pred ňou 
zblednúť. To, že tento nebeský lesk milosti Božej je pre naše telesné 
ba i duchovné oko neviditeľný, to nie je na ujmu jej výnimočnosti, 
ba práve svedčí to o jej vznešenosti, lebo všetko, čo môžeme vidieť 
telesnými očami, môže mať len obmedzenú a pozemskú krásu.  

Zbožný Blosius hovorí: „Je ale isté, že keby krása duše 
nachádzajúcej sa v milosti Božej mohla byť videná, tak by divákov 
naplnila údivom i úžasom tak, že by boli akoby bez seba“. Keď Boh 
sv. Kataríne zo Sieny zjavil raz túto krásu, bozkávala šľapaje tých, 
ktorí sa namáhajú priviesť naspäť hriešnikov k milosti Božej 
a s úžasom, akoby bez seba, svojmu spovedníkovi povedala:  
„Ó, otče môj, keby si bol videl krásu duše, ozdobenej milosťou 
Božou, istotne by si šiel tisíckrát na smrť za každú jednu z nich!" 
Sám Kristus Pán, ktorého tento lesk svätých duší pritiahol z neba 
na zem, povedal sv. Brigite, že keby mala vidieť ten lesk, bola by 
ním tak oslepená, že by bez života padla na zem.  

Po druhé, milosť Božia duši získava priateľstvo s Bohom  
a pôsobí, že Boh i omilostená duša sa stávajú dvoma vernými 
a dôvernými priateľmi. O tomto priateľstve hovorí Kristus Pán: „Už 
vás nebudem nazývať služobníkmi, ale nazval som vás priateľmi 
mojimi."51 A sv. Cyril Alexandrijský k tomu poznamenáva: ,,Čo je 
väčšie, čo je vznešenejšie nad to, byť a nazývať sa priateľom 
Kristovým? Táto dôstojnosť prevyšuje hranice ľudskej 
prirodzenosti. Lebo ako hovorí žalmista, všetky veci slúžia 
Stvoriteľovi a niet ničoho, čo by nepodliehalo jeho jarmu na 
slúženie. Ak je to tak, Pán pozdvihuje k nadprirodzenej oslave 

                                                             
50  Mat. 10, 42.   
51 Ján 15, 15. 
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svojich služobníkov, ktorí plnia jeho prikázania, keď ich nenazýva 
služobníkmi ale priateľmi a zachádza s nimi ako s priateľmi.“  

Milosť Božia nás v tomto priateľstve s Bohom činí účastnými 
na božskej prirodzenosti, vtláča nám jeho obraz do duše, a tým nás 
činí akosi Bohu rovnými a hodnými jeho najvrúcnejšej dôvernosti. 
Našu prirodzenosť tak mení a tak vrúcne spája s Bohom, že Boh  
v nás nachádza akoby sám seba a môže nás milovať s tou istou 
láskou, ktorou miluje sám seba. Takto človek, zrodený v biede  
a v nečistote, býva milosťou Božou povýšený nad všetky nebesá 
a stáva sa Božím priateľom. Ba keď človek hriechom nevernosti 
túto pásku priateľstva pretrhol, Boh napriek tomu nechce od neho 
odstúpiť, ale zostáva stáť pred jeho dušou a neprestáva klopať, 
akoby prosil, aby ho zase pustila dnu, ako sám hovorí: „Hľa, stojím 
pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi dvere, 
vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou.“52 Po tretie, 
duša býva milosťou Božou tak zušľachtená, že sa stáva nielen 
priateľkou Božou ale i dieťaťom Božím. Keby kráľ prijal dieťa 
žobráka za svoje, aká by to pre to dieťa bola česť! Ale pre dušu je 
tisíc a tisíckrát väčšia česť to, keď ju oslavy najhodnejší Boh prijal 
za svoje dieťa! Tomu sa diví sv. Ján, keď hovorí: „Podívajte sa, akú 
lásku nám preukázal Otec, aby sme sa nazývali synmi Božími a nimi 
aj boli.“53 A svätý Pavol k tomu dodáva: „A keď synovia, (teda)  
i dedičia, zaiste Boží dedičia a spoludedičia Kristovi."54 Ó, aké 
úžasné je dedičstvo, byť dedičom Božím! Ako nie je možné, aby sme 
pochopili, akým veľkým i bohatým Pánom je nekonečný Boh, tak 
nie je možné pochopiť, akou veľkou cťou a milosťou je to, byť 
dieťaťom a dedičom Božím! Z toho, že sme priatelia i synovia Boží 
vyplýva, že Boh je voči duši človeka štedrý a že jej hojne dáva svoje 
dary. Dáva jej cnosti a bohabojnosť, útechy, dobré žiadosti  
i vnútorné radosti. Ochraňuje ju, posilňuje ju, riadi i spravuje ju, 
dáva jej, ako sme už počuli, seba samého a celkom sa s ňou spája, 
ako hovorí sv. Písmo: „Daroval nám veľké a drahé veci, tak aby sme 
skrze ne boli učinení účastnými na jeho božskej prirodzenosti.“55  
Či to nie sú slávne a nevýslovne bohaté dary?  

 

  

                                                             
52 Zjav. 3, 20.  
53 1. Ján 3, 1. 
54 Rim. 8, 17.  
55 2. Petr. 1, 3. a 4. 
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1. Svätá omša mimoriadne rozmnožuje milosť Božiu 

 

Z tohto krátkeho výkladu môžeš ako tak poznať vznešenosť 
milosti Božej. Pretože milosť Božia si zasluhuje, aby si sa vo 
všetkom usilovne snažil ju nadobudnúť, zachovať i rozmnožiť. Boh 
ti prvýkrát svoju posväcujúcu milosť daroval pri krste svätom,  
a keď si ju hriechom stratil, vrátil ti ju opäť pri kajúcom prijatí 
sviatosti pokánia. Túto milosť Božiu rozmnožuješ každým dobrým 
skutkom, ktorý vykonáš v stave milosti. Čím dokonalejší je ten 
skutok a čím lepšie ho vykonáš, tým väčšie a hojnejšie milosti zaň 
obdržíš. Z toho teda usudzuj, ako mnoho Božej milosti si môžeš 
zaslúžiť za nábožnú účasť na svätej omši, keď ona je jedným  
z najlepších dobrých skutkov, ako si to už čítal tejto v knihe. Že ale 
svätá omša milosť Božiu a oslavu nebeskú v pravde rozmnožuje,  
o tom svedčia nasledujúce slová:    

„Nielen kňazi, ale i tí, ktorí dajú slúžiť svätú omšu  
a ktorí sa na svätej omši zúčastnia, môžu si zaslúžiť, podľa svojej 
hodnosti, rozmnoženie posväcujúcej milosti a nebeskej oslavy, 
a tejto zásluhy sa im dostáva podľa toho, ako pri svätej omši 
spolupôsobia.“ (P. Gervas, de missa, num. 45.) Zbožný učiteľ 
duchovného života týmito slovami vyjadruje, že kňazom sa pri 
každej svätej omši dostáva rozmnoženia milosti i oslavy. Ako 
mnoho si ale zasluhujú, to môžeme posúdiť z toho, že kňaz pri 
každej svätej omši musí vykonať vyše päťsto obradov, ako to 
vyžadujú predpisy k svätej omši. Keďže to koná z poslušnosti, už 
preto z toho má veľkú zásluhu. Keď teda kňaz pri obradoch všetky 
slová zreteľne vyslovuje a svätú omšu pozorne, nábožne  
a s rozvahou slúži, jeho zásluhy sa stále rozmnožujú.  

Rozmnoženie milosti Božej a oslavy si zasluhujú ďalej tí, ktorí 
dajú slúžiť svätú omšu, buď za iných alebo za seba. Lebo súc 
príčinou, že svätá omša sa obetuje, stávajú sa účastnými i na jej 
moci i na jej ovocí a ak sú v stave milosti, nadobúdajú rozmnoženie 
tejto milosti.  

Aj tí, ktorí sa na svätej omši nábožne zúčastňujú, si zasluhujú 
veľké rozmnoženie milosti a oslavy nielen pre pobožnosť, ktorú pri 
svätej omši prejavujú, ale i pre čnosti, ktoré pri svätej omši konajú. 
Lebo toľkokrát si vzbudzujú žiaľ a ľútosť, koľkokrát sa pri svätej 
omši so skrušeným a pokorným srdcom bijú do pŕs. Ďalej 
významným spôsobom osvedčujú svoju vieru, keďže majú za 
pravdu, že Kristus Pán je skutočne prítomný vo svätej hostii  
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a obetuje sa svojmu nebeskému Otcovi na oltári za hriešnikov. Táto 
viera je základom našej spásy a keďže vo viere sa náš rozum  
s pokorou skláňa pred slovom Božím, je osvedčovanie viery 
zároveň jedným z najlepších dobrých skutkov. Koľkokrát na svätú 
hostiu pohliadneš, alebo keď na ňu nemôžeš hľadieť, sebe si ju len 
predstavíš, že Pán Ježiš je prítomný na oltári, toľkokrát konáš veľkú 
cnosť a zasluhuješ si veľké milosti a po tvojej smrti postúpiš v nebi 
o niekoľko stupňov vyššie.  

Veď podľa viery pri svätej omši osvedčuješ i čnosť poklony,  
a síce nielen raz, ale toľkokrát, koľkokrát sa skloníš a svojmu Bohu 
vnútorne i navonok svoju úctu dáš najavo. Hoci je to tvoja 
povinnosť, predsa Kristus Pán má v tom zvláštne zaľúbenie  
a odmeňuje ťa zaň novou milosťou. Keď po premenení pri 
pozdvihovaní hľadíš s pokorou na najsvätejšiu hostiu a kalich, 
osvedčuješ tým čnosť veľkej zbožnosti, a keď obe, totiž pravé Telo 
a pravú Krv Pána Ježiša, obetuješ Bohu, preukazuješ mu najvyššiu 
česť a najväčšiu službu. Lebo tento dar je tak veľký, že Boh sa preň 
stáva dlžníkom. Koľkokrát pri svätej omši povieš: „Môj Bože! 
Obetujem Ti Tvojho milého Syna, obetujem Ti jeho prehorké 
umučenie, obetujem Ti jeho prebolestnú smrť!" toľkokrát 
osvedčuješ čnosť štedrosti voči Bohu a každým takým obetovaním 
si zasluhuješ novú milosť a novú odmenu.  

Keď hovoríš: „Pane, obetujem Ti túto svätú omšu za všetkých 
živých i mŕtvych, menovite za tých, za ktorých som najviac povinný 
sa modliť", osvedčuješ tak čnosť lásky k blížnemu a zasluhuješ si 
bohatú odmenu. Ak pri svätej omši duchovne prijímaš alebo  
s kňazom si žiadaš skutočne prijať Telo i Krv Pána, zasluhuješ si 
tým zvláštnu milosť a budeš duchovne nasýtený i napojený. 
Predovšetkým ale vedz, že nábožná účasť na svätej omši je jedným  
z najznamenitejších a najzáslužnejších dobrých skutkov, ba 
skutkom božským, ako o tom svedčí Cirkev svätá: „Musíme 
nevyhnutne vyznať, že veriaci kresťania nemôžu vykonať iný tak 
svätý a božský skutok, ako keď svätú omšu slúžia alebo sa na nej 
zúčastňujú“. Preto pri svätej omši nadobúdaš podstatné 
rozmnoženie milosti i oslavy.  

Keďže inoverci svätú omšu potupujú, pohŕdajú ňou  
a vydávajú ju za modlárstvo, Bohu najvyššiemu sa veľmi ľúbi, keď 
túto potupu svätej omše ničíme a naprávame nábožnou účasťou. 
Toto Boh odpláca zvláštnymi milosťami, ako to výslovne 
dosvedčujú svätí Otcovia.  
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Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Duchovné dary bývajú 
hojne rozdeľované medzi tých, ktorí sa na svätej omši dôstojne 
zúčastňujú.“56 Sv. Cyprián píše: „Tento nadprirodzený chlieb  
a tento posvätený kalich slúži k životu a k spáse celého človeka." 
(Serm. de coena.) Pápež Innocent III. hovorí: ,,Mocou obety svätej 
omše bývajú všetky naše cnosti rozmnožené a ovocie všetkých 
milostí nám hojne rozdelené.“57 Preto právom napomínal mučeník, 
sv. Maximus, kresťanov, „aby nikdy nezanedbávali obetu svätej 
omše a síce pre milosť Ducha Svätého, ktorú On prítomným 
najštedrejšie rozdeľuje“. Nakoniec Fornerus hovorí: „Sila zásluh 
umučenia Kristovho pri svätej omši mocne pôsobí množstvom 
úžasných milostí a nadbytkom dobrých nebeských vecí."58 Nie sú to 
znamenité svedectvá svätých Otcov o božských milostiach, ktoré 
pri svätej omši bohato, áno nadbytočne bývajú udeľované?  

K týmto svedectvám musím ešte pripojiť to, čo píše Osorius: 
„Keby otec dal svojmu synovi desať tisíc hrivien zlata, aby s nimi 
kupčil, či by sa tento syn aj s nepatrnou usilovnosťou nestal 
bohatým človekom? A teraz pozoruj, aké veľké bohatstvá ti pri 
svätej omši dáva tvoj nebeský Otec, aby si bol podobným kupcovi, 
ktorý hľadá dobré perly a mnohé nadobúda. Boh Otec ti pri svätej 
omši dáva svojho jednorodeného Syna, v ktorom skutočne prebýva 
plnosť božstva a v ktorom sú skryté všetky poklady, múdrosti 
a umenia59. Ak ale vydal svojho Syna za nás všetkých, ako by nám 
nebol daroval s ním i všetko ostatné?"60 Tak ti Boh Otec pri svätej 
omši dáva svojho Syna a s ním zároveň i všetky jeho zásluhy  
a zadosťučinenia. Dáva ti jeho Telo i Krv, jeho ľudské telo i dušu  
i všetky poklady a bohatstvá, ktoré si nadobudol. Pozoruj, aké 
mnohé a veľké dary každý deň pri svätej omši dostávaš a s akým 
malým úsilím môžeš zbohatnúť, keď svojmu Bohu obetuješ jeho 
Syna i so všetkými jeho zásluhami. Ale aký zisk si mal doposiaľ  
z svätej omše? Ak doposiaľ nie si bohatým na poklady Božej milosti, 
či to nie je vina tvojej nedbanlivosti?  

Keď teraz uvážiš tieto milosti a tých už spomínaných 
sedemdesiat sedem úžitkov z nábožnej účasti na svätej omši, ktoré 
ti v 15. hlave tejto knihy vysvetlím, musíš vyznať, že na svete niet 

                                                             
56 Catech. myst. cap. 5. 
57 De myster, missae lib. 3, cap. ult. 
58 Conc. 83, num. 10. 
59 Kol. 2, 2. 
60 Rim. 8, 32. 



57 
 

dobrého skutku, ktorým by si pre seba mohol nadobudnúť toľko 
milostí a zásluh, ako práve svätou omšou.  

 

2. Svätá omša mimoriadne rozmnožuje nebeskú oslavu 

 

Ó, akým skvostným a nepochopiteľným darom je nebeská 
oslava, pre ktorú sme stvorení, po ktorej vzdycháme a ktorú si 
najvrúcnejšie žiadame! Čo mám ale povedať o rozmnožení tej 
oslavy, keď i najmenšia jej časť je už tak veľkou a tak sladkou, že 
ako sv. Pavol píše, „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do 
ľudského srdca neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“61 
Cirkev katolícka síce učí, že všetky dobré skutky spravodlivého 
človeka si zasluhujú rozmnoženie milosti a slávy, ale nehovorí  
a nemôže povedať koľko milostí a slávy nám nadobúdajú. Ohľadom 
svätej omše Kristus Pán povedal svätej Gertrúde: „Každý človek si 
toľkokrát rozmnožuje a zhromažďuje svoje zásluhy pre život 
večný, koľkokrát s nábožnosťou svätú omšu slúži.“62 Týmito 
slovami je povedané, že každý, kto sa s nábožnosťou snaží na svätej 
omši zúčastniť, rozmnožuje si skrze ňu svoju nebeskú slávu. Veď 
Pán povedal: ,,mieru dobrú a natlačenú, natrasenú a vrchovatú dajú 
do lona vášho.“63 A týmito slovami poukazoval na odmenu našich 
dobrých skutkov. Akou veľkou musí teda byť naša odplata v nebi 
za najznamenitejší zo všetkých dobrých skutkov: za nábožné 
obetovanie svätej omše!  

Je isté, že každý človek si každou svätou omšou, na ktorej sa 
nábožne zúčastňuje, zasluhuje vždy vyšší stupeň nebeskej oslavy. 
Ako keď niekto vystupuje po schodoch a každým krokom prichádza 
vyššie, tak sa človek, ktorý sa zúčastňuje na svätej omši, dostáva 
každou z nich o stupeň vyššie v nebi. A kto sa s väčšou nábožnosťou 
zúčastňuje na svätej omši, vystupuje o dva stupne a kto sa ešte  
s väčšou nábožnosťou zúčastňuje na svätej omši, dostáva sa pri 
každej o tri i viac stupňov vyššie v nebi. A čím vyššie vystupuje  
a čím bližšie sa k Bohu dostáva, tým jasnejšie ho spoznáva, tým 
vrúcnejšie ho miluje, tým vrchovatejšou mierou ho i užíva. Na 
každom vyššom stupni sa tiež stáva krásnejším, jasnejším, 
znamenitejším, oslávenejším a u všetkých svätých váženejším. 
Koľkokrát sa na svätej omši zúčastňuješ, toľkokrát sa to v nebi 
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zapisuje a vyšší stupeň slávy sa ti určuje. A túto slávu stratíš len 
vtedy, keby si sa dopustil smrteľného hriechu. Keby si sa ale potom 
kajúcim prijatím sviatosti pokánia s Bohom zmieril, dostaneš 
naspäť ten stupeň oslavy, ktorý si pre hriech stratil. Ak si sa celý 
svoj život každý deň nábožne zúčastňoval na svätej omši, koľko 
stupňov oslavy máš za to v nebi! Ó, aké veľké bohatstvo a radosti 
tam budeš mať! A ak si jeden deň býval na dvoch alebo na troch 
svätých omšiach, bude i tvoja oslava dvojnásobne alebo 
viacnásobne navýšená.   

Počúvaj, ako pozoruhodne o tom píše sv. Pavol: „Veď naše 
terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej 
slávy.“64 Vezmi si tieto slová k srdcu a uvažuj o ich zmysle, lebo sú 
tak úžasné, že im sotva možno uveriť. Kto by uveril, že kratučké 
a ľahké súženie môže nám spôsobiť preveľmi veľkú slávu, keby 
nám to Písmo sväté výslovne nepovedalo? Keď sv. Pavol mohol 
kratučkému a ľahkému súženiu pripisovať takú krásnu odplatu, 
celým právom môžem takú odmenu privlastňovať aj účasti na 
svätej omši. Lebo svätá omša je kratučkým a ľahkým súžením či 
zapieraním seba. Keď máš ďaleko do kostola, keď je cesta blatistá 
a namáhavá, keď v zime pri svätej omši mrzneš, keď kvôli svätej 
omši musíš ráno včaššie vstať, keď sa ti svätá omša zdá pridlhou, 
keď musíš niektoré práce odložiť, aby si sa mohol na svätej omši 
zúčastniť, keď niekedy pri svätej omši nemôžeš mať pravú 
nábožnosť atď., tieto a podobné ťažkosti sú ľahkým súžením, seba 
umŕtvovaním, ktoré nemusíš znášať pre veci časné, ale pre 
najvznešenejšiu službu Božiu, pre vykonanie najznamenitejšieho  
z dobrých skutkov, pre svätú omšu. Z toho vyplýva, že toto kratučké 
a ľahké súženie ti nadobudne preveľmi veľkú slávu v nebi a povýši 
ťa o niekoľko stupňov vyššie v sláve.  

Aby si mal o tejto veľkej sláve nejakú predstavu, vyrozprávam 
ti jednu peknú legendu. Jeden roľník mal tak veľkú lásku k svätej 
omši, že keď bol v práci na poli alebo v hore a počul zvoniť na svätú 
omšu, zanechal svoj pluh i svoje voly a hneď sa ponáhľal do kostola. 
Tak to začal vo svojom mladom veku a robieval to usilovne až do 
staroby. Keď raz išiel z poľa do kostola a cesta sa mu pre zlé počasie 
zdala veľmi ťažkou, povedal si: „Som už starý muž a nemôžem tak 
chodiť ako za mlada. Hádam mi to Pán Boh nebude mať za zlé, keď 
viac nebudem z poľa do kostola tak ďaleko odchádzať. Keď budú 
zvoniť na svätú omšu a budem doma, tak na svätú omšu pôjdem, 
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ale ak budem na poli, budem v mene Božom vo svojej práci 
pokračovať.“ Keď sa takto rozhodol, počul kohosi za sebou 
prichádzať a keď sa obzrel, videl anjela, ktorý mal lono plné 
kvitnúcich ruží, ten anjel bol tak krásny, že sa roľník nazdal, že má 
pred sebou samého Pána Boha. Preto padol pred ním na kolená  
a povedal: „Ó, môj milý Bože! Čím som si ja tú milosť zaslúžil, že ku 
mne prichádzaš?" Anjel odpovedal: „Nie som Boh, ja som tvoj anjel 
strážny." Roľník na to: „Ó, milý môj anjel, čo to znamená, že som sa 
stal hodným teba vidieť?" Anjel povedal: ,,Boh ma poslal, aby som 
chodil za tebou a to som i vždy robil, keď si z poľa na svätú omšu 
odchádzal." „A to prečo?" pýtal sa roľník. Anjel odpovedal: „Koľko 
krokov si urobil ku kostolu, toľko ruží  vypučalo v tvojich šľapajách. 
Tie som zakaždým pozbieral a zaniesol do neba." Potom otvoril 
svoje lono, ukázal mu ruže a povedal: „Hľa, to sú tie ruže, ktoré som 
dnes zobral spod tvojich nôh, preto ti radím, aby si nerobil to, čo si 
si predsavzal, ale aby si neprestával tak usilovne do kostola chodiť, 
ako si to robieval za mlada. Ak v tomto svojom chválitebnom diele 
zotrváš až do konca, budem pri tvojej smrti korunovať tvoju hlavu 
ružami a v nebi ovenčím i tvoj trón ružami na tvoju večnú česť 
a slávu." Potom anjel zmizol. Roľník v slzách ďakoval Bohu za to 
utešené zjavenie. Na to zjavenie nemohol nikdy viac zabudnúť a bol 
krásou anjela a ľúbeznou vôňou ruží nad nebeskými vecami tak 
uchvátený, že sa mu všetko pozemské hnusilo. Po tomto zjavení žil 
ešte krátky čas a zomrel viac z túžby po nebeských radostiach ako 
pre bolesti v chorobe.  

Hľa, tomu zbožnému mužovi boli zapisované všetky jeho 
kroky, ktoré na ceste na omšu vykonal a boli odmeňované 
vypučaním nevädnúcich nebeských ruží, ktorými zostane 
ozdobený naveky. Ak mu Boh každý krok k chrámu Pána tak bohato 
odmenil, ó, akože mu potom odmenil jeho nábožnú  účasť na svätej 
omši! To nevieme, ani pochopiť nemôžeme, ale dúfajme, že to 
niekedy v nebi uvidíme, a zároveň s ním hojnej odplaty za účasť na 
svätej omši užívať budeme.  
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Hlava 13. Svätá omša je bezpečnou nádejou zomierajúcich 
 

Nikto nemôže vedieť aká horká je smrť, len ten, kto ju okúsil. 
Horkosť smrti však môžeme aspoň tušiť, keď stojíme pri posteli 
umierajúceho a pozorujeme jeho smrteľný zápas. Vtedy 
porozumieme slovám, ktoré povedal Aristoteles: „Zo všetkých 
hrozných vecí niet hroznejšej nad smrť“. A tou ona nie je preto, že 
smrť je odlúčením duše od tela, ale skôr preto, že je bránou do 
večnosti a privádza nás k prísnemu Božiemu súdu. Živá predstava 
týchto dvoch hrozných vecí naháňa umierajúcemu taký strach, že 
sa mu srdce v tele trasie a studený pot mu vyviera.  

Čo robiť v tejto najväčšej biede? Čím sa má umierajúci potešiť, 
aby nestratil srdce? Čoho sa má pridŕžať, aby ho diabol nevohnal 
do zúfalstva? Odpovedám: má priľnúť k nekonečnému Božiemu 
milosrdenstvu a pevne v neho dôverovať a na tom stavať.  
Sv. Gregor hovorí: ,,Kto vo svojom živote činil to, čo činiť mohol, 
nech sa pevne spolieha na Božie milosrdenstvo, ktoré ho neopustí. 
Kto ale nečinil to, čo by činiť mohol, ten nech sa naň nespolieha, 
lebo sa klame“65. Kde je ale ten človek, ktorý vždy činil to, čo by činiť 
mohol? Veru, medzi obyčajnými kresťanmi nájdeme medzi tisícmi 
sotva jedného! Lebo my všetci by sme mohli vykonať omnoho viac 
dobrého, ako konáme, len keby sa nám chcelo.  

Keď sa ma teda niekto spýta, na čo sa môže umierajúci človek 
najbezpečnejšie spoliehať, dám mu takú odpoveď, že nemôže sa 
spoliehať na nič istejšie, ako na svätú omšu, ak ju vo svojom živote 
úprimne miloval, nábožne sa na svätej omši zúčastňoval, silne 
obetoval a zriedka ju vymeškal. To dokážem z Písma svätého 
Žalmistu Pána: „Obetujte obetu spravodlivosti a dúfajte v Pána“66. 
Obetou spravodlivosti nie je žiadna iná obeta okrem obety svätej 
omše, ktorá podľa spravodlivosti spláca tresty za hriechy  
a vyrovnáva potupu, ktorú sme Bohu učinili. To obety starého 
Zákona nemohli nijako dosiahnuť, preto nijako nemohli byť 
nazývané obetami spravodlivosti, ako o tom svedčí Fornerus vo 
svojom výklade posledného veršu žalmu Miserere : ,,Vtedy prijmeš 
obetu spravodlivosti“.  

Keďže teda Dávid píše: „Obetujte obetu spravodlivosti  
a dúfajte v Pána“, hovorí nám kresťanom v duchu, napomína nás  
a obzvlášť kňazov, aby sme svätú omšu, obetu spravodlivosti, 
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usilovne obetovali a potom sa bezpečne spoliehali na Pána, lebo 
obetou svätej omše sme jeho hnev uzmierili a tresty za hriechy 
podľa spravodlivosti odstránili. To môžeme odvodiť aj z ôsmeho 
veršu toho istého žalmu, ktorý znie: „Plodom obilia, vína a oleja 
svojho zbohatli.“ Kňazi totiž pri svojom vysvätení bývajú pomazaní 
svätým olejom a pri svätej omši obetujú plody obilia a vína, ktoré 
skrze premenenie prinášajú všemohúcemu Bohu na obetu 
najľúbeznejšiu a obohacujú sa tak zásluhami a cnosťami. Preto 
Dávid pokračuje takto: „V pokoji preto spať a odpočívať budem, 
lebo Ty, Pane, si ma obzvlášť upevnil v nádeji.“ 67 

Tieto slová povedal Dávid v mene každého umierajúceho 
kresťana a ukázal mu, na čo sa má vo svojej hodine smrti najviac 
spoliehať. To, že tieto slová Dávid hovorí v mene umierajúcich, to 
nám Cirkev dáva najavo tým, že tieto slová od neho preberá  
a o zomrelých hovorí: „Odpočívajú v pokoji“. Dávid hovorí:  
„V pokoji spať budem“, ,,in pace requiescam“ a Cirkev hovorí: 
,,Requiescant in pace“ „nech odpočívajú v pokoji“. Tak teda každý, 
kto sa vo svojom živote Dávidovou radou starostlivo riadil a obetu 
spravodlivosti často s kňazom Bohu obetoval, môže sa pevne 
spoliehať na milosrdenstvo Božie a v hodinu svojej smrti s Dávidom 
hovoriť: „V pokoji spať a odpočívať budem, na obetu 
spravodlivosti, svätú omšu, sa spoliehajúc a v ňu dôverujúc v pokoji 
chcem zaspať t. j. začať svoj smrteľný spánok a v hrobe svojom 
odpočívať až do súdneho dňa. Neľakám sa večnej smrti, lebo Ty si 
ma, ó Pane, v nádeji zvláštne upevnil. Nemôžem si myslieť, že by 
som mal byť naveky zatratený, lebo som Tebe, Bohu svojmu, tak 
často najľúbeznejšiu obetu spravodlivosti prinášal a tebe skrze ňu 
tak často nekonečné zaľúbenie spôsobil, nekonečnú česť preukázal, 
nekonečnú službu konal, nekonečnú radosť urobil a nekonečnú 
urážku, ktorej som sa proti tebe svojimi hriechmi dopustil, podľa 
spravodlivosti napravil. Preto si ma zvláštnym spôsobom v nádeji 
na večný život upevnil. S touto pevnou nádejou chcem v Pánu 
zaspať, s touto pevnou nádejou chcem v pokoji odpočívať a s touto 
pevnou nádejou chcem pred Tvoj prísny súd predstúpiť“.  

Takým spôsobom sa každý umierajúci môže vo svojej 
najväčšej malomyseľnosti potešovať a proti zúfalstvu posilňovať. 
Zakúsi, že svoju nádej postavil na pevnom základe, ako ten nábožný 
muž, o ktorom hovorí Pinellus, že neobyčajne miloval svätú omšu  
a skoro každý deň s veľkou nábožnosťou sa na nej zúčastňoval. Keď 
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sa mu blížila hodina smrti, svoju najväčšiu dôveru skladal do svätej 
omše a skonal v pokoji. Jeho farár, ktorý ho pre jeho veľkú 
nábožnosť a pre jeho cnostný kresťansky život mal obzvlášť rád, sa 
pre jeho smrť veľmi zarmucoval a horlivo sa modlieval za pokoj 
jeho duše. Jedného dňa sa mu zomrelý zjavil vo veľkej sláve. Farár 
sa ho spýtal: „Kto si?“ A dostal odpoveď: „Som tvoj zomrelý farník, 
za ktorého sa tak horlivo modlievaš“. Farár sa ho pýta: „Ako sa máš 
na druhom svete?" A zjavenie odpovedalo: „Skrze milosť Božiu som 
dieťaťom večnej blaženosti. Hoci som tvoje modlitby nepotreboval, 
predsa ti veľmi ďakujem, že si sa tak horlivo za mňa modlil“. Farár 
sa ďalej pýtal: ,,Čo sa z tvojho cnostného života na zemi na druhom 
svete považovalo za skutok Bohu najmilší?" Duša odpovedala: 
„Mojím najdôležitejším dobrým skutkom bola každodenná 
nábožná účasť na svätej omši. To mi prinieslo šťastnú hodinu smrti  
a milostivý súd“. „A ako si sa na svätej omši zúčastňoval?" spýtal sa 
farár. Duša odpovedala: „Keď som vyšiel z domu, prežehnal som sa 
a po ceste som sa modlil Otčenáš, prosiac Boha, aby mi ráčil udeliť 
takú milosť, aby som sa mohol nábožne zúčastniť na svätej omši. 
Pri svätej omši som sa nechoval inak, iba ako by som bol býval na 
Kalvárii a videl svojho Spasiteľa visieť na kríži. Pri pozdvihovaní 
svätej hostie som sa svojmu Pánovi a Spasiteľovi klaňal a obetoval 
som ho Bohu a zároveň som Pánu Bohu s telom i s dušou obetoval 
i seba. To bola moja každodenná pobožnosť, za ktorú som bol pre 
zásluhy krvi a rán Ježiša Krista odmenený nevýslovnou odplatou 
v nebi.“ Pri týchto slovách zjavenie zmizlo. 

Toto je zaiste pekný príklad, ktorý môže všetkých 
malomyseľných potešiť a rozmnožiť im nádej na večné 
blahoslavenstvo. A tohto nábožného muža môžu nasledovať všetci, 
ktorí sú sami sebe pánmi a nie sú priveľmi zaťažení prácami, najmä 
tí ľudia, ktorí nemajú ďaleko do kostola. Nábožnou účasťou na 
svätej omši môžu s malou námahou získať šťastnú hodinu smrti 
a milostivý súd, ako i nevýslovnú odplatu v nebi. Lebo nakoľko 
viem, niet mocnejšieho prostriedku, na ktorý by sme sa v hodine 
smrti mohli bezpečnejšie spoľahnúť, nad každodennú nábožnú 
účasť na  svätej omši. A to dokážem takto:  

Podľa našej svätej viery sa nemôžeme na nič tak pevne 
spoľahnúť a ničomu tak dôverovať, ako na zásluhy utrpenia a smrti 
Krista Pána. A tieto Ježišove zásluhy sú pri svätej omši skutočne 
prítomné a bývajú všetkými prítomnými, ktorí sa na svätej omši 
riadne zúčastňujú, obetované a vzývané. Ba čo viac, bývajú 
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všetkým, ktorí sú bez smrteľného hriechu skutočne a pravdivo 
privlastňované a odovzdávané v hojnej miere. Teda kto sa na svätú 
omšu spolieha, spolieha sa na utrpenie a smrť Krista Pána.  

Ty však snáď povieš: „Pri svätej spovedi a pri svätom 
prijímaní nám tiež bývajú odovzdávané zásluhy utrpenia  
i smrti Krista Pána a sú privlastňované tými, ktorí tie sviatosti 
hodne prijímajú. Teda práve tak sa môžeme spoľahnúť na sviatosti 
ako aj na svätú omšu." Ale ja hovorím: Je veľký rozdiel medzi tým, 
kto sviatosti prijíma a medzi tým, kto svätú omšu obetuje. Kto 
prijíma sviatosti, musí ich prijímať hodne, a síce sviatosť pokánia  
s opravdivou skrúšenosťou a sviatosť oltárnu v stave milosti. Kto 
tak nerobí, nielenže nedostane žiaden podiel na zásluhách Ježiša 
Krista, ale dopúšťa sa ešte i nového hriechu. Keďže ale žiaden 
človek nemôže bez Božieho zjavenia vedieť, či hodne prijal 
sviatosti, preto sa nikto nemôže na to celkom spoliehať.  

Aby si sa na svätej omši zúčastnil, k tomu nepotrebuješ byť  
v stave milosti, lebo keď sa na nej niekto zúčastní  
v smrteľnom hriechu, nielenže sa žiadneho nového hriechu 
nedopúšťa, ale dostáva milosť k obráteniu, ak ju len chce prijať. Ba 
môže a má mať nádej, že pre obetovanie tohto tak drahocenného 
daru dosiahne u Boha milosrdenstvo zo samotnej milosti. Kto sa 
však na svätej omši zúčastní bez smrteľného hriechu, keby mal  
i malú nábožnosť, nielenže sa žiadneho nového hriechu nedopúšťa, 
ale môže isto dúfať, že obetovaním Tela a Krvi Ježiša Krista obdrží 
rozmnoženie milosti i zotretie mnohých trestov.  

Proti tomu by si snáď mohol povedať: „Každý zomierajúci 
musí zaiste pevne dôverovať v utrpenie a smrť Ježiša Krista, lebo 
Kristus preto toľko trpel, aby naše hriechy zotrel a nás zachránil od 
večnej smrti, a preto musíme omnoho viac úfať v utrpenie a smrť 
Ježiša Krista ako vo svätú omšu." Odpovedám: Je pravda, že musíme 
úfať v utrpenie a smrť Krista Pána, ak sa nám ovocie a zásluhy jeho 
utrpenia a smrti privlastňujú. Lebo ak nie, márna je naša nádej. 
Lebo čo z toho majú veľkí hriešnici, že za nich Kristus Pán trpel  
i zomrel, ak budú predsa zatratení? A prečo budú zatratení? Preto, 
že im nebývajú privlastnené zásluhy utrpenia a smrti Krista Pána. 
Prečo im nebývajú privlastnené? Pretože sa neučinili hodnými 
takého privlastnenia. A čím sa ho stávame hodnými? Pravou 
ľútosťou, hodným prijatím svätých sviatostí, konaním dobrých 
skutkov, ale obzvlášť tým, keď svätú omšu s nábožnosťou slúžime 
alebo sa na nej zúčastníme. Lebo Cirkev učí takto: „Ovocie z krvavej 
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obety na kríži sa nám rozdeľuje a býva nami najhojnejšie prijímané 
obetou omše svätej“68. A tamtiež v prvej hlave učí: „Svätá omša je 
ustanovená preto, aby nám bola privlastňovaná spasiteľná sila 
obety na kríži na odpustenie tých hriechov, ktorými sa každodenne 
previňujeme“. Keďže sa nám teda pri svätej omši prehojne 
privlastňujú zásluhy Ježiša Krista, môžeme celým právom do nej 
skladať pevnú dôveru.  

Preto každý človek, ktorý sa počas svojho života často, rád  
a horlivo zúčastňoval na svätej omši, sa pri svojej smrti môže tešiť 
a hovoriť: „Či by bolo možné, aby sa na mňa Pán Boh hneval, keď 
som mu predsa obetovaním toľkých svätých omší preukazoval 
mnohé a veľké služby a obetoval mu mnohé vzácne dary, ktoré mu 
boli nado všetky poklady neba i zeme milými? Či by bolo možné, 
aby Boh pamätal ešte na moje hriechy a stanovil mi za ne tresty, 
keď som ho každodenne tak pokorne prosil o odpustenie a jemu 
obetoval na splatenie svojich dlhov prebohaté zásluhy Jeho Syna? 
A či by bolo možné, že by moje modlitby nebol vyslyšal, keď predsa 
jeho milovaný Syn sa vo všetkých svätých omšiach so mnou a za 
mňa modlil a svoje sväté rany a svoju predrahú Krv za mňa 
obetoval.“  

Kto takto dúfa, nespolieha sa na seba, ani na svoje zásluhy, ale 
na samotného Krista Pána, na jeho modlitbu i jeho zásluhy, ktoré sa 
mu svätou omšou darúvajú a privlastňujú. Kto takto dôveruje, 
dôveruje v utrpenie Ježiša Krista, ktorého pamiatka sa pri svätej 
omši obnovuje. Spolieha sa na Krv Kristovu, ktorá sa pri svätej omši 
obetuje a ktorou býva duchovným spôsobom pokropený. Spolieha 
sa na zásluhy Krista Pána, ktoré Kristus Pán s ním vo svätej omši 
zdieľa a ktoré si on takto nadobúda. Spolieha sa na prevzácny dar, 
ktorý kňaz pri svätej omši svojimi rukami obetuje a Dobrotivosť 
Božia s vďakou prijíma. Spolieha sa na modlitbu, ktorú Kristus Pán 
a kňazi za neho hovorili a Bohu Otcu za jeho spasenie obetovali. 
A na tom máme zakladať svoju nádej, zakladať môžeme, zakladať 
budeme. 

Táto nádej je taká pevná, že učený Sanches mohol povedať: 
„Vo svätej omši dostávame tak bezpečnú nádej na budúci život, že 
potrebujeme dar nadprirodzenej viery, aby sme ju mohli veriac 
pochopiť“69. Tým chce povedať: úžitok a účinok svätej omše je tak 
veľký, že by sme to nemohli považovať za pravdu, keby nás k tomu 

                                                             
68 Koncil Trid. Sed. 22, hl. 2. 
69 Thesaur. missae, cap. 1. 
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Boh nadprirodzeným spôsobom neposilňoval skrze milosť viery. 
To dobre poznali svätí otcovia, ktorí sa na blížiacu smrť 
pripravovali práve nábožným slúžením svätej omše.  

O sv. Teodorovi Studitovi, dôležitom  silnom obrancovi 
katolíckej viery proti obrazoborcom, píše Baronius70, že pred 
svojou smrťou upadol do tak ťažkej choroby, že vyzeral viac mŕtvy 
ako živý. Keď sa už približoval k smrti, prosil Boha ešte o tú jedinú 
milosť, aby mu život predĺžil len na toľko, aby mohol ešte jednu 
svätú omšu slúžiť, a tak sa pripraviť na tvrdý smrteľný boj. Po tejto 
prosbe choroba trochu zoslabla a on sa trochu zotavil. Preto na 
podiv všetkých prítomných vstal, peši odišiel bez akejkoľvek 
pomoci do kostola a svätú omšu slúžil s takou nábožnosťou, že 
všetci prítomní s ním museli plakať. To bola jeho posledná  
a najlepšia príprava na smrť. Lebo, keď sa po svätej omši zase uložil 
na posteľ, zaspal ticho a blažene v Pánu.  

Podobne Baronius71 hovorí i  o svätom Tarasiovi, 
carihradskom patriarchovi. Hoci ležal v ťažkej chorobe a bol 
zbavený skoro všetkých svojich síl, predsa sa nedal ničím zadržať  
a slúžil svätú omšu každý deň. Slúžil ju každý deň s vrúcnou láskou 
k Bohu a vôbec nehľadel na svoje silné bolesti. A hoci už pre veľkú 
únavu viac nemohol rovno stáť, predsa nezameškával slúžiť svätú 
omšu, ale ležiac prsami na oltári, konal nebeskému Otcovi svätú 
obetu každý deň až do konca života a zaslúžil si tak blahoslavenú 
smrť a život večný. 

Blahoslavení sú tí, ktorí sa až do konca svojho života  
s nábožnosťou zúčastňovali na svätej omši, lebo skrze jej 
nadprirodzenú silu budú mocne posilnení proti diabolským 
nástrahám a uchránení od večnej smrti! Túto útechu im dáva pápež 
Gregor, keď hovorí: „Obeta svätej omše chráni duše od večnej 
záhuby“72. Archanjel Rafael mohol Tobiášovi povedať: „Almužna 
oslobodzuje od smrti, čistí od hriechov a činí, že nájdeme 
milosrdenstvo a život večný.“73 Keď Rafael mohol tieto veľké 
účinky pripisovať almužne, o čo viac to môžeme povedať o obete 
svätej omše, že ona oslobodzuje dušu od zlej smrti, očisťuje od 
hriechov, získava milosrdenstvo a dáva život večný!  

                                                             
70 Annal. ad ann. 826, num. 44. 
71 Ad ann. 806. 
72 Dial. lib. 4, cap. 58. 
73 Tob. 12, 9. 
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A teraz ešte počúvaj, čo dôležité prisľúbil sám Kristus Pán 
tým, ktorí sa na svätej omši nábožne zúčastňujú. Sv. Mechtilde 
povedal: „Hovorím ti, že tomu, kto sa úprimne a nábožne bude na 
svätej omši zúčastňovať, pošlem na ochranu a útechu pri smrti, ako 
i na odprevadenie jeho duše toľko svojich svätých, koľkých svätých 
omší sa on na zemi zúčastnil“74. Aké sladké slová! Aké utešené 
prisľúbenie! Kto by sa nemal pre také sľuby na svätej omši úprimne 
a nábožne zúčastňovať? Tieto slová síce neobsahuje žiaden článok 
viery, ale sú vzaté z hodnoverných zjavení svätej Mechtildy. 

Ó, najsladší Ježišu! Ak chceš tento svoj sľub na mne vyplniť, 
budem môcť pri mojej smrti s Dávidom hovoriť: „Pán, osvietenie 
moje a spasenie moje: Koho sa budem báť? Pán je ochranca môjho 
života, koho sa budem strachovať?“75 Lebo keď pri mojej smrti, 
podľa svojho sľubu pošleš toľkých svätých na moje potešenie a na 
moju ochranu proti diablovi, koľkých svätých omší som sa nábožne 
zúčastnil, nebudem sa ani celého vojska zlých duchov ľakať! Lebo 
každý jeden svätý je dosť mocný na to, aby mohol všetkých 
pekelných duchov zahnať. Splň teda, ó, najdobrotivejší Ježišu, tento 
svoj sľub na mne a nedopusť, aby som bol vo svojej nádeji 
zahanbený. Ale aby som bol hodný Tvojho sľubu, chcem sa, kým 
môžem, každý deň na svätej omši s veľkou nábožnosťou 
zúčastňovať a ju skrze ruky kňaza na Tvoju väčšiu česť a slávu 
obetovať.  

Takýmto spôsobom odchádza duša z tohto sveta plná nádeje 
a spoliehajúc sa na silu svätej omše, predstúpi bez strachu pred 
súdnu stolicu Kristovu. A čo si myslíš, ako sa jej povedie na tejto 
ceste? To ti nemôžem lepšie vysvetliť, ako keď ti vyrozprávam 
udalosť, o ktorej hovorí Baronius76 a ktorú vyrozprával sv. 
Bonifacius, arcibiskup mohučský, svojej sestre. Istý zomrelý 
rehoľný brat, zase vzkriesený k životu, svätému arcibiskupovi 
povedal, ako sa mu vodilo: „Keď som bol vedený k Božiemu súdu, 
prišli mi naproti všetky moje spáchané hriechy v hrozných 
podobách ako osoby a jeden po druhom ma takto oslovovali: „Ja 
som pýcha, ktorou si sa nad iných vyvyšoval,“ druhý povedal: „Ja 
som lož, ktorou si hrešil,“ tretí povedal: „Pozri sa tu na tie daromné 
slová, ktoré si tak často hovoril,“ iný zase: „Pozri sa tu na tie 
neužitočné myšlienky, ktoré si v kostole i mimo neho mával." A tak 
sa mi postupne  predstavili pred oči všetky moje hriechy, z ktorých 
                                                             
74 Revel. lib. 2, cap. 4. 
75 Žalm 26, 1. 
76 Ad ann. 716, num. 18. 
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som sa pre nedbanlivosť, zábudlivosť a nevedomosť nespovedal, 
žalovali na mňa a revali strašnými hlasmi proti mne. Prítomní boli 
aj diabli a vyčítali mi, kedy a kde som sa tých hriechov dopustil. 
Potom mi vyšli naproti i tie nie mnohé dobré skutky, ktoré som za 
svojho života vykonal a jeden po druhom povedali: „Ja som 
poslušnosť, ktorú si svojim predstaveným preukazoval," druhý 
povedal: „Ja som pôst, ktorým si svoje telo trýznil,“ iný sa zase 
ohlásil: „Ja som modlitba, ktorú si konal." A tak vyšiel jeden dobrý 
skutok za druhým a tešili ma. Aj prítomní anjeli vydávali svedectvo 
o nich a tieto moje dobré skutky veľmi vysoko vyzdvihovali.“ 

Čo sa prihodilo tomuto zbožnému bratovi, o ktorom sv. 
Bonifác takto rozpráva, sa bezpochyby prihodí i tebe i mne 
i všetkým zomierajúcim. Spáchané hriechy sa nám predstavia pred 
oči v strašnej podobe, ale dokonané dobré skutky nás budú 
posilňovať a potešovať. Ak si sa ale nábožne zúčastnil na mnohých 
svätých omšiach, tie ti prídu naproti v podobe prekrásnych 
nebeských panien, zbavia ťa každého strachu a povedia: „My sme 
tie sväté omše, na ktorých si sa nábožne zúčastnil. My s tebou 
pôjdeme pred prísneho Sudcu, ospravedlníme ťa a dosvedčíme, ako 
veľmi pobožným si pri nekrvavej obete Ježiša Krista býval, ako 
mnoho hriechov a ako mnoho trestov za hriechy si splatil. Preto 
buď len dobrej mysle! Lebo my zmiernime hnev Sudcu a vyprosíme 
ti jeho milosť." Akou veľkou potechou to bude pre tvoju stiesnenú 
dušu, keď nájdeš tak mnohých verných priateľov a príhovorcov  
u prísneho Sudcu!  

I môže sa ti stať, čo Raynald77 píše o blahoslavenom 
Nankerovi, biskupovi vratislavskom.  

Nanker mal zvláštnu lásku k svätej omši a každý deň, kedy len 
mohol, býval na všetkých svätých omšiach, ktoré boli v jeho kostole 
slúžené. V hodine jeho smrti počula zbožná pani tak sladký  
a ľúbezný spev anjelov, že sa jej zdalo, akoby bola v raji. Keď si 
veľmi žiadala dozvedieť sa, čo ten nebeský spev znamenal, počula 
hlas, ktorý povedal: „Duša biskupa Nankera sa práve odlúčila od 
svojho tela a je nesená svätými anjelmi do neba." Pani sa spýtala: 
„Čím si tento biskup zaslúžil tak veľkú česť a milosť?" Hlas 
odpovedal: „Presvätou obetou svätej omše, ku ktorej mával tak 
zvláštnu nábožnosť.“  

                                                             
77 Od. Raynaldi annal . eccl. ad ann. 1241. 
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Toto je zaiste potešujúci príklad, ktorý nás má povzbudiť, aby 
sme sa na svätej omši zúčastňovali veľmi usilovne a nábožne. Hľa, 
zbožný biskup Nanker sa dostal do neba bez očistca, ba milí anjeli 
ho tam niesli s veľkou oslavou a so sladkým, radostným spevom.  
A najdôležitejšou príčinou toho bola zvláštna nábožnosť ku svätej 
omši, ktorou všetky svoje viny odčinil, a tak si zaslúžil blažený 
koniec a dôstojné nanebovzatie. Ak teda aj ty chceš dosiahnuť tak 
veľkú milosť a nie dlho horieť v očistci, dostať sa vysoko do neba, 
nasleduj ten príklad a nábožne sa zúčastňuj na svätej omši, kedy len 
môžeš.  

 

Hlava 14. Svätá omša prináša potechu i pomoc dušičkám  

v očistci 
 

Aké hrozné bolesti a muky musia trpieť úbohé dušičky  
v očistci, milý čitateľu, teraz ešte nemôžeš pochopiť, ale zakúsiš to, 
ak po svojej smrti budeš musieť zadosťučiniť za všedné hriechy  
a časné tresty za hriechy. Aby si však už teraz mal veľký súcit 
s úbohými dušičkami, prednesiem ti niektoré výroky svätých  
o mukách úbohých dušičiek v očistci:  

Sv. Augustín hovorí: „Jedným a tým istým ohňom býva 
trýznený vyvolený i zatratený. Ten oheň je silnejší nad všetko, čo 
môžeme na tomto svete vidieť, myslieť i cítiť“.  

„Keby sme všetky tresty, bolesti a muky, ktoré môžu byť na 
svete vymyslené, porovnali s mukou, ktorá je v očistci najmenšia, 
zdali by sa nám potešením“, uisťuje sv. Cyril Jeruzalemský.  

„Jediná iskrička očistcového ohňa prevyšuje najťažšie 
utrpenia tohto života“, hovorí sv. Tomáš Akvinský.  

A sv. Bernard neváha tvrdiť: „Medzi našim prirodzeným 
ohňom a ohňom očistcovým je taký rozdiel, ako medzi ohňom 
nakresleným a ohňom skutočným."  

Tieto výroky ti iste postačia k tomu, aby v tvojom srdci 
vzbudili úprimný súcit s úbohými dušičkami a aby si im pomáhal. 
Máš im ochotne pomáhať, lebo ony samy si pomôcť nemôžu a ako 
priatelia Boží a naši bratia i sestry v Kristu, si našu pomoc zaslúžia.  

Nezabudni ani na to, milý čitateľu, že úbohé dušičky sú 
najvďačnejšími chudobnými a ak sa ich ujmeš, budú v očistci  
a potom v nebi tvojimi ustavičnými príhovorcami. A dobre uváž, čo 
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tvoj budúci Sudca povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo dôjdu 
milosrdenstva“.  

Sv. Vincent Paulánsky hovorí: „Na konci života, Boh tým, ktorí 
milovali chudobných, odníma strach pred smrťou.“ Ale duše trpiace 
v očistci sú medzi chudobnými najchudobnejšie. Tieto teda, milý 
čitateľu, bezprestania volajú na teba: „Maj zľutovanie s nami 
úbohými!“  

Trpiacim dušiam môžeme pomáhať mnohými spôsobmi, a tak 
ich vyslobodiť z ich múk. Ale niet mocnejšej pomoci pre ne nad 
svätú omšu. O tom svedčí katolícka Cirkev týmito slovami: „Dušiam 
v očistci sa dostáva pomoci skrze príhovor veriacich, ale hlavne 
skrze spasiteľnú obetu svätej omše“78. Toto neomylné učenie našej 
svätej Cirkvi nachádzame už vo výroku sv. Jána Zlatoústeho: 
„Apoštoli nie bez dôvodu ustanovili a nariadili, aby sa pri konaní 
najsvätejších tajomstiev pamätalo na zomrelých. Vedeli, že pre 
zomrelých z toho pochádza veľký zisk a významný úžitok.“ 

„Keď kňaz slúži svätú omšu“, krásne hovorí kniha 
,,Nasledovanie Krista", „Boha ctí, anjelov obveseľuje, Cirkev 
vzdeláva, živým pomáha, zomrelým odpočinutie zjednáva 
a sám seba všetkého dobrého účastným činí."  

Nevieme koľko trestov býva skrze svätú omšu odpustených, 
pretože to Boh svojej svätej Cirkvi nezjavil. Ale je isté, že svätá 
omša, na ktorej sa človek za svojho života na zemi zúčastnil alebo 
ju slúžil, osoží omnoho viac a že človek skrze ňu spláca omnoho viac 
trestov, ako skrze svätú omšu, ktorá býva slúžená za jeho úbohú 
dušu po jeho smrti. Na dôkaz toho uvádza učený Fornerus79 slová 
sv. Anselma: „Jedna svätá omša, na ktorej sa kto za živa zúčastní, 
platí viac, ako mnohé sväté omše, ktoré bývajú za neho slúžené po 
smrti." Počúvaj prečo. Po prvé, keď dáš za seba za živa slúžiť svätú 
omšu, alebo keď sa na nej len zúčastníš a si v stave milosti Božej, 
nadobúdaš tak rozmnoženie nebeskej oslavy, čo sa nestáva, keby za 
teba po tvojej smrti slúžili stovky svätých omší alebo sa na nich 
zúčastnili. Lebo po svojej smrti už stojíš mimo toho času, v ktorom 
by si si mohol zhromažďovať zásluhy.  

Po druhé, keď sa za živa zúčastníš na svätej omši alebo dáš ju 
za seba slúžiť a si v stave nemilosti u Boha, snáď ti Boh dá 
z milosrdenstva potrebnú milosť, aby si prišiel k poznaniu svojich 

                                                             
78 Koncil trid., sed. 26. 
79 Conc. 83. in psalm miser. 
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hriechov, úprimne ich oľutoval, a tak sa dostal do stavu milosti. 
Tejto milosti sa ti nemôže viac dostať po tvojej smrti. Ba, keby si 
snáď mal v ťažkých hriechoch zomrieť, môžu ti sväté omše, ktorých 
si sa za živa zúčastnil alebo dal za seba slúžiť, tak pomôcť, že v stave 
milosti zomrieš.  

Po tretie, sväté omše, na ktorých sa pred svojou smrťou 
zúčastníš alebo dáš za seba slúžiť, čakajú na teba po tvojej smrti, 
pôjdu s tebou pred súd, budú za teba volať o milosť  
a milosrdenstvo a buď ťa zachránia od očistcových múk, alebo 
aspoň ti zmiernia a skrátia tresty. Ak však budú sväté omše za teba 
slúžené až po smrti, budeš musieť na ne čakať v očistci, ak si za 
všetko ešte neučinil zadosť, a to je veľmi ťažké a bolestné čakanie! 
Dajme tomu, že by si zomrel popoludní a musel by si čakať v očistci, 
kým by bola za teba odslúžená svätá omša na druhý deň. Ach, akou 
dlhou a bolestnou by ti táto noc bola! Ba, keby v tom okamžiku, 
v ktorom zomrieš, začal kňaz za teba slúžiť svätú omšu a ty by si sa 
musel páliť až do jej konca v ukrutných očistcových plameňoch, 
ach, akou dlhou by ti bola táto polhodina! Keby si musel za svojho 
života počas trvania jedinej svätej omše v ohni držať len ruku, či by 
si bol v stave tieto muky vydržať? Čo všetko by si rád dal za to, aby 
si sa toho zbavil? Prečo teda, hoci snáď ľahko môžeš, nedáš za 
svojho života malú almužnu na odslúženie svätej omše, aby si sa tak 
vyhol ukrutným očistcovým mukám? Veď je lepšie, aby sväté omše 
na teba čakali, ako by si ty v takých mukách musel čakať na ne.  

Po štvrté, keď dáš za svojho života almužnu na svätú omšu, 
zbavuješ sa svojich peňazí, svojho majetku a dávaš ho dobrovoľne 
milému Pánu Bohu. Po svojej smrti sa už nezbavuješ ničoho, lebo ti 
už nič viac nepatrí, ale všetko pripadne tvojim dedičom. Uváž tiež, 
ako nedbanlivo plní rodina poslednú vôľu umierajúceho! Preto sa 
ty sám už za svojho života staraj o spásu svojej duše, kým si ešte 
pánom svojho majetku a nenechávaj tú starosť svojim dedičom. 
Veru veľmi často sa plní príslovie: „Zišlo z očí, zišlo z mysle.“  

Po piate, svätá omša, na ktorej sa kto za svojho života zúčastní 
alebo ju dá za seba slúžiť, môže splatiť omnoho viac trestov, ako 
mnohé sväté omše slúžené za neho po jeho smrti. Lebo na tomto 
svete je čas milosti, na druhom svete ale čas odplaty, ale teraz 
môžeš spravodlivého Sudcu omnoho ľahšie udobriť ako potom. 
Lebo takto hovorí sv. Bonaventúra: „Boh cení nepatrné, dobrovoľné 
pokánie v tomto živote omnoho viac než omnoho ťažšie, 
nedobrovoľné pokánie v druhom živote, tak ako malý kúsok zlata 
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platí viac než veľký kus olova.“80 To, akým dobrým skutkom je dať 
slúžiť svätú omšu za dušičky v očistci, alebo sa na nej zúčastniť  
a akou užitočnou a spasiteľnou vecou je to pre trpiace dušičky i pre 
teba, ti chcem, milý môj kresťan, ukázať nasledujúcou udalosťou  
z novších čias.  

V meste P. žilo mladé dievča, menom Mária B. Živila sa šitím  
a pre svoj zbožný a cnostný život bola u všetkých ľudí vo vážnosti  
a láske. Jedným z jej najmilších skutkov zbožnosti bol ten, že každý 
mesiac dávala slúžiť svätú omšu za tú dušu v očistci, ktorá bola 
najbližšie k času svojho vyslobodenia.  

Ako Boh rád navštevuje práve cnostných, aby ich skúmal, tak 
ani túto zbožnú pani neobišli dni trpkosti. Upadla do ťažkej 
choroby, ktorá ju držala celý jeden rok na posteli. Keď konečne 
predsa vyzdravela, nebolo tých, ktorí by si u nej dali šiť, a tak jej 
nezostalo nič iné, len hľadať si nejakú službu.  

Úplne zabraná touto myšlienkou, obrátila svoje kroky v deň 
svojej prvej vychádzky z domu ku kostolu. Na ceste si so 
zármutkom spomenula na to, že po celý čas svojej choroby 
zameškala ten svoj milý dobrý skutok, že totiž nedala každý mesiac 
slúžiť svätú omšu za tú dušičku v očistci, ktorá by bola najbližšie 
vystúpeniu do neba.  

Čo mala robiť vo svojom terajšom postavení? Nasporené 
peniaze jej pohltila dlhá choroba až na jeden frank (korunu). Mohla 
síce dať slúžiť svätú omšu, ale čo potom? Bude bez akejkoľvek 
pomoci i bez chleba a hlad sa už hlásil. Ale pomyslela si, že dušičku 
v očistci trápia ešte ukrutnejšie muky.  

Dlho nerozmýšľala, v jej srdci hneď zvíťazila láska  
a Mária sa odhodlala, že prinesie novú obetu a že seba celkom 
odovzdá do rúk Božej prozreteľnosti. I vošla do kostola, kde sa 
práve kňaz pripravoval na svätú omšu. Podišla sa k nemu a spýtala 
sa ho, či túto svoju omšu ešte nikomu neprisľúbil? A keď kňaz 
povedal, že nikomu, oznámila mu úmysel, na aký si ona praje túto 
svätú omšu obetovať. Potom sa na nej zúčastnila so všetkou 
nábožnosťou, modlila sa a ku stolu Pána pristúpila na úžitok tej 
duše, ktorú chcela vyslobodiť.  

Keď Mária vyšla z kostola, vydala sa na cestu ku svojej 
priateľke, u ktorej dúfala nájsť potechu, pomoc i podporu.  A hľa, tu 

                                                             
80 Brev. p. 1. cap. 2. 
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sa jej postavil do cesty mladý muž, ušľachtilej postavy  
a príjemnej tváre. Láskavo ju pozdravil a takto ju oslovil: „Ty hľadáš 
službu, však?" „Áno, Pane“, odpovedala Mária celkom prekvapená 
tou otázkou, „ale nemám tej cti Vás poznať: ako teda môžete vedieť, 
čo som dosiaľ ešte nikomu nezverila?" „Na tom nezáleží", 
blahosklonne sa usmievajúc povedal cudzinec, „choď len do tej a do 
tej ulice, čísla toho a toho, tam nájdeš paniu, ku ktorej môžeš 
vstúpiť do služby a kde sa budeš cítiť úplne šťastnou.“ 
A nenechajúc jej ani času na odpoveď, zmizol.  

Mária celá udivená sa bez meškania vybrala na to miesto, 
ktoré jej mladý muž udal. Zazvonila pri dverách domu. Otvorila jej 
veľmi ctihodná pani. Mária jej povedala, prečo prišla. „Je pravda“, 
povedala pani, „hľadám slúžku, ale ako si sa mohla o tom 
dozvedieť? Len včera večer som z dôležitého dôvodu prepustila 
predošlú slúžku a ja sama som o tom dosiaľ nikomu nehovorila. 
Práve som sa chystala v tejto záležitosti konať. Preto si to 
nedokážem vysvetliť, od koho si sa o mojom postavení dozvedela.“  

Dobrá Mária vyrozprávala panej, ako sa stretla s mladým 
mužom a ako urobila v plnej dôvere v jeho šľachetné správanie 
podľa jeho návodu.  

Pani voviedla Máriu do svojej izby. Ako Mária vstúpila do izby, 
padol jej zrak na podobizeň mladého muža v životnej veľkosti, 
,,Pani", povedala Mária celá udivená, „to je ten dobrý pán, ktorý mi 
kázal, aby som s vami prehovorila. Poznávam jeho postavu a ten 
výraz dobroty v jeho tvári, ktorý nikdy nezabudnem." Pri týchto 
slovách pani zbledla a povedala: ,,Čo to hovoríš? Táto podobizeň je 
obraz môjho syna, ktorého som pred štyrmi rokmi stratila skrze 
smrť!"  

Mária z toho hneď spoznala podivuhodnú dobrotivosť, ktorú 
jej Boh preukázal a vo svojom dojatí vyrozprávala plačúcej matke 
všetko, čo sa jej toho rána prihodilo.  

Matka plačúc povedala: „Ó, ty dobré dievča, tebe ďakujem za 
vyslobodenie svojho dieťaťa z očistca. Zomrel pred štyrmi rokmi, 
ale tak zbožne odovzdaný do vôle Božej, že som celkom určite 
verila, že je už v nebi. Ale bez teba by sa snáď bol ešte dlho musel 
trápiť v očistci. Tebe teda ďakujem za to šťastie, ktoré teraz požíva 
môj syn v nebi. On ťa poslal ku mne. Buď za to Bohu chvála na 
tisíckrát! Áno, máš u mňa vždy zostať, ale nie ako slúžka, lež ako 
veľmi milovaná priateľka i sestra."  
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Tak teda láska tejto chudobnej dievčiny získala dušičkám  
v očistci odplatu už na svete tomto.81  

Ani ty, milý môj čitateľu, nezostaneš bez odplaty, ak sa 
pousiluješ prinášať úbohým dušičkám útechu i pomoc tak 
modlitbou ako aj obetovaním svojich záslužných prác  
a trápení, privlastňovaním odpustkov a nadovšetko obetovaním 
svätých omší. Hoci nevieme koľko očistcových trestov býva obetou 
svätej omše splatených, isté však je, že tisíckrát lepšie  
a rozumnejšie pomôžeš dušičkám obetou svätej omše ako všetkými 
inými tvojimi zbožnými skutkami. Lebo pri svätej omši už 
neobetuješ za vyslobodenie dušičiek len svoje modlitby a zásluhy, 
ale obetuješ modlitby, utrpenia i zásluhy Ježiša Krista, jeho vlastné 
predrahé Telo i jeho presvätú Krv, jeho božstvo  
i človečenstvo so všetkými jeho pokladmi milostí. Ó, keby si mohol 
svojimi telesnými očami vidieť tie prúdy milostí, ktoré sa pri svätej 
omši z oltára vylievajú do očistca, ako by si sa čudoval nad mocou  
a účinkom svätej omše! Keby si mohol vidieť, ako svätou omšou 
bývajú úbohé trpiace dušičky potešené, občerstvené i vyslobodené, 
pousiloval by si sa v kresťanskej láske k blížnemu za ne dať slúžiť 
svätú omšu! Keď za ne nemôžeš dať slúžiť žiadnu svätú omšu, 
aspoň sa za ne na mnohých svätých omšiach zúčastni.  

Túto radu dal zbožný duchovný učiteľ jednej chudobnej 
vdove, ktorá sa mu sťažovala, že za svojho zomrelého manžela 
nemôže dať slúžiť svätú omšu. Povedal jej: „Zúčastni sa teda na  
mnohých svätých omšiach a obetuj Pánu Bohu za úbohú dušu 
svojho muža, lebo skôr môže byť vyslobodená tými mnohými 
účasťami na svätých omšiach, ako keby len jedna svätá omša bola 
slúžená za ňu.“  

Chodievaj teda i ty, milý čitateľu, často na svätú omšu  
a obetuj ju za úbohé dušičky. Vtedy navštíviš uväznených, potešíš 
zarmútených, napojíš smädných a nakŕmiš lačných. Ak máš  
s dušičkami v očistci takú útrpnosť, také zmilovanie, iste niekedy 
skúsiš, že pravda je v týchto slovách sv. Písma: ,,Blahoslavení 
milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva" a na inom mieste: „Tou 
samou mierou, ktorou vy meriate, bude i vám merané."  

 

  

                                                             
81 Messager de la charité. Č. z 21, marca 1858. 
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Hlava 15. Sedemdesiat sedem milostí a ovocí obety svätej omše 
 

Ctihodný P. Martin z Kochemu vo svojom Výklade svätej omše 
uviedol 77 milostí a ovocí svätej omše. Hoci tým bohatosť obety 
svätej omše nie je vyčerpaná, veď svätá omša je nevyčerpateľným 
pokladom i prameňom všetkých milostí, predsa tu uvedieme tých 
77 milostí a ovocí, aby sme tým zreteľnejšie dali najavo dôležitosť 
svätej omše, a tým výdatnejšie rozmnožili úctu k nej.  

 

P. Martin z Kochemu hovorí:  

1. Boh Otec každý deň pre tvoju spásu zosiela pri svätej omši 
svojho milého Syna z neba na oltár.  

2. Z poslušnosti k svojmu nebeskému Otcovi a pre teba sa Boží 
Syn tak ponižuje, že sa skrýva v podobe svätej hostie. 

3. Je to Duch Svätý, ktorý pre tvoju spásu sprostredkuje 
premenenie chleba a vína na pravé Telo a pravú Krv Krista Pána. 

4. Kristus Pán sa pri svätej omši tak veľmi ponižuje, že je 
prítomný i v najmenšej čiastke svätej hostie. 

5. Pre tvoje blaho obnovuje pri svätej omši milostiplné 
tajomstvo svojho vtelenia. 

6. Pre tvoje blaho býva pri každej svätej omši duchovným 
spôsobom znovuzrodený. 

7. Na oltári ti znovu dáva všetky dôkazy svojej lásky, ktoré 
ľuďom preukázal počas pozemského života. 

8. Pre tvoje blaho obnovuje svoje prehorké umučenie, aby ťa 
učinil účastným na zásluhách z neho plynúcich. 

9. Pre tvoje blaho pri svätej omši duchovným spôsobom 
zomiera a obetuje za teba svoj najšľachetnejší život. 

10. Pre tvoje blaho duchovným spôsobom vylieva svoju 
presvätú krv a obetuje ju za teba svojmu nebeskému Otcovi. 

11. Touto presvätou krvou kropí tvoju dušu a očisťuje ju od jej 
škodlivých škvŕn. 

12. Za teba Kristus Pán obetuje seba ako pravú zápalnú obetu 
a preukazuje Božstvu tak veľkú česť, akú prijímať mu prináleží. 

13. Keď ty tieto prejavy úcty Pána Ježiša obetuješ Bohu, 
preukazuješ mu tú česť, ktorú si mu preukazovať zanedbal.  
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14. Za teba pri svätej omši Kristus Pán obetuje seba na obetu 
chvály a za teba nahrádza to, čo si ty v chvále Božej zanedbal. 

15. Keď ty túto chválu Ježiša Krista obetuješ Bohu, vzdávaš mu 
vznešenejšiu chválu, než akú sú mu schopní vzdávať anjeli. 

16. Za teba Kristus Pán obetuje seba ako najdokonalejšiu 
obetu vďaky a nahrádza to, čo si ty v ďakovaní Bohu zanedbal. 

17. Keď túto vďaku Ježiša Krista Bohu obetuješ, odplácaš sa 
mu za všetky dobrodenia, ktoré ti preukázal. 

18. Za teba Kristus Pán obetuje seba ako najmocnejšiu 
zmiernu obetu a z rozhnevaného Boha tak zase činí tvojho 
najúprimnejšieho, najvernejšieho a najláskavejšieho priateľa. 

19. Odpúšťa ti aj všetky tvoje všedné hriechy, keď máš pevný 
úmysel v budúcnosti sa ich vyvarovať. 

20. Pri svätej omši Kristus Pán nahrádza to mnohé tvoje 
dobro, ktoré si učiniť mal, ale si neurobil. 

21. Napráva mnohé tvoje nedbanlivosti, ktorými si sa pri 
konaní dobrého previnil. 

22. Odpúšťa ti aj tvoje nevedomé a zabudnuté hriechy,  
z ktorých si sa nikdy nevyspovedal. 

23. Kristus Pán pri svätej omši obetuje seba ako obetu 
zadosťučinenia, a tak vždy spláca časť tvojho previnenia  
a tvojich trestov, ktoré si si zaň zaslúžil. 

24. Skrze každú svätú omšu si môžeš odpykať viac trestov, než 
ako by si mohol odčiniť skrze akýkoľvek veľký  kajúcny skutok a to 
preto, lebo:  

25. Ježiš Kristus ti daruje časť svojich zásluh, ktoré môžeš 
Bohu Otcu obetovať za svoje hriechy. 

26. Kristus Pán pri svätej omši obetuje seba za teba ako 
najmocnejšiu prosebnú obetu a za teba pri nej prosí tak vrúcne, ako 
sa zomierajúc na kríži modlil za svojich nepriateľov. 

27. Jeho presvätá krv volá za teba do neba toľkými slovami, 
koľko jej kvapiek z jeho tela vytieklo.  

28. Jeho sväté rany volajú za teba do neba toľkými hlasmi, 
koľko ich bolo na jeho tele. 
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29. Pre túto premocnú prosebnú obetu Pána budú tvoje 
prosby skôr vypočuté pri svätej omši než kedykoľvek mimo nej. 

30. Modlitba, ktorú pri svätej omši konáš, je oveľa lepšia   
a dôstojnejšia ako tá, ktorú sa modlíš mimo svätej omše a to preto, 
že: 

31. Kristus Pán ju spája so svojimi modlitbami a obetuje ju 
svojmu nebeskému Otcovi. 

32. On mu tiež verne prednáša všetky tvoje potreby  
a nebezpečenstvá a osobitne sa tak stará o tvoju spásu. 

33. Aj všetci anjeli, prítomní pri svätej omši, prosia za teba  
a Bohu najvyššiemu spolu obetujú tvoje modlitby plné  
nedokonalosti. 

34. Pri každej svätej omši kňaz pamätá najmä  
a výslovne na všetkých prítomných, a teda aj na teba a skrze moc  
z nej vychádzajúcu, od teba odháňa pekelného nepriateľa, 

35. a tým činí svätú omšu zlým duchom obzvlášť hroznou. 

36. Keď si pri svätej omši, stávaš sa v duchovnom zmysle 
kňazom, ktorému Kristus Pán udeľuje moc, aby mohol  
s obetujúcim kňazom spoluobetovať svätú omšu tak za seba ako  
i za iných. 

37. Keď spoluobetuješ svätú omšu, uctievaš spolu  
s kňazom najsvätejšiu Trojicu najpríjemnejším darom. 

38. Áno, obetuješ jej taký vzácny dar, že ani nebesia ani zem 
nemajú drahocennejší dar. 

39. Obetuješ jej taký skvostný dar, ktorý má práve takú veľkú 
cenu, ako Boh sám. 

40. Týmto obetovaním preukazuješ Bohu tak veľkú úctu, aká 
mu má byť právom preukazovaná. 

41. Týmto obetovaním nekončeným spôsobom obveseľuješ 
najsvätejšiu Trojicu. 

42. Túto takú ušľachtilú obetu prinášaš ako svoj vlastný dar, 
lebo ti ho daroval sám Kristus Pán. 

43. Keď si na svätej omši nábožne prítomný, konáš dielo 
najvznešenejšej bohoslužby. 
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44. Účasťou na svätej omši preukazuješ človečenstvu Ježiša 
Krista najvyššiu službu a najvhodnejšiu poklonu. 

45. Tým uctievaš utrpenie Ježiša Krista najlepším spôsobom  
a stávaš sa účastným jeho ovocia. 

46. Zbožnou účasťou na svätej omši tiež môžeš najlepším 
spôsobom uctievať a potešiť Božiu Matku. 

47. Rovnako nábožnou účasťou na svätej omši môžeš uctievať 
všetkých anjelov i svätých, a to viac než mnohými modlitbami. 

48. Nábožnou účasťou na svätej omši môžeš svoju dušu viac 
obohatiť, než čímkoľvek iným na svete. 

49. Lebo tak konáš jeden z najlepších dobrých skutkov. 

50. Konáš vznešené cvičenie v pravej viere a zasluhuješ si tiež 
veľkú odmenu. 

51. Keď sa pri svätej omši nábožne a pokorne skláňaš pred 
svätou hostiou a pred svätým kalichom, konáš úžasný skutok 
poklony. 

52. Koľkokrát na svätú hostiu nábožne a s vierou pohliadneš, 
za každým si zasluhuješ zvláštnu odmenu v nebi. 

53. Koľkokrát sa kajúcne udrieš do pŕs, toľkokrát dosiahneš 
odpustenie niektorých previnení. 

54. Keď si v stave smrteľného hriechu prítomný na svätej 
omši, Boh ti zakaždým ponúka milosť k pokániu. 

55. Keď sa na svätej omši zúčastňuješ v stave milosti Božej, 
Boh ti zakaždým rozmnožuje milosť posväcujúcu a udeľuje ti 
mnoho milostí pomáhajúcich, čiže milostí napomáhajúcich k dobru. 

56. Pri svätej omši sa duchovne nasycuješ Telom a napájaš 
Krvou Ježiša Krista. 

57. Pri nej nadobúdaš tú milosť, že môžeš Ježiša Krista, 
skrytého pod svätými spôsobmi, vidieť na vlastné oči. 

58. Tiež sa pri nej stávaš účastným i požehnania kňaza, ktoré 
Kristus Pán v nebi potvrdzuje. 

59. Skrze sústredenú účasť na svätej omši bývaš požehnaný aj 
v časných veciach. 
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60. Tak bývaš uchránený pred mnohými nešťastiami, do 
ktorých by si bol inak upadol. 

61. Tak bývaš tiež posilnený vo svojich pokušeniach,  
v ktorých by si bol býval inak premožený. 

62. Skrze každú svätú omšu si tiež môžeš zaslúžiť milosť pre 
šťastnú hodinu smrti. 

63. Každá svätá omša, ktorú na počesť anjelov a svätých 
nábožne prežívaš, ti zvláštnym spôsobom získava ich príhovor a ich 
pomoc vo všetkých záležitostiach. 

64. V hodine tvojej smrti ti budú sväté omše, na ktorých si bol 
nábožne prítomný, poskytovať útechu a pevnú dôveru v Božie 
milosrdenstvo. 

65. Pôjdu s tebou na Boží súd a vymôžu ti milosť u toho 
prísneho Sudcu. 

66. Smieš dúfať v krátky a mierny očistcový oheň, pretože si 
skrze mnoho svätých omší svoje tresty za hriechy z väčšej časti už 
odpykal. 

67. Skrze každú svätú omšu si zmierniš očistec viac, než skrze 
ktorýkoľvek ťažký kajúcny skutok. 

68. Jedna svätá omša, na ktorej si sa zaživa nábožne zúčastnil, 
ti prospeje viac než mnohé, ktoré budú za teba slúžené po smrti. 

69. Za sväté omše, na ktorých si bol nábožne prítomný, zaiste 
obdržíš v nebi vysoký stupeň slávy a udržíš si ho na veky.   

70. Lebo každá svätá omša, na ktorej si bol nábožne prítomný, 
ťa v nebesiach povýši o niečo vyššie a rozmnoží tvoju blaženosť. 

71. Za svojich priateľov sa nemôžeš výdatnejšie modliť, ako 
keď za nich obetuješ svätú omšu alebo sa na nej zúčastníš. 

72. Svojim dobrodincom sa za prijaté dobrodenia 
najštedrejšie odmeníš, keď sa za nich nábožne zúčastníš na svätej 
omši. 

73. Biednym, chorým a umierajúcim nemôžeš poskytnúť 
výdatnejšiu pomoc, ako skrze svätú omšu. 

74. Mnohým hriešnikom môžeš získať milosť k pokániu, keď 
budeš za nich nábožne na svätej omši prítomný. 
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75. Skrze nábožnú účasť na svätej omši môžeš všetkým 
veriacim kresťanom vyprosiť mnoho milostí potrebných ku spáse. 

76. Skrze nábožnú účasť na svätej omši môžeš milo občerstviť 
dušičky v očistci. 

77. Keď nemôžeš dať za svojich zomrelých priateľov, 
príbuzných a dobrodincov slúžiť sväté omše, môžeš ich vyslobodiť 
z očistca i skrze nábožnú účasť na svätej omši. 

Čo ti z toho vyplýva, nábožná duša? Čo si teraz myslíš  
o svätej omši? Či si ešte myslíš, že je na svete aj iný dobrý skutok, 
ktorým by sme si mohli nadobudnúť toľko milostí a ovocia, ako 
skrze svätú omšu? Či teraz už neuznávaš, že páter Sanchez hovoril 
pravdu, keď povedal: „Keby len kresťan vedel tieto veci použiť vo 
svoj prospech, mohol by sa skrze jednu svätú omšu viac obohatiť, 
než skrze všetky veci, ktoré Pán Boh stvoril!" Veru, svätá omša je 
veľkým pokladom! Blahoslavený ten, kto si s tak malou námahou 
môže nazhromaždiť tak veľké poklady! Kto by teda nemal rád účasť 
na svätej omši? Kto by ju chcel svojvoľne zameškať? Ó, milá duša, 
nezanedbávaj svätú omšu, ale nechaj všetko ležať, čo bez porušenia 
povinnosti svojho stavu môžeš nechať, a choď na svätú omšu.  

Uváž milá duša, ako by si sa zarmútila, keby si mala v jeden 
deň  sedemdesiatsedem halierov, nechcem povedať korún alebo 
dukátov, stratiť. O to viac sa teda máš zarmucovať, keď si  niektorý 
deň bez potreby, ba len z obyčajnej lenivosti a nedbanlivosti svätú 
omšu zameškala. 

 

Hlava 16. Aby sme boli účastní ovocia svätej omše, musíme často a 

radi na svätú omšu chodievať 
 

Slávny misionár Segneri zvolal: „Predovšetkým treba, aby ste 
sa už raz zobudili zo sna ľahostajnosti, v ktorom ste dosiaľ  
s ohľadom na svätú omšu žili. Kým sa zem trasie hrôzou, nebesá sú 
vo vytržení v láske a v údive, kým peklo trnie, nekonečne Svätý na 
oltári ako obeta krváca, modlí sa, ďakuje a zadosťčiní, a pritom 
mnohí ľudia zívajú od dlhej chvíle, správajú sa ako na ulici, blúdia 
v myšlienkach krížom-krážom po svete a prichádzajú do kostola, 
aby sa ukazovali. Beda, beda svetu slepému!" Ale dosť už, lebo ty 
milý čitateľu, nechceš chodiť po takých cestách, ale sa chceš stať 
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účastným pokladov milostí, ktoré sa ti v obete svätej omše 
ponúkajú.  

Aby si to dosiahol, musíš predovšetkým rád a zbožne prežívať 
svätú omšu. Tomáš Kempeský prekrásne hovorí: „Keby obeta 
svätej omše bola konaná len na jednom mieste a bola obetovaná len 
jedným kňazom na svete, s akou veľkou dychtivosťou by sa všetci 
kresťania hrnuli na to miesto a k tomu Božiemu kňazovi, aby videli 
konať Božie tajomstvo! Teraz sú ale mnohí na kňazstvo posvätení 
a na mnohých miestach Kristus obetuje svoju obetu, aby sa Božia 
milosť a láska k človeku ukázali tým viac, čím viac je sväté 
prijímanie po svete rozšírené. Je však veľmi žalostné a poľutovania 
hodné, že sme takí vlažní a nedbanliví, že s väčšou túžbou 
nedychtíme po Ježišovi Kristovi, hoci sa na ňom zakladá všetka 
nádej a zásluha tých, ktorí majú byť spasení. Lebo on je naše 
posvätenie a vykúpenie, on je potešenie pocestných a večné 
požívanie svätých. Je teda veľmi poľutovaniahodné, že mnohí tak 
málo dbajú na toto spasiteľné tajomstvo, ktoré nebesia obveseľuje 
a všetok svet zachováva. Ó, slepota a zatvrdnutosť ľudského srdca, 
že si viac ten nevýslovný dar neváži a upadá do nevšímavosti  
i ľahostajnosti.“82  

„Nemám kedy, v pracovný (všedný) deň ísť na svätú omšu", 
povie nie jeden, kto sa nerád na svätej omši zúčastňuje. Isteže otec, 
ktorý musí od rána do večera ťažko pracovať, aby pre seba a pre 
svojich blízkych zabezpečil, čo je potrebné k výžive, nemá čas každý 
deň byť na svätej omši, nemá ho ani matka, ktorá sa musí starať  
o svoje tri, štyri deti, a to ani pri svojej najlepšej vôli. Ale koľko je 
ich takých, ktorí iba zakrývajú svoju vlažnosť v službe Božej 
výhovorkou: „Nemám kedy, nestihnem!" Koľko ich je, ktorí by si 
mohli pri dobrej vôli svoju prácu zariadiť tak, že by im zostalo dosť 
času, a to každý deň, i na svätú omšu! Koľko ich je, ktorí  
z nedbanlivosti či lenivosti nikdy alebo zriedkakedy idú na svätú 
omšu v pracovný deň! Ráno dlho spávajú, potom mávajú dosť času 
na zbytočné návštevy, celé hodiny márnia v klebetení a ešte im 
zostáva čas i na neosožné, ba často škodlivé čítanie. Majú čas na 
všetko a pre každého, len ho nemajú pre Boha a svojho Pána, ktorý 
sa vo dne v noci v ich blízkosti na oltári za nich obetuje. Ó, aká 
slepota a bláznovstvo! Keby títo ľudia len uvážili, že žiadna 
polhodina sa lepšie nevypláca ako práve tá, v ktorej sme na svätej 
omši a obetujeme najsvätejšej Trojici! Keby pamätali na to, 

                                                             
82 Kn. 4, hl. 1. 
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starodávne dobré príslovie: „Všetko závisí na Božom požehnaní!", 
ktorého sa nám najmä pri svätej omši dostáva.  Čo nám pomôžu 
všetky starosti a námahy, ak nám Pán Boh nedá pomoc  
a požehnanie! Ale čo mám povedať o pošetilosti a slepote tých 
mnohých katolíkov, ktorým i  tá najbezvýznamnejšia vec stačí na to, 
aby sa vyhli povinnosti  v nedeľu a vo sviatok sa zúčastniť na svätej 
omši? Ba ktorí svoje záležitosti, obchody, cesty, výlety odkladajú 
práve na tieto dni, aby, ako hovorievajú, nestratili čas a ktorí si 
zhola nič nerobia z toho, že sa tak nezúčastnia na žiadnej svätej 
omši?  

Keby týmto svetákom aspoň v budúcnosti na výstrahu 
poslúžila nasledujúca udalosť, ktorú nám rozpráva ctihodný 
Leonard z Porto-Mauricia. 

Traja kupci z Gubbia v Taliansku išli na trh do mestečka 
Cisterno. Keď tam predali svoj tovar, dvaja z nich sa dohodli, že  
odcestujú na druhý deň včas ráno, aby mohli byť už večer doma. 
Tretí to neschvaľoval a povedal, že keďže na druhý deň je nedeľa, 
on najskôr pôjde na svätú omšu a len potom sa vydá na cestu.  
A svojich spoločníkov všemožne nahováral, aby aj oni tak urobili, 
ale darmo. Rozhodne mu odpovedali, že od svojho úmyslu 
neodstúpia a že Boh im to nebude mať za zlé, keď tentoraz svätú 
omšu zameškajú. A skutočne, na druhý deň včas ráno sadli na kone 
a odišli. Čochvíľa boli pri rieke Corfoune, ktorá bola následkom 
nočného prívalu mimoriadne rozvodnená a drevený most na nej 
bol trochu pohnutý. si toho Títo dvaja pocestní bez povšimnutia 
uháňali vratkým mostom a sotva boli v jeho strede, náramný prúd 
most strhol a obidvaja nešťastlivci sa i s koňmi zrútili do rozzúrenej 
rieky. Hoci sa na ich volanie o pomoc zbehlo niekoľko sedliakov, no 
tí už nemohli nič viac vykonať ako vytiahnuť ich mŕtve telá na breh, 
kde zostali ležať, kým by ich niekto nespoznal. Neležali tam dlho. 
Prišiel tretí kupec a spoznal ich. Bol to ten, ktorý zostal v Cisterne, 
aby zadosťučinil cirkevnému prikázaniu. Príduc k brehu 
menovanej rieky, videl tam dve mŕtvoly. Hneď v nich spoznal 
svojich nešťastných spoločníkov. Keď sa potom od tamojších ľudí 
dozvedel, ako sa to nešťastie stalo, ďakoval Najvyššiemu a  na 
tisíckrát žehnal hodine, v ktorej bol na svätej omši a ktorej môže za 
svoju záchranu ďakovať.  

Ctihodný P. Martin z Kochemu veľmi pekne vysvetľuje 
pochabosť a nerozumnosť tých katolíkov, ktorí z lenivosti 
zanedbávajú svätú omšu, týmito slovami: „Keby z neba pršalo zlato, 
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či by si hneď nezanechal svoje práce a nebežal by si na ulicu zbierať 
ho? A či by ťa nemal každý človek za blázna, keby si chcel zostať pri 
svojej práci a zlato nezbierať? Či by ťa ľudia nevysmievali ako 
blázna? A hľa, je isté, že pri svätej omši veľmi hojne prší nie  
z oblakov ale z neba zlato, síce nie pozemské ale nebeské a každý, 
kto svätú omšu miluje, si ho môže nazbierať, koľko len chce. Chceš 
azda vedieť, aké zlato prší pri svätej omši, počúvaj a obdivuj!  

Prší rozmnoženie Božej milosti, prší rozmnoženie zásluh  
i cností, prší rozmnoženie nebeskej oslavy, prší nebeská útecha 
a zbožnosť, prší Božie požehnanie na všetky pozemské statky, prší 
odpustenie všedných hriechov, prší odpustenie mnohých previnení 
i trestov, pršia podiely na zásluhách Ježiša Krista, prší samotné 
šťastie a blaho, samotná milosť, samotné milosrdenstvo! Či to 
všetko nie je samé rýdze zlato? Ak teda pre nepatrnú námahu, ktorú 
by si kvôli svätej omši musel prekonať alebo pre nepatrný zisk, 
ktorý by si musel stratiť, v pracovný deň zanedbávaš svätú omšu, 
či sa nedopúšťaš omnoho väčšieho bláznovstva, ako ten, ktorý, keď 
prší zlato, chce radšej pracovať, ako si nazbierať zlata?  

Pováž, že si od Boha preto stvorený, aby si jemu slúžil  
a jeho každý deň tvojou službou uctieval. Ale ty Bohu nemôžeš 
lepšie slúžiť, ako keď si každodenne prítomný na svätej omši, lebo 
svätá omša preukazuje najväčšiu úctu Najvyššiemu. Pováž, že si 
Bohu povinný ďakovať za toľko dobrodení, ktoré tvojej duši i telu 
každý deň preukazuje. Ale ty nemôžeš lepšie ďakovať, ako keď sa 
každý deň na svätej omši zúčastníš, lebo ona je najvyššou 
ďakovnou obetou. Pováž, že si preto na svete, aby si Božiu 
velebnosť po zásluhe chválil. Ale nemôžeš to lepšie urobiť ako 
skrze svätú omšu, ktorá je najhodnejšou obetou chvály. Pováž, že 
Ježiš Kristus povedal, že každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, 
bude vyťatý a hodený do ohňa. Ale ty nemôžeš prinášať lepšie 
ovocie, ako keď sa v stave milosti na svätej omši zúčastníš, lebo 
svätá omša je najlepším zo všetkých dobrých skutkov. Pováž, koľko 
si svojmu Bohu dlžný.  Svoj dlh nemôžeš lepšie splácať ako skrze 
svätú omšu, ktorá je obetou najbohatšieho zadosťučinenia. Pováž, 
že každodenne bývaš v nebezpečenstve hriechu i nešťastia. Ale 
nemôžeš ho lepšie odvrátiť ako svätou omšou, ktorá je 
najmocnejšou obetou prosebnou.“  

To, čo som tu doposiaľ povedal, iste postačí k tomu, aby si sa 
horlivo zúčastňoval na svätej omši nielen v nedeľu a vo sviatok ale 
i v pracovné dni, keď len môžeš. Ak by si predsa len pre neodkladné 
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práce na svätú omšu nemohol sám ísť, bývaj aspoň v duchu 
prítomný pri svätej obete a postaraj sa o to, aby aspoň jeden  
z tvojich blízkych išiel do kostola a priniesol by odtiaľ domov 
požehnanie pre celú rodinu.  

 

Hlava 17. Aby sme boli účastní ovocia svätej omše, musíme byť 

pri nej pozorní 
 

Nestačí len, aby sme na svätej omši boli v kostole. Ten, kto 
chce obdržať poklady milostí, musí byť na svätej omši aj pozorný.  

Na svätej omši musíš byť pozorný, t. j. svoju myseľ i ducha 
musíš mať pri konaní svätej obety a nesmieš sa zapodievať 
cudzími, sem nepatriacimi, vecami. Avšak roztržitosti, ktoré si 
hneď na začiatku usiluješ vyhodiť z hlavy, nie sú milému Pánu Bohu 
nepríjemné, ba stávajú sa ti záslužnými v dôsledku toho, že ich 
premáhaš. Ako si najľahšie zachováš pri svätej omši pozornosť?  

Najľahšie si ju zachováš, keď sa zjednotíš s kňazom konajúcim 
svätú obetu na oltári a síce takto:  

Na začiatku svätej omše si vzbuď dobrý úmysel, na ktorý 
mieniš svätú omšu obetovať a potom skrúšene s kňazom pros  
o odpustenie svojich hriechov. Hovor a ľutuj aj ty, ako Tomáš 
Kempeský: „Pane, obetujem ti na tvojom zmiernom oltári všetky 
svoje hriechy a previnenia, ktorých som sa pred tebou a pred 
tvojimi svätými anjelmi odo dňa, od ktorého som najskôr mohol 
hrešiť až do tejto chvíle dopustil, aby si ich všetky zapálil a spálil 
ohňom svojej lásky a zmazal všetky škvrny mojich hriechov a moje 
svedomie očistil od každého  previnenia a opäť mi vrátil tvoju 
milosť, ktorú som hrešením stratil. Čo môžem učiniť za svoje 
hriechy? Pokorne sa z nich vyznať, oplakávať ich a o Tvoje 
zmilovanie bezprestania prosiť. Všetky svoje hriechy mám  
v najväčšej ošklivosti, nechcem sa ich nikdy viac dopustiť, ale 
ľutujem ich a budem ľutovať, dokiaľ budem živý. Som pripravený 
činiť pokánie a za ne podľa možnosti zadosťučiniť. Hľa, porúčam sa 
tvojmu milosrdenstvu, odovzdávam sa do tvojich rúk, nalož so 
mnou podľa svojej dobroty, nie podľa mojej zlosti a neprávosti.“  

Alebo dokonalú ľútosť si môžeš vzbudiť i takto:  

Bože milý, Bože dobrý! Zo srdca Ťa milujem. Že som zhrešil 
proti Tebe, nadovšetko ľutujem.  
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Bože svätý! Nezavrhni srdce plné ľútosti. Krvou, ktorú si za 
nás vylial, zmy moje neprávosti! 

Pri obetovaní obetuj nebeskému Otcovi seba, svoje telo  
i svoju dušu, svoje námahy i práce, svoje myšlienky, slová  
i skutky, svoje žiadosti i starosti, všetky záležitosti celého svojho 
života, najmä prítomného dňa, aby si buď Najvyššieho chválil  
a jemu sa klaňal, buď mu ďakoval, alebo za svoje hriechy 
zadosťučinil alebo ho o nové milosti prosil.  

Pri svätom premenení sa pokorne klaňaj svojmu Spasiteľovi 
pod spôsobmi chleba i vína. Obetuj ho najsvätejšej Trojici na 
poklonu, na chválu, na vďaku, na zadosťučinenie a na prosbu. Také 
obetovanie vystupuje k Bohu ako najušľachtilejšia vôňa, sladšia ako 
najjemnejší tymian a spôsobuje, že Boh vzhliadne na teba so 
zaľúbením. Pri pozdvihovaní svätej hostie hľaď na svätú hostiu  
s pobožnosťou a s láskou a hovor: V najhlbšej pokore sa ti klaniam, 
o pravé telo Ježiša Krista, ktoré si bolo za mňa obetované na kríži.  

Ó, Ježišu, tebe žijem! Ó, Ježišu, tebe umieram! Ó, Ježišu, tvoj 
som živý i mŕtvy! Amen.  

Pri pozdvihovaní svätej Krvi hovor: V najhlbšej pokore sa ti 
klaniam, ó, predrahá Krv Ježiša Krista, ktorá si bola za nás na kríži 
vyliata!  

Ó, Ježišu, buď mi milostivý! Ó, Ježišu, buď mi milosrdný!  
Ó, Ježišu, odpusť mi všetky moje hriechy! Amen.  

Sv. Bonaventúra hovorí, že pri pozdvihovaní môžu kňaz i ľud 
hovoriť toto: „Viď, ó, večný Otče! Tento tvoj jednorodený Syn, 
ktorého celý svet nemôže obsiahnuť, je teraz našim väzňom. My ho 
neopustíme a veríme, že skrze neho obdržíme to, čo si tak túžobne 
od teba žiadame. Skrze tvojho Syna ťa prosíme o odpustenie našich 
hriechov, o prepáčenie našich trestov, o rozmnoženie tvojich 
milosti, o prebytok cností a o radosť zo života večného. Amen."   

Pri pozdvihovaní máš vždy s nábožnosťou a s láskou hľadieť 
na najsvätejšiu sviatosť. Kňaz ju práve preto pozdvihuje, aby si na 
ňu hľadel. Sám božský Spasiteľ sv. Gertrúde prisľúbil: ,,Koľkokrát 
človek na svätú hostiu s nábožnosťou hľadí, alebo ak mu je to 
nemožné, aspoň má v sebe vrúcnu žiadosť, aby na ňu mohol 
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hľadieť, toľkokrát rozmnožuje svoje zásluhy pre nebo, a tým väčšiu 
radosť bude niekedy mať z hľadenia na Boha.“83  

Po pozdvihovaní kalicha rob to, čo robí kňaz. Keďže táto  obeta 
prináleží tak tebe ako i kňazovi a ty máš tak ako kňaz 
spoluobetovať, preto sa máš s ním i modliť: ,,Teda i my, služobníci 
tvoji, ó Pane, ako i ľud tvoj svätý, obetujeme tvojej nekonečnej 
velebnosti z tvojich darov a dobrodení obetu čistú, obetu svätú, 
obetu nepoškvrnenú, chlieb svätý večného života a kalich 
nekonečnej spásy“. O týchto slovách Sanchez hovorí: „V celej svätej 
omši nehovorí kňaz potešiteľnejšie slová nad tieto. Lebo ani kňaz 
ani ľud nemôžu nič lepšie konať, ako Bohu svätú omšu obetovať“. 
Ak sa po pozdvihovaní svätého kalicha hneď modlíš iné modlitby, 
konáš veľmi pošetilo, lebo zanedbávaš obetovanie svätej omše  
a Bohu na obetu prinášaš len svoju biednu modlitbu namiesto 
najvzácnejšieho zo všetkých pokladov.   

Zakaždým máš Ježiša Krista prosiť aj o to, aby tvoje 
nedostatočné obetovanie nahradil a namiesto teba svätú omšu 
obetoval svojmu nebeskému Otcovi. Máš sa modliť: „Najmilší 
Ježišu, keďže ja nemôžem dobre obetovať svätú omšu, prosím ťa, 
ráč ju za mňa obetovať svojmu Otcovi.“  

Po tomto obetovaní svätej omše pováž, aké bezhraničné 
sebaponíženie, sebazmarenie, pokorenie a akú neopísateľnú lásku 
k tebe dáva Ježiš najavo pri každom svätom premenení! Aby sa za 
teba stal obetou. Pod pokorným, nepatrným spôsobom chleba  
a vína Ježiš na oltári ukrýva svoju slávu, svoju nebeskú jasnosť, 
svoju veľkosť, svoje božstvo i človečenstvo. Počúvaj, čo o tom 
hovorí sv. František z Assisi: „Celý človek má ustrnúť, celý svet sa 
má triasť a celé nebo sa má zhroziť, keď Syn Boha večného je nad 
oltárom v rukách kňazových! Ó, podivná výsosť, ó poníženie! 
Jednorodený Syn Boží, Pán všetkých tvorov, sa ponižuje tak, že 
kvôli spáse človeka sa ukrýva pod malou podobou chleba!"  

Obdivuj toto poníženie Ježiša Krista, ktorému sa na oltári 
z lásky k tebe podvolil a pros ho, aby ti pomáhal vždy viac ho  
z celého srdca milovať, čistotu podľa stavu verne zachovať  
a v cnosti i dokonalosti sa vzmáhať.  

Pri svätom prijímaní si v sebe opätovne vzbuď žiaľ i ľútosť 
nad svojimi hriechmi i lásku k Bohu a prijímaj aspoň duchovne, t. j. 
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vzbuď v sebe vrelú túžbu po spojení sa s Ježišom Kristom vo 
sviatosti lásky, nábožne sa modliac:  

„Ó, Ježišu, zo srdca ľutujem, že som Teba, najvyššiu  
a milovania najhodnejšiu dobrotu urazil. Žiadam si, aby som ťa 
vo svojom srdci mohol prijať, príď, poď, zostaň u mňa a požehnaj 
ma. Amen." 

Toto duchovné prijímanie je Bohu veľmi príjemné  
a tebe veľmi užitočné. Preto ho nikdy pri svätej omši nezameškaj, 
ak nemôžeš skutočne prijímať. Sv. Terézii veľmi ležalo na srdci, aby 
svoje duchovné dcéry privádzala k častejšiemu vzbudeniu 
duchovného prijímania. Preto píše: ,,Duchovné prijímanie je veľmi 
prospešné, nezanedbávajte ho, lebo z toho Pán pozná, ako veľmi ho 
milujeme“. A sv. Ján z kríža nás o tom takto poúča: „Duchovne 
prijímať môžeme i bez toho, aby nás niekto videl, nemusíme sa 
pred ním ani postiť a nepotrebujeme ani dovolenie duchovného 
otca. Takto môžeme prijímať, koľkokrát sa nám zaľúbi, lebo 
k duchovnému prijímaniu si potrebujeme vzbudiť v sebe iba lásku."  

Ctihodný P. Martin z Kochemu hovorí: ,,Kým Kristus Pán 
chodil po zemi, mnohých chorých uzdravil vkladaním svojich 
svätých rúk, ale uzdravil i mnoho neprítomných, napr. dcéru 
kananskej ženy, syna kráľovského úradníka a stotníkovho sluhu. 
Podobne udeľuje mnoho milostí tým, ktorí ho v najsvätejšej 
sviatosti hodne prijímajú, ale nie menej činí účastnými svojej 
milosti i tých, ktorí majú veľkú túžbu, aby ho prijať mohli. Toto 
duchovné prijímanie máme chápať tak, ako to povedal Pán  
v evanjeliu sv. Jána: „Ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, 
nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nebude žízniť."84 Lebo čo 
znamená prichádzať ku Kristovi, ako v neho veriť, v neho úfať  
a jeho milovať? Kto ale toto činí alebo si žiada činiť, duchovne 
prijíma a nikdy žízniť nebude. Kristus Pán svoje milosti nespojil so 
sviatosťami tak, aby ich nemohol udeľovať mimo svätého 
prijímania. Pri duchovnom prijímaní môže človeku udeliť viac 
milostí, ako inému pri prijímaní sviatostnom, keď totiž ten má 
väčšiu túžbu po ňom, ako tamten. Lebo čím vrúcnejšie si niekto 
žiada prijať Krista Pána, tým väčšia je milosť, ktorú z duchovného 
prijímania dostáva.“  

Toto duchovné prijímanie je teda svätým a spasiteľným a ním 
môže človek dosiahnuť mnoho milostí. Preto naša svätá Cirkev učí, 
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že tí ktorí v túžbe požívajú na oltári im predložený chlieb, pociťujú 
jeho ovocie i úžitok skrze živú vieru, ktorá účinkuje skrze lásku.85 
Uvažuj teda, ó zbožná duša, aké potešiteľné a radostné je toto 
učenie Cirkvi! Ak každý deň nemôžeš skutočne prijímať Telo Pána 
v najsvätejšej sviatosti, nič  ti neprekáža, aby si ho mohla vo viere  
a v túžbe každý deň duchovne prijímať pri svätej omši, a tak sa 
obohacovať jeho milosťami! K duchovnému prijímaniu ti dobre 
poslúži nasledujúca odpustková modlitba sv. Alfonza z Liguori: 

Ježišu môj, verím, že si v najsvätejšej sviatosti prítomný. 
Milujem ťa nadovšetko a  moja duša túži po tebe. Keďže ťa ale teraz 
nemôžem prijať vo svätej sviatosti, príď aspoň duchovne do môjho 
srdca. Objímam ťa, akoby si už bol u mňa a celkom sa s tebou 
zjednocujem. Ó, nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Ó, Ježišu, 
ty môj najväčší poklad, ty sladká láska moja, raň a rozpáľ moje 
srdce, aby vždy celé horelo pre teba.86  

Pri svätom prijímaní sa rozpamätaj na to, ako Ježišove mŕtve 
telo sňali z kríža a položili ho do lona jeho prežalostnej matky a maj 
úprimný súcit s prebolestnou matkou, ktorá je i tvojou milujúcou 
matkou. 

Od svätého prijímania až do požehnania si predstavuj, ako 
Ježiš slávne vstal z mŕtvych, štyridsať dní zotrvával medzi svojimi 
učeníkmi a potom slávne vstúpil na nebesia, keď predtým požehnal 
tých, ktorí boli prítomní. Pros ho vrúcne, aby ráčil skrze ruku svojho 
námestníka udeliť svoje božské požehnanie tebe, tvojim milým 
rodičom i tvojim príbuzným, priateľom, ba  i tvojim nepriateľom  
a celej svätej Cirkvi.  

Od požehnania až do konca ďakuj svojmu božskému 
Spasiteľovi za jeho vtelenie, utrpenie i smrť, za zoslanie Ducha 
Svätého i za tie veľké milosti, ktoré si pri svätej omši obdržal. 

 

  

                                                             
85 Koncil trid. sed. 13, hl. 8. 
86 Odpustky 40 dní; raz za deň. Lev XIII. Resar. za teba. S. Congr. indulg: 30. júna 1893 
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Hlava 18. Aby sme mali účasť na ovocí svätej omše, musíme sa na 

nej úctivo zúčastňovať 
 

Aby si mal účasť na ovocí svätej omše, musíš sa na nej 
zúčastňovať nielen pozorne ale i úctivo. 

Neomylný cirkevný Tridentský koncil hovorí: „Keďže 
vyznávame, že všetci kresťania nemôžu vykonať žiadne iné tak 
sväté a božské dielo, ako je práve toto hrozné tajomstvo, v ktorom 
denne skrze kňaza býva na oltári obetovaná tá obeta, ktorá pôsobí 
život a ktorá nás zmierila s Bohom Otcom, z toho dostatočne 
vyplýva, že máme vynaložiť všetku našu horlivosť a starostlivosť 
na to, aby táto obeta, ako sa len dá, bola konaná s najväčšou 
vnútornou čistotou srdca a s vonkajším preukazovaním nábožnosti 
i zbožnosti.“87  

To sú veľmi pamätné slová, ktoré by si mali vziať  
k srdcu nielen kňazi, ale i všetci, ktorí sa na svätej omši zúčastňujú. 
Veriaci aby na svätej omši boli účastní so všetkou úctivosťou. Kňazi 
aby najsvätejšiu obetu konali so všemožnou nábožnosťou.  

Historik Jozef Flavius o židovských obetách hovorí, že  
v židovskom chráme denne konalo služby sedemsto kňazov  
a levitov, ktorí obetné zvieratá zabíjali, čistili, rozsekávali  
a na oltári pálili. To sa dialo s takou úctivosťou a v takom tichu, 
akoby bol v chráme len jeden kňaz. Ak teda židia preukazovali takú 
úctivosť svojej zvieracej obete, ktorá bola len predobrazom našej 
obety svätej omše, čím viac máme my, kresťania, preukazovať 
všetku možnú úctivosť a nábožnosť najvyššiemu tajomstvu obety 
svätej omše, v ktorej najsvätejší Baránok Boží býva kvôli našej 
spáse zabitý duchovným spôsobom. O čo viac teda máme byť my 
pritom prítomní s najväčšou úctou a s najväčším mlčaním!  

Príkladom židovských kňazov sa riadili i prví kresťania. Sv. 
Ján Zlatoústy hovorí o nich nasledovne: „Keď mali vstúpiť do 
chrámu, pokorne bozkali prah dverí a pri svätej omši zachovávali 
také ticho, akoby nikoho v kostole nebolo." Také úctivé ticho 
prikazuje kresťanom i liturgia sv. Jakuba, kde sa hovorí: „Všetci 
ľudia majú mlčať, s bázňou a chvením stáť a na nič pozemské 
nemyslieť, lebo príde kráľ všetkých kráľov, náš Pán Ježiš Kristus, 
aby bol zabitý a veriacim svojim za pokrm vydaný.“  
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Toto napomenutie si veľmi vzal k srdcu svätý biskup Martin, 
ktorý nikdy v kostole nesedával, ale vždy kľačal alebo stál  
a s ustrašenou tvárou sa modlieval. Keď sa ho ktosi spýtal, prečo 
tak robí, povedal: „Či sa nemám báť, keď stojím pred svojim Bohom 
a Pánom?"  

Aj Dávid, preniknutý touto posvätnou bázňou, hovorí: „Ja 
vojdem do Tvojho domu, do množstva Tvojho milosrdenstva, 
klaňať sa budem pri Tvojom svätom chráme v bázni Tvojej.“88  

Tu môžem tiež právom použiť slová, ktoré Boh z horiaceho 
kra povedal Mojžišovi: „Vyzuj obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na 
ktorom stojíš, je zem svätá.“89 Svätejší je zaiste každý náš kostol, 
ktorý biskup mnohými obradmi, skrze pomazanie svätým olejom  
a modlitby vysvätil a ktorý skrze obetovanie svätej omše býva 
denne posväcovaný.  

Ak teda Dávid, miláčik Boží, len s bázňou a s chvením vchádzal 
do svätého stánku, kde stála len archa zmluvy, čím viac máme my, 
úbohí hriešnici, vchádzať s bázňou a s chvením  do našich tak veľmi 
posvätených kostolov, kde sa uchováva najsvätejšia sviatosť 
oltárna, kde sa koná božská obeta svätej omše a tam byť prítomní 
pri najvyššej bohoslužbe! Preto všemohúci Boh hovorí: „Bojte sa 
svätyne mojej.“90 To platí viac o našich kostoloch ako o svätostánku 
Izraelitov. Naše kostoly boli omnoho viac predobrazené Jakubovým 
rebríkom a miestom Bethel než chrám Šalamúna, o ktorom Jakub 
povedal: „Aké hrozné je toto miesto! Niet tu iného, len dom Boží 
a brána nebeská.“91  

Toto všetko som pripomenul len preto, aby každý mohol 
spoznať, aké sväté naše kostoly i naša bohoslužba sú a s akou 
úctivosťou máme do kostola prichádzať a tam sa modliť. Z toho 
môžeš i usúdiť, ako hriešne konajú tí, ktorí s tak malou 
nábožnosťou a úctivosťou do kostola prichádzajú a správajú sa 
tam, akoby boli vo svojich domovoch alebo na ulici, nepomysliac 
ani na to, že kostol je domom Božím a skutočným príbytkom Syna 
Božieho. Niektorí sú tak opovážliví, že pri najvyššej Bohoslužbe, pri 
najdôstojnejšej svätej omši, pri ktorej aj anjeli plní svätej bázne 
padajú na tvár, sa tak všetečne obzerajú na prichádzajúcich 
i odchádzajúcich, blúdia očami, myslia na svetské veci a  bez 

                                                             
88 Žalm 5, 8. 
89 2. Mojž. 3, 5. 
90 3. Mojž. 26, 2. 
91 1. Mojž. 28, 17. 



90 
 

ostychu klebetia a hovoria o zbytočných veciach. Týmto môže 
Kristus Pán celým právom povedať to, čo povedal predavačom  
v jeruzalemskom chráme: „Dom môj sa bude volať domom 
modlitby a vy ste ho učinili pelešou lotrovskou.“92  

Naše kostoly sú omnoho viac ako modlitebňami, ony sú 
skutočnými domami Božími, lebo v nich v najsvätejšej sviatosti 
oltárnej skutočne a podstatne prebýva Kristus Pán. Keď už 
vykorbáčoval židov z chrámu, ako potom niekedy potrestá tých 
kresťanov, ktorí jeho svätý dom zneucťujú klebetením, všetečným 
obzeraním sa a necudným poškuľovaním po osobách druhého 
pohlavia!  

Sv. Ján Almužník nestrpel, aby sa ktokoľvek v kostole 
rozprával. Kto tak urobil, tomu pred všetkými ukázal kostolné 
dvere a povedal: „Ak si sem prišiel modliť sa, modli sa teda srdcom 
i ústami, ale ak si sem prišiel klebetiť, vedz, že je napísané: „Dom 
Boží je dom modlitby! Preto nerob z neho klebetiareň“.  

Nech ti je také trestuhodné správanie, milý čitateľu, vzdialené. 
Čo máš preto robiť?  

Akonáhle vstúpiš do kostola, hneď sa tak správaj, ako sa na 
takomto posvätnom mieste sluší. Sv. Vasil hovorí: „Pováž, keď už 
ten, kto prichádza k pozemskému kniežaťu, sa k nemu blíži  
s najväčšou úctivosťou, s akou veľkou úctivosťou má potom 
prichádzať človek, pozemský červík, pred tvár toho, okolo ktorého 
s bázňou stoja všetky mocnosti nebeských zástupov?“ 

Pamätaj, že nevchádzaš do obyčajného domu, ale skutočne do 
domu Božieho, na to miesto, ktoré si Boh vyvolil a posvätil k tomu, 
aby tam naše prosby počúval a naše poklony prijímal. Nehovor, že 
na vonkajšku nezáleží. Je síce chválitebné dať si záležať na tom, aby 
si mal vnútri viac nábožnosti, ako dávaš najavo navonok. Ale kde 
býva bázeň pred Bohom, tam sa ona i navonok prejavuje. A potom, 
vonkajšie správanie účinkuje na vnútorné rozpoloženie. Ak teda 
máme a musíme sa v kostole chovať veľmi úctivo, máme a musíme 
sa tam nadovšetko úctivo správať pri svätej omši. Lebo pri svätej 
omši sa nekrvavo deje presne to, čo sa na Golgote dialo krvavo, tu 
máme toho istého kňaza-obetníka i tú istú obetu. Pri svätej omši sa 
obetuje ten istý Spasiteľ, ktorý visel na kríži, s tým istým srdcom 
horiacim láskou, s tou istou pokornou poslušnosťou, so všetkými 
svojimi zásluhami, so svojím božstvom i človečenstvom. Keby si ty, 
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milý čitateľu, vždy pri svätej omši myslel na to, že na oltári sa 
tajomným spôsobom podstatne deje to isté, čo sa dialo na Kalvárii, 
keby si myslel i na to, že kňaz po svätom premenení ukazuje to isté 
telo Ježiša Krista, ktoré tam za nás na kríži viselo prebodnuté 
klincami, ukazuje tú istú krv, ktorá tam zo svätých rán prúdila, keby 
si na to myslel, že i ty si svojimi hriechmi to telo križoval, tú krv 
vylieval, ó, musel by si mať srdce zo skaly a železa, aby si  
s najhlbšou úctivosťou nehľadel na svojho Spasiteľa, neľutoval 
svoje hriechy, neďakoval mu z najúprimnejšieho srdca, 
a nesľuboval polepšenie života i večnú lásku. Ale čo mám povedať 
o takých katolíkoch, ktorí sa v kostole ešte i pri svätej omši 
rozprávajú a smejú, všetečne sa obzerajú a iných rušia  
v nábožnosti? Či títo takým činom neurážajú Pána Boha 
a nedostávajú od neho kliatbu namiesto požehnania, najmä keď 
iných prítomných pohoršujú a v modlitbe ich vyrušujú?  

Aby som ti raz navždy to rozprávanie pri svätej omši 
znechutil, spomeniem výrok Pána: „Hovorím vám, z každého 
prázdneho (zbytočného) slova, ktoré budú ľudia hovoriť, vydajú 
odpočet v súdny deň.“93 Ale ktoré slová môžu byť prázdnejšími, 
zbytočnejšími, ako tvoje klebetenie pri svätej omši? Ó, aký hrozný 
bude pohľad prísneho Sudcu sveta, keď bude od teba žiadať 
odpočet z každého zbytočného slova, ktorým si ho zneucťoval pri 
najhroznejšom a zároveň i najmilostnejšom tajomstve, pri jeho 
obete, pri svätej omši! Filip, španielsky kráľ, zo svojho dvora 
prepustil dvoch urodzených pánov, pretože sa pri svätej omši 
rozprávali. „Lebo takí ľudia“ povedal, „ktorí nebeskému kráľovi 
preukazujú tak málo úcty, sa dajú i ľahko zviesť k tomu, aby 
odopreli povinnú úctu mne, pozemskému panovníkovi.“  

Sv. Ján Zlatoústy sa so žiaľom vyjadruje o tých, ktorí sa pri 
Bohoslužbe neúctivo správajú a volá: „Vidím tu niektorých stáť  
a tliachať, keď sa koná modlitba, ba, oni tliachajú i vtedy, keď kňaz 
posväcuje. Ó, bezočivosť!... Či niet divu, že do nich neudrie hrom...?" 
A sv. Damián hovorí: „Ako veľmi bývajú dráždení anjeli tými, ktorí 
neúctivo sedia pred tvárou toho, pred ktorým oni sami s chvením 
stoja!“  Môj milý čitateľu, vezmi si k srdcu výroky týchto dvoch 
svätých mužov a svätú omšu vždy počúvaj tak úctivo, ako sa na 
veriaceho katolíka sluší.  
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Hlava 19. Aby sme mali účasť na ovocí svätej omše, musíme sa na 

nej zúčastňovať nábožne 
 

Nábožnosť musíš spájať s úctou a pozornosťou. Svätá omša ti 
otvára všetky poklady lásky a milosrdenstva Božieho. V nej máš 
pred očami všetky dobré veci, ktoré pre čas i pre večnosť 
potrebuješ. Ale aby si ich obdržal, k tomu sa žiada zbožné 
rozpoloženie mysle a uzobraná, horlivá modlitba, alebo iným 
slovom, pravá nábožnosť. Kto sa však v kostole a pri svätej omši 
vedome zaoberá časnými starosťami alebo zbytočnými 
pozemskými myšlienkami, ten vychádza s prázdnymi rukami, ba 
uráža Boha a priťahuje na seba jeho nemilosť i trest.  

Ctihodný P. Martin z Kochemu hovorí: „Musíme veľmi ľutovať 
to, že niektorí ľudia pri svätej omši majú takú zanedbateľnú 
nábožnosť a že sa tak zle a bez všetkej horlivosti na nej zúčastňujú. 
Mnohí takí ľudia sa dívajú sem a tam, obzerajú si vchádzajúcich  
a vychádzajúcich, modlitby odriekavajú len ústami a bez pohnutia 
srdca, ba zo samej lenivosti i pri pozdvihovaní sedia v laviciach, ba 
stručne povedané správajú sa tak, akoby ani katolíkmi neboli 
a ničomu vo svätej omši neverili. Ó, ako sa musí človek zarmútiť, 
keď vidí, že títo biedni ľudia preukazujú tak nepatrnú úctu 
Najvyššiemu Bohu, ktorý pre našu spásu na oltári koná tak dôležité 
dielo!“  

To s akou nábožnosťou sa na svätej omši máme zúčastňovať, 
nás učí naša svätá Cirkev, ktorá hovorí: „Keďže vyznávame, že 
veriaci kresťania nemôžu konať žiadne iné tak sväté a božské dielo, 
ako je práve toto hrozné tajomstvo..., z toho dostatočne vyplýva, že 
máme vynakladať každú námahu a všetku usilovnosť na to, aby 
sme ho konali s najväčšou vnútornou čistotou i vonkajšou 
nábožnosťou.“94  

Pravá nábožnosť nepozostáva, ako sa niektorí nemúdro 
nazdávajú, v sladkých citoch a útechách, ale v pevnej a odhodlanej 
vôli zaoberať sa len Bohom a vyvarovať sa každej roztržitosti, alebo 
si ju vyhodiť z hlavy. Ak si teda žiadaš nábožne sa zúčastniť na 
svätej omši, ale žiadnu nábožnosť v sebe necítiš a ustavične musíš 
bojovať proti roztržitým myšlienkam, nemusíš sa pre to 
znepokojovať. Lebo milý Boh hľadí len na vôľu, a ty si takto získaš 
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omnoho viac zásluh i milostí, ako keby si pri svätej omši pociťoval 
najväčšiu nábožnosť.  

Čo máš teda robiť, keď pri svätej omši v sebe necítiš žiadnu 
nábožnosť a i napriek všetkému svojmu snaženiu sa nábožným stať 
nemôžeš? Drž sa rady, ktorú dal Kristus Pán svätej Gertrúde. Vo 
svojich Zjaveniach nám hovorí nasledovne: „Keď sa jedného dňa 
v chóre usilovala veľmi pozorne spievať a predsa pre ľudskú 
slabosť bola často roztržitou, riekla sama sebe: „Čo mi môže taká 
nestála modlitba osožiť? Lepšie bude, keď ju celkom preruším.“ 
Vstala a chcela z chóru odísť. Tu sa jej zjavil Kristus Pán držiac svoje 
srdce v rukách a povedal: „Hľa, tu ti predstavujem svoje srdce, aby 
si mu mohla rozkazovať, aby všetko verne vykonalo, čo ty  
z vlastných síl nemôžeš. Týmto spôsobom budú pred mojimi očami 
všetky tvoje skutky najdokonalejšími." 

Sv. Gertrúda sa tomu veľmi začudovala a považovala za 
neslušné, aby tak šľachetné srdce Ježiša Krista malo naprávať jej 
nedokonalosti. Na to jej Pán povedal toto podobenstvo: „Ako by to 
teba mrzelo, keby si mala krásny hlas a veľkú chuť ku spevu a iná, 
ktorá nemá krásny hlas, by ťa nenechala spievať za seba, tak i moje 
božské srdce si veľmi žiada, aby si ak nie vždy slovami, aspoň 
nejakým znamením do neho zverila to, čo ty sama dobre vykonať 
nevládzeš.“ 95 Ó, aké utešené slová, aké výborné ponaučenie! Aký 
ľahký spôsob nahradiť nepobožnosť pri svätej omši! Ak si pri nej 
veľmi roztržitý a nemôžeš mať žiadnu nábožnosť, povedz len: 
„Najmilší Ježišu! Srdečne ľutujem, že som pri mojej modlitbe tak 
roztržitý, preto sa odporúčam tvojmu sladkému srdcu, pokorne 
prosiac, aby moju nepobožnosť nahradiť ráčilo!“  

Aby si na svätej omši bol nábožne prítomný, radím ti toto: Keď 
ideš na svätú omšu, idúc do kostola zozbieraj svoje myšlienky a pri 
svätej omši si živo predstav, že s milou Matkou Božou i so sv. Jánom 
stojíš na Golgote pod krížom svojho božského Vykupiteľa. Hlboko 
sa pokor, vzbuď v sebe vieru, nádej, lásku a ľútosť, dávaj pozor na 
všetko, čo kňaz pri svätej omši koná, vynasnaž sa modliť čo 
najpobožnejšie a zo svojej hlavy vyháňaj každú roztržitú 
myšlienku. 

Potom dobre uváž, čo chceš pri svätej omši činiť. Nejdeš do 
kostola ako farizej alebo publikán, len aby si sa tam modlil, ale ideš 
ako Dávid, aby si tam i obetoval, ako o sebe v 115. žalme hovorí:  
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„Ó, Pane! ja som služobník tvoj a syn dievky tvojej. Tebe budem 
obetovať obetu chvály a budem vzývať meno Pánovo.“  Ak ideš na 
svätú omšu, ideš tam preto, aby si vo svätej obete konal 
najvznešenejšiu Bohoslužbu. Ideš tam, aby si Bohu priniesol obetu, 
ktorá mu je tak milá, ako on sám sebe. Počúvaj, čo o tom hovorí  
P. Gobat: „Účasť na svätej omši nespočíva vlastne v modlitbe, ale  
v klaňaní sa a obetovaní, čiže v konaní božskej obety. Lebo všetci, 
ktorí sa na svätej omši nábožne a zbožne zúčastňujú, majú 
s kňazom spoluobetovať.“96 Čo však to spoluobetovanie znamená, 
vysvetľuje na inom mieste takto: „Obetovať znamená konať 
najvýznamnejšie dielo zo všetkých mravných cností. Lebo keď 
obetujeme, dosvedčujeme tým, že Boh je najvyšším Pánom, 
ktorému prináleží nekonečná česť a že my sme jeho poddaní,  
s ktorými on môže zaobchádzať tak, ako sa mu páči. Preto je obeta 
zo všetkých cnostných činov Bohu najmilšia a nám ľuďom 
najužitočnejšia.“97  

Hľa, obeta je tak dôležitým dielom a veľmi záleží na tom, aby 
si ju konal dôstojne. Preto si pred svätou omšou vzbudzuj pevný 
úmysel, že budeš na nej pre spásu svojej duše nábožne prítomný. 
Ak si si predsavzal, že sa pri svätej omši budeš modliť isté modlitby, 
alebo ak si povinný pri nej vykonať isté pobožnosti, konaj ich až do 
pozdvihovania. Pri pozdvihovaní ale prestaň.  

A čo máš robiť, keď kňaz vyriekol slová svätého premenenia? 
Na to odpovedám: Rob to, čo vidíš činiť kňaza. Akonáhle kňaz 
vyslovil sväté slová, padá na kolená a klania sa svojmu Pánu a Bohu, 
ktorého drží vo svojich rukách. Čiň to isté. Aj ty si kľakni na kolená, 
skloň hlavu a so zbožnou vierou sa klaňaj svojmu Bohu, ktorý je tu 
z lásky k tebe prítomný pod spôsobom chleba. Už tvoj rozum ti 
hovorí, že si povinný svojmu Pánovi, ktorý je na oltári prítomný, 
preukázať náležitú úctu. Aj sv. Písmo nám na mnohých príkladoch 
ukazuje, ako túto úctu poklony dávali ľudia Pánovi najavo, kým žil 
a chodil po tejto zemi. O mudrcoch z východu sv. Písmo hovorí: 
„Vošli do domu, našli tam dieťa s Máriou, jeho matkou, a padnúc na 
kolená, klaňali sa mu.“98 Keď slepý od narodenia počul z úst Krista 
Pána, že je Syn Boží, „hneď padol na kolená a klaňal sa mu.“99 Keď 
učeníci videli Krista na vrchu v Galilei, „pristúpili k nemu, objali mu 
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nohy a klaňali sa mu.“100 To isté máš činiť i ty, keď kňaz po svätom 
premenení padá na kolená a klania sa Kristu Pánu. Lebo to je tvoja 
povinnosť. Ak sa takto s nábožnosťou na svätej omši zúčastňuješ, 
staneš sa účastným i na ovocí obety svätej omše. 

 

Hlava 20. Ako máme obetovať Bohu svätú omšu a aký veľký 

úžitok z tejto obety máme 
 

Túto hlavu, duša zbožná, čítaj pozorne a vštep si ju hlboko do 
pamäti. Lebo preveľmi záleží na tom, aby si o nej rozmýšľala  
a nasledujúc ponaučenia, ktoré obsahuje, tak veľký úžitok získala.  

Svätá omša je, ako som už skôr dokázal, pravou, jedinou  
a najvyššou obetou kresťanstva a tí, ktorí sa na nej chcú riadne 
zúčastniť, musia ju obetovať Bohu Najvyššiemu. Lebo takto hovorí 
istý zbožný a učený teológ: ,,Účasť na svätej omši nie je vlastne 
modlitbou, ale klaňaním sa a obetovaním, lebo všetci, ktorí sú pri 
svätej omši prítomní, zároveň s kňazom konajú obetu božskú. 
Najvyšším kňazom i obetníkom je však Kristus, ktorý nebeskému 
Otcovi obetuje všetky sväté omše. Po ňom nasleduje kňaz, ktorý 
božskú obetu prináša. V treťom rade tohto novozákonného 
kňazstva stoja všetci tí, ktorí sú pri svätej omši prítomní. Aj oni 
majú v istom zmysle moc obetovať svätú obetu. Do štvrtého radu 
by som postavil tých, ktorí svätú omšu objednali alebo 
pre obetovanie potrebné náčinie, ako kalich, omšové rúcho, albu 
atď. darovali. Do piateho radu patria tí, ktorí sa pre neodkladné 
povinnosti nemôžu k svätej omši osobne dostaviť, ale sú aspoň  
v duchu prítomní a duchovným spôsobom prinášajú spolu  
s kňazom svätú obetu. Všetci títo v istom zmysle patria 
k obetujúcim a stávajú sa účastnými na ovocí svätej obety a môžu 
privlastniť i jej úžitok iným.“101 Tieto slová si zaslúžia náležitú 
úvahu, lebo obsahujú krásne a potešiteľné ponaučenie.  

Myslím, že medzi najdôležitejšie milosti, ktorými Boh svojich 
pravoverných vyznávačov obdaril, patrí tá, že nielen svojim 
kňazom ale i všetkým veriacim doprial obetovať najdôstojnejšiu a 
božskú obetu svätej omše svojej Velebnosti. Počúvaj a čuduj sa, ako 
sv. Peter velebí túto mimoriadne veľkú milosť kresťanov, keď ku 
všetkým veriacim hovorí: „Ale vy ste rod vyvolený, kráľovské 
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kňazstvo, ľud svätý, národ vydobytý...  aby ste ako živé kamene 
vybudovali sa v kňazstvo sväté, k obetovaniu duchovných obetí, 
príjemných Bohu skrze Ježiša Krista.“ 102 

Svätý Peter chce týmito slovami naznačiť, že všetci veriaci 
oboch pohlaví sú pri svätej omši duchovným spôsobom kňazmi  
a majú od Boha moc prinášať duchovné obety. Ak ale svätú omšu 
obetujú skrze ruky kňaza, neobetujú ju len duchovným spôsobom, 
ale i telesným, lebo obetujú práve to, čo kňaz drží v rukách, ako to 
nižšie podrobnejšie vysvetlím. Aká veľká je to výsada a milosť pre 
svetských ľudí! Aké je to pre nich veľké dobrodenie, že zo samej 
milosti, bez akýchkoľvek námah, si môžu zaopatriť predrahocenný 
poklad tela i krvi Pána a pár slovami ho bez námahy môžu k svojmu 
najväčšiemu úžitku obetovať Bohu! Usilovne užívaj túto úžasnú 
výsadu, zbožný kresťan! Lebo k dosiahnutiu veľkých pokladov 
milosti nemáš veru ľahšieho prostriedku, ako keď pri svätej omši 
konáš svoj duchovný kňazský úrad.  

Obetovanie je i najznamenitejším dielom, ktoré máš pri svätej 
omši konať, lebo bez neho sa nemôžeš ani na svätej omši náležite 
zúčastniť. P. Anton, zbožný učiteľ duchovného života, hovorí: 
„Účasť na svätej omši nespočíva len v tom, aby bol niekto na nej 
prítomný, ale aby svätú omšu spolu s kňazom obetoval.“103 Dobre 
si tieto slová uvedom a ak chceš dosiahnuť hojný úžitok zo svätej 
omše, verne ich nasleduj. Ďalej hovorí: „Všetci veriaci môžu svätú 
omšu obetovať, ale nie sami o sebe, lež skrze ruky kňaza. Aby sa 
však mohlo o veriacich povedať, že svätú omšu obetujú, musia pri 
nej zvláštnym spôsobom spoluúčinkovať, totiž tak, že alebo si svätú 
omšu objednajú alebo na nej slúžia, alebo sa na nej zúčastnia. 
O neprítomných, hoci sú údmi Cirkvi, sa nemôže povedať, že 
obetujú, ak na svätej omši spolu neúčinkujú niektorým z uvedených 
spôsobov.“  

S týmto výrokom úplne súhlasím a hovorím: Aby si sa na 
svätej omši zúčastnil k svojmu úžitku, nestačí ti, aby si bol len 
osobne na nej prítomný, ale zároveň s kňazom musíš svätú omšu 
obetovať Bohu. Keďže svätá omša je obeta, ktorá býva prinášaná 
Bohu, patrí i k podstate obety svätej omše, aby bola Bohu skutočne 
prinášaná. Preto tí, ktorí svätú omšu neobetujú ani slovami ani  
v myšlienkach (hoci cirkevnému prikázaniu vyhovejú, keď sa 
nábožne modlia iné modlitby, ktoré neobsahujú žiadne 
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obetovanie), nemávajú zo svätej omše taký veľký úžitok, ako tí, 
ktorí ju s kňazom spoluobetujú.  

To ti teraz dokážem. Keby sa niekto nábožne pomodlil mnoho 
ružencov a obetoval ich Kristu Pánu a jeho blahoslavenej matke 
a keby sa niekto iný na jedinej svätej omši zúčastnil a  Bohu 
všemohúcemu ju obetoval, bezpochyby by obaja obetovali 
príjemný dar a zaslúžili by si veľkú odplatu. A čo myslíš, ktorý 
z týchto dvoch by Bohu priniesol cennejší dar a zaslúžil by si tak  
i väčšiu odplatu? Bez akýchkoľvek pochybností by ten druhý 
obetoval nepomerne cennejší dar, a zaslúžil by si tak omnoho 
väčšiu odplatu. Lebo čo daruje ten, kto obetuje mnoho ružencov? 
Obetuje síce presväté modlitby pochádzajúce od samotného Boha. 
Ale tieto modlitby, akokoľvek nábožne prednášané, sú predsa len 
modlitbami ľudí, a preto zostávajú vždy darmi nedokonalými. Ale 
čo prináša Pánu Bohu ten, kto mu obetuje svätú omšu? Prináša ako 
obetu samotné nadprirodzené dary, ba najdokonalejšie, 
najvznešenejšie, najbožskejšie. Obetuje Telo Kristovo, obetuje Krv 
Kristovu, slzy Kristove, smrť Kristovu a všetky Kristove zásluhy. Či 
to nie sú najsvätejšie, najdokonalejšie a Bohu Otcu najpríjemnejšie 
dary?  

Azda mi povieš: Kto svoju modlitbu a svoj ruženec obetuje, 
obetuje vlastné dary konané svojim vlastným namáhaním, ale kto 
obetuje svätú omšu alebo Kristove zásluhy, neobetuje svoje dary 
ale cudzie, prislúchajúce Kristu Pánu. Ale ja ti odpovedám, že kto sa 
na svätej omši zúčastňuje alebo pri nej obetuje Bohu Kristove 
zásluhy, neobetuje cudzie dary, ale svoje vlastné. Lebo skrze svätú 
omšu nám bývajú darované a privlastnené zásluhy Ježiša Krista. 
Nekrvavou obetou svätej omše si totiž privlastňujeme všetko to, čo 
nám Kristus svojim utrpením, smrťou i krvou zaslúžil.104 Aké 
potešujúce a povzbudzujúce sú tieto slová! Ale ak by si im snáď 
nechcel veriť, uvediem ti slová Cirkvi, ktorým uveriť musíš. Cirkev 
hovorí takto: „Ovocie krvavej obety na kríži býva nekrvavou obetou 
svätej omše bohato prijímané.“105 Hľa, týmito slovami Cirkev učí, že 
ten, kto sa na svätej omši zúčastňuje, nadobúda zásluhy i ovocie 
Kristovho utrpenia a aj ich čo najhojnejšie prijíma. Keďže ale to, čo 
ti bolo darované, je práve tak tvojim vlastným, ako to, čo si sám 
nadobudol, môžeš pri svätej omši Bohu Otcu obetovať Kristove 
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zásluhy práve tak ako svoje vlastné, a tak jeho zvrchovanej 
Velebnosti urobiť radosť nad radosti.  

A teraz pováž, akú veľkú milosť Kristus Pán preukazuje, keď 
ťa pri svätej omši činí kňazom duchovným spôsobom a dáva ti moc 
Bohu Otcu obetovať najdôstojnejšiu obetu svätej omše nielen za 
seba, ale i za iných tak, ako kňaz. Lebo Fernerus hovorí takto: „Svätú 
omšu obetuje za seba i za iných nielen kňaz, ale môžeš tak činiť i ty. 
Každý kresťan môže, koľkokrát sa na svätej omši zúčastňuje, 
obetovať ju za seba i za všetkých svojich priateľov."106 To 
potvrdzuje Cirkev v Misáli. Kňaz sa podľa tejto knihy po Sanctus 
modlí takto: ,,Rozpomeň sa, ó Pane! na služobníkov i služobnice 
svoje a na všetkých prítomných, ktorých viera je Ti povedomá a 
pobožnosť známa, za ktorých Ti obetujeme, alebo ktorí Tebe 
obetujú túto obetu chvály za seba i za všetkých svojich ..." Hľa, ako 
tieto slová dávajú jasne najavo, že každý, kto sa na svätej omši 
zúčastňuje, môže túto presvätú obetu obetovať Bohu ako kňaz a to 
nielen za seba, ale i za všetkých svojich priateľov a dobrodincov, 
ako za živých tak i za mŕtvych.   

Keď kňaz hovorí Orate Fratres, obracia sa na všetkých 
prítomných a prosí ich, aby mu pri obetovaní svätej omše pomáhali, 
hovoriac: „Modlite sa so mnou, milí bratia i sestry, aby moja i vaša 
obeta bola príjemnou Bohu Otcu všemohúcemu“. Týmito slovami 
chce kňaz povedať: „Mám vykonať dielo tak veľmi dôležité a obetu 
tak božskú a nemám dosť vlastných síl k tomu, preto vás prosím, 
pomáhajte mi vy modliť sa i obetovať, lebo sa to týka i vás tak ako 
mňa, pretože tá obeta je rovnako tak vašou ako mojou“. V Kánone, 
po pozdvihovaní kalicha, sa kňaz modlí takto: „Ó Pane! my 
služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme Tvojej preslávnej 
Velebnosti z Tvojich údelov a darov obetu čistú ...“ Hľa, tu kňaz 
výslovne Bohu hovorí, že neobetuje len sám, ale že i svätý ľud spolu 
s ním prináša túto čistú obetu. Ak ale prítomní neobetujú svätú 
omšu ani slovami ani v myšlienkach, kňaza takpovediac klamú, 
alebo lepšie povedané, klamú samých seba, lebo sa okrádajú  
o veľkú zásluhu. Už menovaný Forner hovorí takto: „Tu by mali 
vaše uši dávať dobrý pozor a mali by ste uvážiť, o akú dobrú vec sa 
okrádajú tí, ktorí sa tak zriedkavo na svätej omši zúčastňujú, alebo 
tí, ktorí síce na svätú omšu prichádzajú, ale pri nej nemajú záujem 
o to, aby ju za seba a za svojich blízkych obetovali."107  
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Tieto slová sú veľmi dôležité a ľudia by si ich mali náležite 
všímať. Lebo veľmi si škodia nielen tí, ktorí svätú omšu 
ľahkomyseľne zanedbávajú, ale aj tí, ktorí sa na svätej omši len tak 
ledabolo zúčastňujú alebo sa na nej modlia len svoje každodenné 
modlitby a svätú omšu vôbec neobetúvajú. Lebo obetovanie je to 
najlepšie, čo pri svätej omši môžeme urobiť. A čím častejšie 
a úprimnejšie ju kto obetuje, tým viac Boha potešuje, tým viac 
spláca zo svojich trestov za hriechy, a tým väčšiu odplatu si 
pripravuje pre nebo. Koľkokrát pri svätej omši vyslovíš: „Obetujem, 
obetujem", toľkokrát to zaznieva pred Bohom, ako by si hovoril: 
„Platím, platím! Platím Ti, ó Bože, zlato zásluh Ježiša Krista, aby som 
ním zaplatil dlhy za svoje hriechy. Platím Ti týmto zlatom, aby som 
si zaň nakúpil nebeské blaho, platím Ti ním, aby som ním vyslobodil 
dušičky z očistca“.  

Hoci môžeme kedykoľvek s veľkým úžitkom hovoriť: „Pane, 
obetujem Ti Tvojho milovaného Syna, obetujem Ti jeho utrpenie 
a smrť, obetujem Ti jeho cnosti a zásluhy." Ale toto obetovanie 
mimo svätej omše nie je tak mocné, ako keď to robíme na svätej 
omši. Lebo toto obetovanie sa mimo svätej omše deje len slovami  
a je len duchovnou obetou, kým na svätej omši sa deje skutočne  
a je obetou opravdivou.  

Pri svätej omši je Kristus Pán osobne prítomný  
a prítomné sú i jeho cnosti a jeho zásluhy. Pri svätej omši bývajú 
jeho utrpenie a smrť skutočne obnovené. Pri svätej omši štedro 
rozdáva svoje zásluhy, darúva nám sám seba, aby sme ho obetovali 
Bohu Otcovi. Nanajvýš mocným a účinným je už samotné 
obetovanie Krista Pána, ktoré sa koná mimo svätej omše slovami, 
ako to Kristus Pán sám zjavil sv. Gertrúde, povediac: „Akokoľvek by 
bol niekto obťažený svojimi hriechmi, môže predsa dúfať v ich 
odpustenie, ak môjmu božskému Otcovi obetuje moje utrpenie  
a moju smrť.“108 Ak už obetovanie Kristovho utrpenia mimo omše 
svätej obyčajnými slovami tak mocne účinkuje, čo potom dokáže 
jeho skutočné obetovanie utrpenia pri svätej omši, pri ktorej je 
Kristus Pán nielen prítomný, ale i seba všetkým prítomným 
privlastňuje?  

Kristus Pán sv. Mechtilde na svätej omši raz povedal: „Hľa, 
dávam ti svoju božskú lásku, svoju zbožnosť a svoje prehorké 
umučenie; všetky tieto veci ti privlastňujem, aby si mi ich mohla 

                                                             
108 Zj. kn. 4, hl. 25. 
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ako svoje zase dať naspäť. Keď tak bude duša robiť, ja jej budem 
vracať dvojnásobne, čo ona mne darovala. Koľkokrát mi ona bude 
toto zase obetovať, toľkokrát jej budem ja dvojnásobne vracať. 
Toto je tá stonásobná odplata, ktorú človek dostáva už tu v tomto 
čase a v budúcom život večný.“109 Z týchto slov môžeme spoznať, 
že Kristus Pán nedal pri svätej omši svoje zásluhy len sv. Mechtilde, 
ale že ich darúva i nám a že my ich môžeme k svojmu najväčšiemu 
úžitku zase obetovať jemu.  

Učený P. Sanchez hovorí: „Zo všetkých dôležitých vecí svätej 
omše niet žiadnej, ktorá by obsahovala väčšiu útechu a vyššiu 
duchovnú radosť ako modlitba, ktorú kňaz hovorí po pozdvihovaní 
kalicha a v ktorej nepoškvrneného Baránka, snímajúceho hriechy 
sveta, obetuje Bohu Otcovi týmito slovami: „Ó, Pane, my služobníci 
Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme preslávnej Tvojej Velebnosti  
z Tvojich údelov a darov obetu čistú ..."110 Ľud nazýva svätým, 
pretože svätou omšou býva posvätený ako to Kristus Pán povedal: 
„Ja posväcujem seba samého za nich, aby i oni boli posvätení 
v pravde.“111 Posväcuje i okolo stojacich pokropením svojou krvou, 
ktorú pri pozdvihovaní kalicha na nich vylial, ako hovorí sv. Pavol: 
„Posvätil ľudí svojou krvou."112 Teraz dávaj pozor na to, akými 
dôraznými slovami kňaz svätú omšu obetuje Bohu v mene ľudu, 
keď po svätom pozdvihovaní hovorí: „Ó, Pane, my služobníci Tvoji, 
ale i ľud Tvoj svätý, obetujeme preslávnej Velebnosti Tvojej  
z Tvojich údelov a darov obetu čistú, obetu svätú, obetu 
nepoškvrnenú ...“ Ó, aká prevzácna je obeta, ktorú kňaz a každý  
z ľudu božskej Velebnosti prináša! Ó, ako srdečne ňou každý 
potešuje všemohúceho Boha i s celým jeho nebeským dvorom! 
Lebo tou obetou čistou, obetou svätou, obetou nepoškvrnenou nie 
je nič iné, ako najčistejšie Telo, najsvätejšia Duša, 
najnepoškvrnenejšia Krv Ježiša Krista, ktorý býva na oltári za nás 
zabitý, nie síce telesným a bolestným spôsobom, ale duchovným  
a nadprirodzeným. Človečenstvo Pána Ježiša je tou pravou krvavou 
obetou, ktoré býva obetované Božstvom, ako i kňazom a každým  
z prítomných, keď ústami alebo v srdci hovorí: „Pane, obetujem Ti 
Tvojho milovaného Syna skrze ruky kňaza v tej podobe, v akej je na 
oltári prítomný".  

                                                             
109 Zjav. kn. 1, hl. 44. 
110 Thesaur. missae, cap. 24. 
111 Ján 17, 19. 
112 Žid. 13, 12. 
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Tu sa pýtame, čo teda obetuje kňaz a čo na svätej omši obetujú 
prítomní, keď vyslovujú tieto slová? Odpovedám: všemohúcemu 
Bohu obetujú prevzácny dar, ktorý má väčšiu cenu než celý svet so 
všetkým svojim zlatom. Keby niekoho  majetkom bol celý svet, a ten 
by ho štedro všemohúcemu Bohu daroval, predsa by Bohu nedal 
toľko, koľko mu dáva ten, kto mu pri svätej omši nábožne obetuje 
jeho milého Syna. Povedal som mnoho, ale predsa to ešte nie je 
dosť, preto počúvaj ďalej! Čo dáva svojmu Bohu ten, kto mu obetuje 
svätú omšu? Dáva mu predrahý poklad, ktorý je hodnotnejší ako 
nesmierne veľké nebo so všetkými svojimi nekonečnými pokladmi 
a bohatstvami.  

Je toho síce veľa, čo som tu povedal, ale predsa ešte zďaleka 
nie dosť, preto musím povedať ešte omnoho viac. Čo dáva svojmu 
Bohu ten, kto mu pri svätej omši obetuje Krista Pána? Dáva mu 
úžasný dar, ktorý má cenu práve tak veľkú, akú má všemohúci, 
nekonečný Boh sám vo svojej nekonečnej dokonalosti a velebnosti. 
Viac už nemôžem povedať, lebo človek nemôže nájsť ani vymyslieť 
nič, čo je vyššie ako Boh. A teraz premýšľaj, aký neoceniteľný 
poklad obetuješ najsvätejšej Trojici, keď jej na svätej omši obetuješ 
božským učinené človečenstvo Kristovo. Ó, akú bohatú odplatu raz 
za tento dar od Boha dostaneš! Lebo ten, komu tento prevzácny dar 
prinášaš, je najštedrejším a najvďačnejším na nebi i na zemi. Ó, ako 
mnoho dlhov tým zaplatíš, lebo tvoj dar je hoden nekonečne viac, 
než ako si sa ty svojou vinou mohol zadlžiť!  

Tento dar nie je žiadnym cudzím darom ale našim vlastným, 
lebo nám ho pred časmi dobrovoľne darovali Boh Otec i Boh Syn  
a denne nám ho ešte vo všetkých svätých omšiach znovu darúvajú. 
To dosvedčuje i kňaz, lebo vo svätej omši hovorí, že táto obeta Tela 
a Krvi Ježiša Krista nie je len jeho obetou, ale i obetou ľudu i našou. 
Keďže je teda Kristus vo svätej omši našim, našimi sú i jeho 
nesmierne poklady. Z toho môžeme spoznať, ako veľmi môžeme 
pri svätej omši zbohatnúť. Preto je pravda, čo povedal P. Sanchez: 
„Človek sa môže stať bohatším vo svätej omši než skrze všetky od 
Boha stvorené veci, len keby sa dokázal na nej náležite 
zúčastniť!“113 Preto máš pri svätej omši zvlášť dbať na to, aby si na 
nej Bohu Otcovi jeho Syna často obetoval, lebo čím častejšie ho 
budeš obetovávať, tým bohatším sa staneš.  

                                                             
113 Thesaur. missae cap. 24. 
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Pozor máš dávať aj na to, aby si svätú omšu vždy obetoval 
skrze ruky kňaza, a to asi týmito slovami: „Pane, obetujem Ti 
Tvojho milovaného Syna skrze ruky kňaza.“ Lebo to je, ako keby si 
povedal: „Pane, nie som hoden, aby som smel pristúpiť k tomuto 
svätému oltáru a Tvojho milovaného Syna do svojich nehodných 
rúk vziať. Preto pristupujem len v duchu, podkladám svoje ruky 
pod obe ruky kňaza a pomáham mu pozdvihovať svätú hostiu 
Chrysogona i svätý kalich."  

Rainald hovorí o anglickom kráľovi, Heinrichovi I., že sa každý 
deň zúčastňoval na troch svätých omšiach a pri nich kľačal na 
najspodnejšom schode oltára. Keď kňaz pozdvihoval svätú hostiu  
a svätý kalich, podkladal svoje ruky pod rameno kňaza, a tak 
pozdvihoval prevelebnú Sviatosť spolu s ním k najväčšej úteche 
svojho srdca.114 Ó, keby sa tento posvätný zvyk zachoval doteraz, či 
by sa každý neponáhľal na svätú omšu, aby bol v kostole prvým  
a zároveň s kňazom mohol pozdvihovať prevelebnú Sviatosť? 
Keďže ale tento zvyk už zanikol, Boh sa uspokojuje s tvojou dobrou 
vôľou, keď hovoríš: „Pane! obetujem Ti Tvojho Syna skrze ruky 
kňaza". Lebo on dobre rozumie tomu, čo týmito slovami chceš 
povedať.  

 

                                                             
114 Od. Rainald. annal. eccles. ad ann. 1141, num, 43. 
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Okrem svätej hostie musíš Bohu obetovať i kalich čiže 
najsvätejšiu krv Ježiša Krista. Je to úkon tak záslužný, že to človek 
ani dostatočne nevie vysvetliť. V životopise sv. Magdalény de 
Pazzis, vydanom v Ríme, je v hlave 101. napísané toto: „Túto sväticu 
Boh poučil, že obetovanie krvi je veľmi mocné na uzmierenie Boha, 
rozhnevaného hriechmi sveta. Preto sa jej Boh sťažoval, že na svete 
je tak málo ľudí, ktorí by sa usilovali jeho hnev udobrovať.  
I napomenul ju, aby to robila ona. Preto každý deň často  
a s veľkou horlivosťou Bohu obetúvala, obyčajne päťdesiatkrát, 
presvätú krv Ježiša Krista za živých a za mŕtvych. A Spasiteľ jej 
často ukazoval tie duše, ktoré skrze obetovanie presvätej krvi 
obrátila alebo vyslobodila z očistca.“ Hovorievala aj: „Je sa čoho 
obávať, že nekajúcnosť hriešnikov sa môže dať za vinu našej 
lenivosti. Lebo keby sme za nich boli obetúvali horlivú modlitbu  
a krv Ježiša Krista, boli by sa iste obrátili a zachránili sa od večných 
múk. Preto teda bezprestania obetujme za  hriešnikov krv  
a utrpenie Pána Ježiša." Tieto slová sú hodné povšimnutia, lebo nám 
dávajú ľahký prostriedok, ktorým môžeme Boha udobriť, 
hriešnikov obrátiť, zomrelých vyslobodiť a tresty za svoje hriechy 
vykúpiť. Toto obetovanie presvätej Krvi sa môže konať kedykoľvek 
a kdekoľvek, ale pri svätej omši je omnoho mocnejším  
a užitočnejším, keďže pri svätej omši sa toto obetovanie nekoná len 
slovami, ale i skutkom. Lebo kňaz má v kalichu skutočnú Krv Ježiša 
Krista a obetuje ju telesným spôsobom nielen vo svojom mene, ale 
i v mene celej svätej Cirkvi, zvlášť ale v mene prítomných. Ak teda 
niekto pri svätej omši hovorí: „Pane, obetujem Ti túto svätú Krv 
skrze ruky kňaza“, obetuje presvätú Krv telesným spôsobom, 
keďže obetuje tú istú Krv, ktorú má kňaz v kalichu a nadobúda si 
tak ďaleko väčšie zásluhy, ako keby presvätú Krv obetoval len 
slovami mimo svätej omše.  

Akú cenu ale má také obetovanie, o tom sa tiež môžeš dočítať 
v životopise menovanej svätej. Sv. Magdaléna de Pazzis hovorí: „Ak 
človek obetuje presvätú Krv Bohu Otcovi, prináša mu tak vzácny 
dar, že Boh takmer nemá nič podobné, čím by ho odplatil. Lebo 
tento dar je taký veľký, že sa preň Boh Otec voči svojmu tvorovi cíti 
byť zaviazaným k vďake.“  

Ó, aké veľké a podivné sú tieto slová! Či je to možné, aby 
obetovanie tejto presvätej Krvi bolo takým darom, že by Boh nemal 
iný poklad rovnakej ceny, ktorým by ho mohol odplatiť, ale musel 
by obetujúcemu zostať zaviazaný vďakou? Je to skutočne tak! Lebo, 
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čo je okrem Boha v nebi alebo na zemi, čo by sa cenou vyrovnalo 
predrahej Krvi Ježiša Krista? Veď jedna jedinká kvapka tejto 
prevelebnej Krvi má väčšiu cenu než celé more peniace sa krvou 
svätých mučeníkov. A sv. Tomáš Akvinský hovorí: „Áno, jediná 
kvapka je dosť silná na to, aby mohla očistiť celý svet od jeho 
hriechov.“ Ak ti teda Boh pre obetovanie tejto predrahej Krvi tvoje 
hriechy odpúšťa, to ešte nie je nič v porovnaní s cenou obetovaného 
daru, keďže už jedna jediná kvapka tejto Krvi by stačila zmazať 
hriechy všetkých ľudí. Ak ti pre tú presvätú Krv dá nebo, predsa ťa 
dosť primerane neodplatil, lebo táto presvätá Krv môže spasiť 
všetkých ľudí a vznešenosť tohto daru ďaleko prevyšuje všetku 
slávu v nebi.  

Keby si bol býval na Kalvárii a mal by si takúto vieru  
v Ježiša Krista a takúto lásku k nemu, ako máš teraz a keby si 
stekajúcu Kristovu Krv obidvomi rukami zo zeme nazhŕňal  
a s pravou dôverou i so skrúšeným srdcom k nebu pozdvihoval a 
Bohu Otcu obetoval, či by si nemal pevnú dôveru, že si obdržal 
úplné odpustenie hriechov i trestov? Hľa, tento tvoj Vykupiteľ je na 
oltári osobne prítomný a ako niekedy visel v nevýslovných 
bolestiach na kríži, tak teraz pri svätej omši duchovným spôsobom 
obnovuje svoje utrpenie pred očami svojho nebeského Otca a jeho 
presvätá Krv steká z jeho rán do kalicha. Ak teda túto Krv berieš 
duchovným spôsobom a s nábožnosťou do svojich rúk, akú by si bol 
býval mal na Kalvárii a obetuješ ju Bohu, zaiste z tohto obetovania 
čerpáš nie menší úžitok, než aký by si bol čerpal z neho vtedy. Lebo 
žiaden hriech nie je tak ohavný, že by nemohol byť zmytý Krvou 
Kristovou a žiadna vina nie je tak veľká, že by nemohla byť splatená 
cenou Krvi Kristovej. Táto božská Krv môže viac očistiť, uzmieriť  
a splatiť, než môže celý svet znečistiť, zhrešiť a zaviniť. Preto 
vkladaj pevnú dôveru v presvätú Krv a horlivo ju obetuj pri svätej 
omši Bohu Najvyššiemu. Pros tiež, podľa rady sv. Magdalény de 
Pazzis, milých anjelov, aby za teba predrahú Krv obetovali  
a vyprosili ti tak milosť odpustenia hriechov. 
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Hlava 21. Aké pobožnosti máme pri pozdvihovaní svätých 

spôsobov konať? 
 

Sväté premenenie je vrcholom svätej omše a jedným  
z najsvätejších okamžikov pri svätej omši je ten, keď kňaz 
pozdvihuje svätú hostiu a kalich s predrahou Krvou Ježiša Krista. 
Tento obrad pozdvihovania bol Cirkvou, spravovanou Duchom 
svätým, nariadený a doposiaľ býva vždy konaný s najväčšou 
nábožnosťou. Ó, aké plesanie povstáva zakaždým v nebi, keď kňaz 
pozdvihuje presvätú hostiu a posvätený kalich nad oltárom! A aké 
blaho z toho vyplýva pre veriacich na zemi! Aké občerstvenie sa  
z toho dostáva očistcu! Ó, aký prevzácny dar je to, ktorý tu kňaz 
podáva najsvätejšej Trojici, keď hore pozdvihuje najdôstojnejšie 
obetné dary, aby ich skrze ruky svätého anjela odovzdal nebesiam! 
Akú nevypovedateľnú radosť z toho má nekonečný Boh, keď hľadí 
na oslávenú postavu svojho Syna a tento sa na neho tak láskavo 
pozerá!  

Čo myslíš, aká je to podoba, ktorú kňaz pri pozdvihovaní Bohu 
Otcu predstavuje? Je to božským učinené človečenstvo jeho 
jednorodeného Syna! Je to najúžasnejšia podobizeň najsvätejšej 
Trojice, je to najvzácnejší klenot, nad ktorý ani na zemi ani na nebi 
drahocennejšieho niet. Toto božským učinené človečenstvo 
ukazuje kňaz nebeskému Otcovi pod najrozmanitejšími podobami. 
Ukazuje ho, ako by sa bolo znovu narodilo, ukazuje ho, ako by znovu 
nastupovalo na cestu utrpenia, teda ako by sa zase krvou potilo, 
bolo bičované, tŕním korunované, ukrižované a usmrcované. Kňaz 
pri pozdvihovaní ukazuje toto človečenstvo Ježiša Krista, ako skrze 
svoje prehorké utrpenie vykupuje ľudské pokolenie, zadosť činí za 
hriechy sveta a na kríži prosí za hriešnikov. Ukazuje Bohu Otcovi 
najväčšiu nevinnosť, najhlbšiu pokoru, nepremožiteľnú 
trpezlivosť, najvrúcnejšiu lásku, dokonalú poslušnosť, slovom 
všetky tie cnosti, ktoré jeho Syn z lásky k Nemu na zemi konal  
a ktorými si u svojho nebeského Otca zaslúžil tak veľké zaľúbenie. 
Ó, aké sladké radosti Boh Otec asi pociťuje pri pozdvihovaní tých 
svätých spôsobov!  

Ale pri pozdvihovaní sa i sám Kristus Pán predstavuje pred oči 
svojmu nebeskému Otcovi a obetuje sa mu takým spôsobom, že to 
žiaden stvorený rozum ani pochopiť nemôže. V zjaveniach sv. 
Gertrúdy čítame toto: „Pri pozdvihovaní svätej hostie svätá videla, 
ako sa sám Kristus predstavoval svojmu nebeskému Otcovi  
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a obetoval sa takým spôsobom za svojich veriacich, že to rozum 
žiadneho z tvorov nemôže pochopiť.“ Čím menej to však môžeme 
pochopiť a vysloviť, tým vrúcnejšia a nábožnejšia môže a má byť tá 
modlitba, ktorú v tom okamžiku k Bohu posielame.  

Sv. Bonaventúra hovorí, že kňaz i ľud môže pri pozdvihovaní 
hovoriť asi takto: „Hľa, ó, Otče večný, tento tvoj jednorodený Syn, 
ktorého celý svet nemôže obsiahnuť, je teraz našim väzňom. My ho 
neprepustíme, len keď skrze neho dostaneme to, čo si tak 
neprestajne od Teba žiadame. Skrze tohto Tvojho Syna Ťa prosíme 
o odpustenie svojich hriechov, o rozmnoženie Tvojich milostí,  
o prebytok cností a o radosti večného života.“ 115  

Pri pozdvihovaní svätej hostie môže kňaz ľudu právom 
hovoriť: „Hľa, milí kresťania, tu je váš Spasiteľ, váš Vykupiteľ  
a Oblažiteľ, hlaďte na Neho s pravou, živou vierou a vylievajte si 
pred Ním svoje srdcia v najvrúcnejších modlitbách. Blahoslavené 
oči, ktoré vidia to, čo vy vidíte! Blahoslavení tí, ktorých oči na túto 
najdôstojnejšiu hostiu nábožne hľadia a pevne veria, že pod týmito 
spôsobmi je náš Pán a Spasiteľ v pravde prítomný.“   

Pri pozdvihovaní majú všetci ľudia pozdvihnúť svoje oči  
k oltáru a nábožne na najsvätejšiu sviatosť hľadieť. Ako veľmi sa 
toto Bohu ľúbi a ako veľmi je to ľuďom užitočné, ráčil sám Kristus 
zjaviť sv. Gertrúde týmito slovami: „Koľkokrát človek  
s nábožnosťou hľadí na posvätenú hostiu, alebo ak mu je to 
nemožné a má aspoň túžbu, aby na ňu hľadieť mohol, toľkokrát 
rozmnožuje svoje zásluhy pre nebo, a tým väčšiu radosť bude 
niekedy mať z pozerania na Boha.“116 Pozri a počuj, akú bohatú 
odplatu ti Kristus Pán sľubuje za nábožné hľadenie na svätú hostiu. 
Preto to nikdy z lenivosti alebo nepozornosti nezameškaj! Taktiež 
pri svätom premenení a pozdvihovaní neskláňaj svoju hlavu tak 
hlboko, aby si svätú hostiu nemohol vidieť, ale ako som ti už 
povedal, pozdvihni svoje oči k oltáru, aby si mohol na svojho 
Spasiteľa s vierou a nábožnosťou pozerať.  

Akým spásonosným je toto hľadenie vo viere na Pána, ti 
ukážem na peknom predobraze starého Zákona. Keď izraelský ľud 
reptal proti Bohu i Mojžišovi, poslal Pán medzi Izraelitov ohnivé 
hady, ktoré mnohých z nich jedovato uštipli a usmrtili. Naľakaný 
ľud žiadal Mojžiša o pomoc a Mojžiš prosil Boha, aby  tento 
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nešťastný ľud ušetril. Pán Mojžišovi povedal: „Urob medeného 
hada a vyzdvihni ho na znamenie. Kto je uštipnutý a pohliadne na 
neho, bude žiť.“ Mojžiš teda spravil medeného hada a položil ho na 
znamenie (vyzdvihol ho na dreve). Keď na neho uštipnutí hľadeli, 
boli uzdravení.117 To, že tento medený had bol predobrazom 
Kristovým, to hovorí sám Spasiteľ: „Ako Mojžiš povýšil hada na 
púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto v Neho 
verí, nezahynul, ale mal život večný.“118 Toto povýšenie, o ktorom 
tu Kristus Pán hovorí, sa stalo na kríži. Keďže už pohľad na 
medeného hada mal toľko sily, že mohol Izraelitov zachrániť pred 
telesnou smrťou, o čo viac sily má nábožné hľadenie na Krista, keď 
býva pri svätej omši pozdvihovaný a má tú moc, že môže duše 
poranené jedom hriechu uzdraviť a zarmútené a malomyseľné 
srdcia potešiť a posilniť!  

Aby toto hľadenie prinášalo aj požehnanie, musíš si hodne 
vzbudzovať živú vieru v prítomnosť Krista Pána na oltári a v obetu, 
ktorú on svojmu nebeskému Otcovi za úbohých hriešnikov prináša. 
Toto vzbudzovanie si viery je veľmi záslužným, lebo veriť znamená 
len na samotné slovo Pána považovať niečo za pravdu, čo ani 
videním, ani zmyslami poznať nemôžeme. Aké veľké zásluhy si 
takou vierou môžeme nadobudnúť, povedal Pán tými slovami: 
„Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili."119 Tým chcel povedať: „Tí, 
ktorí ma v najsvätejšej sviatosti nevidia, a predsa sú v živej viere  
o mojej prítomnosti v nej presvedčení, konajú cnosť tak úžasnú, že 
si ňou môžu zaslúžiť večnú blaženosť. Čím častejšie a čím silnejšie 
si kto túto vieru vzbudzuje, tým väčší stupeň milosti a oslavy si 
zasluhuje v nebi.“  

Aká záslužná je táto viera, môžeš poznať z nasledujúcej 
udalosti. Hugo zo svätého Viktora († 1140), významný učiteľ 
i zbožný kňaz, už dlho a často túžieval a veľmi horlivo sa modlieval 
za milosť, aby raz mohol vidieť Krista Pána pod spôsobom svätej 
hostie. Boh jeho modlitbu konečne vyslyšal a jeho vrúcnu túžbu 
vyplnil. Keď jedného dňa veľmi nábožne slúžil svätú omšu, videl na 
korporále Pána Ježiša ležať v podobe prespanilého Dieťatka. Jeho 
radosť z toho bola nesmierna a trvala dlhší čas. Dieťatko rieklo: 
,,Hugo! preto, že si ma chcel vidieť telesnými očami, stratil si veľkú 
zásluhu zo svojej viery.“ Po týchto slovách zmizlo a zanechalo kňaza 
smutného pre stratu zásluhy aj rozradovaného pre to zázračné 
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videnie. Z tohto príkladu si môžeš vziať ponaučenie, akým 
záslužným je  hľadieť na svätú hostiu vo viere. 

Toto veľmi dobre vedel sv. Ľudovít kráľ francúzsky  
(† 1270), a preto o tú zásluhu nechcel prísť. Keď totiž raz kňaz 
slúžil v jeho neprítomnosti v dvornej kaplnke svätú omšu  
a pri pozdvihovaní svätej hostie namiesto nej všetci prítomní videli 
milé Jezuliatko, utekal jeden sluha ku kráľovi a prosil ho, aby išiel 
rýchlo do kaplnky a pozrel sa tam na Ježiša prítomného v ľudskej 
podobe. Ale kráľ povedal: „Nech sa na Ježiša pozerajú tí, ktorí 
neveria, ale ja, ktorý v jeho osobnú prítomnosť pevne verím, si ho 
očami vidieť nežiadam.“120  

Bezpochyby si tento svätý kráľ tiež žiadal vidieť prekrásne 
Jezuliatko. Lebo, čo by sa mohlo človeku v tomto živote krajšieho  
a radostnejšieho prihodiť, ako keby mohol vidieť najkrásnejšieho 
zo všetkých ľudských synov? Ale aby nestratil zásluhu z viery, svätý 
Ľudovít túto rozkoš svojim očiam radšej odoprel. Nasleduj tohto 
kráľa a keby si si aj veľmi žiadal Krista Pána vo svätej hostii osobne 
vidieť, uspokoj sa tým, že môžeš na neho teraz hľadieť očami viery, 
aby si ho mohol niekedy ako odmenu za to v budúcej sláve tým 
krajšie vidieť z tváre do tváre.  

Keď si sa Kristovi vo svätej hostii vo viere poklonil, máš ho 
obetovať nebeskému Otcovi. O moci tohto obetovania sv. Gertrúda 
hovorí: „Obetovanie svätej hostie je najopravdivejším  
a najsilnejším uzmierením všetkého ľudského previnenia." Tým 
chcela povedať: Ničím nemôžeme rozhnevaného Boha lepšie 
uzmieriť, ako keď mu pri svätej omši obetujeme najdôstojnejšiu 
hostiu tela i krvi jeho Syna. Keďže všetci sme hriešnici, mali by sme 
si toto dobre vziať k srdcu, a preto pri pozdvihovaní, alebo medzi 
ním, s najvrúcnejšou nábožnosťou svätú hostiu obetovať 
nebeskému Otcovi za odpustenie našich hriechov.  

Po pozdvihovaní svätého Tela Kristovho nasleduje 
pozdvihovanie svätého kalicha, ktoré má tiež zvláštny význam  
a nadprirodzenú moc. Lebo v tom okamžiku býva predrahá Krv 
Ježiša Krista znovu duchovným spôsobom vylievaná a na všetkých 
prítomných kropená. Čo jasne vysvitá zo svätých slov premenenia, 
ktoré znejú takto: „Lebo toto je Kalich mojej Krvi, nového a večného 
zákona, tajomstvo viery, ktorá bude vyliata za vás a za mnohých na 
odpustenie hriechov.“ Ak si prítomný na svätej omši, dostáva sa ti 

                                                             
120 Fastes et Légendes du s. Sacr. str. 141. 



109 
 

tej istej milosti, ako keby si skrúšene stál pod krížom na Kalvárii a 
bol pokropený Krvou Krista Pána. Ako by si bol vtedy býval 
očistený od svojich hriechov, tak pri pozdvihovaní kalicha, ak si pri 
svätej omši so skrúšenou mysľou prítomný, bývaš duchovným 
spôsobom pokropený krvou Kristovou, a tak očistený od poškvŕn 
hriechov. (Viď hl. VII.) 

V Starom zákone Pán povedal Izraelitom: „Všetci synovia 
izraelskí nech zabijú baránka a jeho krv nech natrú na obe veraje  
a na prahy domov... Tá krv vám bude na znamenie na domoch, 
v ktorých budete. A uvidím krv a obídem vás a nepríde medzi vás 
zhubná rana, ktorou budem biť egyptskú zem.“121 Ak krv 
veľkonočného baránka, ktorou Izraeliti pokropili veraje svojich 
dverí, ich ochránila od anjela skazy, čím skôr vás Krv nevinného 
Baránka Božieho, ktorá bola raz vyliata za nás na kríži a ktorou 
bývame každodenne duchovným spôsobom pri svätej omši 
kropení, ochráni od zúrivosti toho zlého anjela, „ktorý obchádza 
ako ručiaci lev a hľadá, koho by zožral.“122  

Ale čo majú robiť tí, ktorí sú mimo kostola alebo ďaleko od 
neho, a preto nemôžu prísť na svätú omšu? Týmto je na úžitok  
v našej svätej katolíckej Cirkvi zavedená krásna obyčaj, že pri 
pozdvihovaní svätej hostie i svätého kalicha sa dáva znamenie 
zvonom, aby tým všetci neprítomní boli upozornení na to, že náš 
milý Pán a Boh býva pri svätej omši pozdvihovaný na našu spásu. 
Pri tomto zazvonení majú všetci, kdekoľvek sú, doma alebo na poli, 
pokľaknúť a obrátiť sa tvárou ku kostolu, aby sa svojmu Pánu  
a Bohu v rukách kňaza poklonili. Ó, ako mnohí tento svätý úkon  
z ľudskej bázne zanedbávajú, neprejavujú Bohu náležitú úctu, a tak 
sa pripravujú o veľkú zásluhu! Lebo, kto sa klania Kristovi Pánovi 
pri pozdvihovaní a jeho obetuje, koná cnosť viery, pokory 
a nábožnosti, a stáva sa tak účastným hojného ovocia svätej omše. 
Ale kto to z ľudskej bázne zanedbáva, toho sa týka slovo Pána: „Kto 
by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť i Syn 
človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov."123  

A čo máme robiť po pozdvihovaní svätého kalicha?  
Po pozdvihovaní svätého kalicha rob to, čo robí kňaz. Keďže obeta 
prináleží tak tebe ako aj kňazovi a ty máš obetovať tak ako kňaz, 
preto sa máš pri svätej omši správať tak, ako sa pri nej chová kňaz. 

                                                             
121 Exod 12, 13. 
122 1. Petr. 5, 8. 
123 Luk. 9, 26. 



110 
 

Hoci kňaz už pred pozdvihovaním mnohokrát obetoval svätú omšu 
svojmu Bohu a hoci ešte i pri pozdvihovaní výslovne Telo a Krv 
Pána obetoval, predsa neprestáva obetovať, lebo nemôže robiť nič 
lepšie, než podávať tento najšľachetnejší dar Bohu a jeho častejším 
obetovaním rozmnožovať jeho radosť a jeho zaľúbenie.  

Preto kňaz, keď zase postavil svätý kalich na oltár, hovorí: 
„Preto, Pane, i my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý obetujeme 
Tvojej preslávnej Velebnosti z Tvojich darov a daní obetu čistú, 
obetu svätú, obetu nepoškvrnenú, chlieb svätého života večného 
a kalich ustavičnej spásy." O týchto slovách hovorí Sanchez: „V celej 
svätej omši nehovorí kňaz potešiteľnejšie slová, ako keď po 
pozdvihovaní hovorí: „Preto i my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj 
obetujeme ... Lebo ani kňaz, ani ľud nemôže nič lepšie robiť, než 
obetovať svätú omšu Bohu.“124 Ale ak sa ty po pozdvihovaní 
svätého kalicha hneď vraciaš ku svojim zvyčajným modlitbám, 
zameškáš tak obetovanie svätej omše a prinášaš Bohu namiesto 
najvzácnejšieho zo všetkých pokladov, totiž namiesto jeho 
jednorodeného Syna, svoju biednu, suchú modlitbu. Ó, jak 
nerozumne konáš!  

Skutočne, čo my biedni ľudia máme, čo by sme mohli obetovať 
nekonečne bohatému Bohu? Sme síce chudobní na cnosti a milosti, 
ale predsa mu môžeme pri svätej omši priniesť na obetu klenot, nad 
ktorý niet skvostnejšieho ani na zemi, ani v nebi! Tento klenot má 
na mysli svätý Pavol, keď hovorí: „Boh vydal svojho vlastného Syna 
za nás všetkých, ako by nám tiež s ním nebol dal všetko?"125 A to 
Boh učinil nielen pred časmi, ale svojho jednorodeného Syna 
vydáva zase za nás pri všetkých svätých omšiach a s ním nám dáva 
i všetko svoje bohatstvo, aby sme mu ho mohli obetovať na 
splatenie všetkých svojich previnení. Kto sa teda chce na svätej 
omši náležite zúčastniť, musí svoj poklad dobre použiť  
a horlivo ho obetovať Bohu napr. takouto modlitbou:  

Obetovanie: 

Otče môj nebeský, obetujem Ti túto svätú omšu, obetujem Ti 
Tvojho premilého Syna, obetujem Ti jeho vtelenie, obetujem Ti jeho 
narodenie, obetujem Ti jeho utrpenie, obetujem Ti jeho krvavý pot, 
obetujem Ti jeho bičovanie, obetujem Ti jeho tŕním korunovanie, 
obetujem Ti jeho nesenie kríža, obetujem Ti jeho ukrižovanie, 
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obetujem Ti jeho prehorkú smrť, obetujem Ti jeho červenú krv  
a obetujem Ti všetko, čo tvoj premilý Syn za nás vykonal i vytrpel  
a čo v tejto svätej omši zase obnovuje. Toto všetko Ti obetujem ku 
Tvojej najväčšej úcte, za spásu svojej duše a za obrátenie 
hriešnikov. Amen.  

Táto modlitba je síce jednoduchá, ale veľmi mocná  
a človek si ju ľahko zapamätá. Máme sa ju modliť pri svätej omši po 
pozdvihovaní. Táto modlitba je veľmi užitočná, ako to vyplýva zo 
slov Krista Pána, ktoré povedal sv. Mechtilde: „Hľa, darujem ti 
všetku horkosť svojho utrpenia ako tvoju vlastnú, aby si ju mne ako 
svoju vlastnú zase vrátila a obetovala. Ten, kto tak bude činiť, tomu 
vrátim dvojnásobne."126  

Z týchto Kristových slov môžeš poznať veľkú silu takého 
obetovania a môžeš spoznať, koľko zásluh si môžu nadobudnúť tí, 
ktorí v obetovacej modlitbe prinášajú na obetu utrpenie Ježiša 
Krista nebeskému Otcovi!  

Zvykať by sme si mali aj na to, aby sme vždy prosili Krista 
Pána, aby nahradil a doplnil našu slabú zbožnosť i naše 
nedostatočné obetovanie a aby sám namiesto nás svätú omšu 
obetoval svojmu nebeskému Otcovi. Keď sa raz sv. Mechtilda 
pomodlila na česť deviatich anjelských chórov deväťkrát Otčenáš  
a požiadala svojho anjela strážcu, aby túto jej modlitbu predniesol 
ostatným anjelom, Kristus jej povedal: ,,Pros mňa, aby som to urobil 
ja, lebo mňa to veľmi teší, keď tak môžem robiť. Túto obetu  
a modlitbu, ktorú ja v tvojom mene nebeskému Otcovi prinášam, 
vysoko zošľachťujem tak, ako keď niekto hodí peniaz z bezcenného 
kovu do žeravého zlata, peniaz sa so zlatom spojí, tak že sa viac 
nezdá byť tým, čím bol predtým, ale tým, čím sa skrze spojenie so 
zlatom stal."127 Tieto slová by si mal každý dobre zapamätať a pri 
svätej omši hovoriť: „Najmilší Ježišu prenášam obetu svätej omše 
na Teba a prosím ťa, aby si ju sám, keďže ja to dobre neviem, 
obetoval za mňa svojmu Otcovi."  

Ku koncu ťa ešte napomínam, aby si na svätej omši vždy býval 
prítomný so najväčšou zbožnosťou. Chráň sa pri nej každého 
šeptania, zhovárania alebo smiatia a medzi pozdvihovaním  
a svätým prijímaním nesedávaj bez potreby. Lebo v prítomnosti 
Krista Pána, ktorý sa pre nás uponížil, je trúfalé sedieť  
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z pohodlnosti. Kto pri svätej omši hreší, má väčší hriech, keďže 
zneuctieva najvyššiu bohoslužbu. Lebo sa v skutočnej prítomnosti 
svojho Spasiteľa, ktorý zase obnovuje veľké dielo vykúpenia, 
správa  opovážlivo. Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Tí, ktorí pri svätej 
omši tliachajú alebo sa smejú, si zasluhujú, aby ich v kostole zabil 
hrom."128 Tento sv. cirkevný učiteľ hrozí Božím súdom tliachajúcim 
a chichotajúcim sa, ako i tým, ktorí ich nekarhajú a netrestajú. Táto 
hrozba sa obzvlášť týka rodičov, ktorí svoje deti nekarhajú  
a netrestajú, keď pri svätej omši vyrušujú alebo sa smejú. I páni 
nech si dobre uvážia, že sa stávajú účastnými na hriechoch svojho 
služobníctva, o ktorom  sa dopočujú a o ktorom vedia, že sa 
v kostole neslušne správa, ak ich vážne a prísne nepokarhajú. 

 

Hlava 22. Prvá námietka protivníkov našej viery ohľadom svätej 

omše 
 

„Svätú omšu vymysleli kňazi.“ 

Odpoveď: 

To, že svätú omšu nevymysleli kňazi, ale že sa vždy koná od 
čias apoštolov, to dosvedčujú: 

1. apoštoli, 2. cirkevní Otcovia, 3. biskupi na cirkevných 
konciloch, 4. najstaršie misále a 5. mnohé cirkevné pamiatky na 
východe i západe. 

1. Sv. apoštol Pavol píše: „Máme oltár, z ktorého nemajú moc 
jesť tí, ktorí slúžia stánku.“129 Teda kresťania podľa svedectva 
apoštola národov mali už za jeho života oltár, (obetný stôl), teda 
i obetu. Lebo kde je oltár, tam musíme predpokladať i obetu, ktorá 
sa na oltári prináša. Že táto obeta, o ktorej sv. Pavol hovorí, nebola 
len akousi obetou v širšom zmysle slova, ale obetou opravdivou, 
viditeľnou a síce krvavou, ako to dokazujú slová: „ktorého nemajú 
moc jesť tí, ktorí slúžia stánku (židia.)."  

A v čom spočívala krvavá obeta prvých kresťanov? To vám ten 
istý apoštol lepšie vysvetlí v prvom liste Korinťanom, v ktorom 
píše: „Utekajte od modloslužby! Ako k múdrym hovorím, vy sami 
posúďte, čo hovorím. Kalich požehnania, ktorý žehnáme, či nie je 
spoločenstvo krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je 
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spoluúčasť na tele Pánovom?"130 Teda krvavá obeta prvých 
kresťanov bola obeta svätej omše. 

To dokazuje aj životopis apoštola sv. Andreja, ktorý napísali 
achajskí kňazi na Patrase, keď totiž apoštol ohlasoval pravdy 
kresťanskej viery pred námestníkom Aegeosom. Aegeos mu 
povedal: „Také veci môžeš rozprávať ľuďom, ktorí ti veria. Čo sa 
mňa týka, ja ťa dám zbičovať a zavesiť na kríž, ak ma neposlúchneš 
a nebudeš obetovať mocným bohom.“  

Andrej povedal: „Avšak ja každý deň obetúvam Bohu 
všemohúcemu, jedinému a pravému, no nie dym kadidla, ani nie 
mäso a krv býkov, lež obetujem nepoškvrneného Baránka, ktorý  
i keď bol obetovaný, predsa ostáva celý, nerozdelený, 
nepoškvrnený i živý.  

,,Ako je to možné?“ zvolal Aegeos.  

Andrej odpovedal: „Keď chceš pochopiť, ako je to možné, staň 
sa učeníkom, aby si bol poučený.“ 

„Ale ja ťa mukami donútim prezradiť mi to“, odvetil Aegeos.  

Andrej povedal: „Čudujem sa, že tak múdry muž môže hovoriť 
tak nemúdro? Keď budeš veriť, že Kristus, ukrižovaný Syn Boží, je 
pravý Boh, ukážem ti, akým spôsobom žije zabitý Baránok, ktorý, 
obetovaný a požívaný a predsa neporušený a nepoškvrnený, žije vo 
svojom kráľovstve.“  

„Akože môže žiť," pýtal sa zas Aegeos, ,,keď ste ho obetovali  
a zjedli.“  

Andrej odpovedal: „Ak budeš z celého srdca veriť, tak to 
pochopíš, ak neuveríš, nikdy sa k tej pravde nedostaneš."  

Sv. apoštol tu bez akejkoľvek pochybnosti jasnými slovami 
hovorí o svätej omši, ako o obete, v ktorej Ježiš Kristus, Baránok 
Boží, ktorý sa dal za nás zabiť na kríži, býval každodenne obetovaný 
už za čias apoštolov.  

Napokon v 14. hlave „Náuky dvanástich apoštolov", ktorá 
pochádza zväčša od apoštolov, sa píše nasledovné: ,,Keď sa v deň 
Pána zhromaždíte, lámte chlieb a ďakujte, keď ste predtým  vyznali 
svoje hriechy, aby bola vaša obeta čistá. Lebo to je tá obeta, ktorá 

                                                             
130 10, 14-17. 
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bola predpovedaná Pánom: Všade a vždy mi budú prinášať obetu 
čistú.“131  

2. Túto pravdu, že obeta svätej omše bola slávená od 
pradávna, dokazujú i najstarší cirkevní Otcovia. Klement  
Rímsky, Ignác, Justín, Irenej, Tertulián, Origenes a Cyprián hovoria 
o kresťanskom oltári a obete, ktorá je v kresťanskej Cirkvi už 
zavedená.  

Sv. Justín (100-167) napr. vo svojom dialógu so židom 
Tryphonom píše132: „O tej obete, totižto o eucharistickom chlebe  
a eucharistickom kalichu Boh už vtedy (skrze Malachiáša) 
predpovedal, pridajúc, že „jeho meno od nás uctievané, od vás 
(židov) zneuctievané bude". 

K tomuto svedectvu sa pripája svedectvo sv. Ireneja, ktorý vo 
svojom spise proti učiteľom bludov hovorí: ,,Obeta nového Zákona 
je svätá večera Pána. Ježiš Kristus, keď ju ustanovil za sviatosť, 
zároveň ju ustanovil i za obetu. Keď o chlebe povedal: ,,Toto je moje 
telo" a o víne povedal: „Toto je moja krv", tým nás učil, že toto je 
obeta nového Zákona, obeta ktorú Cirkev, ktorá ju od apoštolov 
prijala, po celom svete obetuje Bohu.“  

Tieto slová sú tak jasné, že sami protestantskí vzdelanci 
museli uznať, že Irenej tu zreteľne hovorí o obete svätej omše. 

3. To isté, čo najstarší cirkevní učitelia učia, svedčia i cirkevné 
snemy. Už prvý všeobecný koncil v Nicei v r. 325. ohľadom svätej 
omše hovorí: „Tu u stola božského nestojíme len pri predloženom 
chlebe a kalichu, ale máme pozdvihnúť svojho ducha a vo viere 
vyznávať, že na tomto svätom stole leží Baránok, ktorý sníma 
hriechy sveta a ktorý bol nekrvavým spôsobom zabitý kňazom. Keď 
skutočne požívame jeho predrahé telo a predrahú krv, máme veriť, 
že sú to znaky nášho budúceho zmŕtvychvstania.“ Aj ďalšie 
cirkevné koncily toho storočia, ako napr. anciranský, 
neocezareanský, laodicejský, vo svojich nariadeniach 
predpokladajú, že kňazi slúžia svätú omšu. 

4. Že obeta svätej omše bola vždy slávená tak vo východnej 
ako aj v západnej Cirkvi, to celkom neomylne dokazujú prastaré 
omšové modlitby a obrady, ktoré boli pre slávenie svätej omše 
predpísané. Vo všetkých sa totiž, nielen s istotou vyslovuje viera, že 
Ježiš Kristus vo svätej omši nebeskému Otcovi obetuje svoje Telo  
                                                             
131 Malach. 1, 11. 
132 č. 41. 
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a svoju Krv, ale toto obetovanie sa označuje za najsvätejší, 
najvzácnejší úkon, za prameň spásy, za najctihodnejšiu príčinu 
slávy i radosti Cirkvi.  

Zo starých liturgií uvediem len jednu, ktorá siaha až do 
najstaršej doby kresťanstva, liturgiu sv. Jakuba. V nej stojí: „Nech 
mlčí každé smrteľné telo, nech tu stojí s bázňou a s chvením, všetko 
pozemské nech mizne z myšlienok, lebo Kráľ kráľov, Pán pánov, 
Kristus Boh náš prichádza, aby bol obetovaný a veriacim daný za 
pokrm."  

5. K prastarým omšovým knihám sa pridávajú ešte iné 
pamätihodnosti, ktoré vydávajú platné svedectvo, menovite 
o prinášaní svätej obety v Cirkvi katakomb. V katakombách sa totiž 
ešte i dnes nachádzajú oltáre, nápisy a maľby, ktoré svedčia 
o niekdajšom slávení obety svätej omše. 

Ako ďalšie doklady by sme mohli uviesť sekty, ktoré už  
v prvých storočiach odpadli, ako Nestoriáni, ktorí svätú omšu, ako 
obetu, konajú v podstate priam tak ako Cirkev katolícka. To isté 
platí i o cirkvi gréckej.  

Teda svätú omšu nevymysleli kňazi, ale apoštoli. Cirkevní 
otcovia, závery koncilov, prastaré omšové modlitby a mnohé iné 
cirkevné pamiatky nám dokazujú, že už od apoštolských čias bola 
nepretržite po všetky storočia uznávaná a slávená ako obeta. 

 

Hlava 23. Druhá námietka protivníkov našej viery ohľadom obety 

svätej omše 
 

„My už nepotrebujeme zmiernu obetu, keďže obeta, ktorú 
priniesol Spasiteľ na kríži, v sebe obsahuje zmierenie,  
zadosťučinenie je teda prebytočné.“ 

Odpoveď: 

Táto námietka je neopodstatnená. Kristus síce skrze svoju 
krvavú obetu na kríži zadosťučinil za hriechy sveta a zničil tak súd 
večného zatratenia, vyrieknutý nad ľudským pokolením a  touto 
obetou zmierenia je síce svet navždy vykúpený a za všetky hriechy 
všetkých ľudí je nad mieru  zadosťučinené, ako je aj otvorený nový 
prebohatý prameň milosti a milosrdenstva, avšak mnohé a ťažké 
urážky Boha často prekazia láskavé úmysly Božej dobrotivosti 
a jeho milosrdenstva, takmer násilne zastavujú prúd milostí zo 



116 
 

Spasiteľových prameňov, ba vyzývajú Najvyššieho, aby bez 
odkladu vykonal na nekajúcnych hriešnikoch zaslúžený trest. Ó, kto 
by si vtedy nežiadal, aby mohol svätou omšou uzmieriť 
rozhnevaného Otca na nebesiach a poprosiť ho, aby nám, 
nehodným, ráčil predobrotivo dopriať milosti, ktoré nám jeho 
premilý Syn svojou obetou na kríži zaslúžil a aby nám preláskavo 
privlastnil zadosťučinenia, ktoré za nás vykonal! A práve toto sa 
deje skrze obetu svätej omše. 

Ježiš nás skrze svätú omšu nechce ešte raz vykúpiť, ale chce 
Boha Otca pohnúť, aby nám i skutočne doprial a dal odpustenie  
a milosť, ktorú nám on na kríži zaslúžil. Náš božský Vykupiteľ pri 
svätej omši takrečeno ukazuje svojmu nebeskému Otcovi svoje za 
nás ukrižované telo a svoju za nás preliatu krv a hovorí: „Hľa, Otče, 
i pre týchto, ktorí sú pri svätej obete prítomní, som všetko toto 
trpel, za nich ti obetujem svoje Telo i svoju Krv, svoj život i svoju 
smrť, aby si sa nad nimi zmiloval a dal im odpustenie a milosť."  

Teda námietka, že nepotrebujeme obety zmierenia je celkom 
neodôvodnená. Tridentský koncil právom učí, že „obeta svätej 
omše je vskutku obetou zmierenia, ktorá môže byť prinášaná za 
živých i mŕtvych, za hriechy i pokuty, zadosťučinenia i za iné 
potreby." 

Inoverci sa na svoju obranu síce odvolávajú na sv. Písmo,  
v ktorom o Kristovi Pánovi stojí, že „nepotrebuje obetovať obetu 
každý deň ako kňazi, najprv za svoje hriechy, potom za hriechy 
ľudu, lebo to urobil raz obetovaním seba samého."133 Ale 
nepomyslia na to, že v tom istom liste Židom, z ktorého tieto slová 
berú, stojí i toto: „Máme oltár, z ktorého nemajú moc jesť tí, ktorí 
slúžia stánku.“134 Kde je oltár, tam musí byť i obeta.  

Zdanlivý rozpor medzi týmito dvoma miestami z listu  
Židom zmizne, keď uvážime, že je reč o dvoch rozličných obetách. 
V prvom prípade sa rozumie krvavá obeta na kríži. Táto bola len raz 
obetovaná. V druhom prípade je reč o nekrvavej obete svätej omše, 
ktorá nám privlastňuje ovocie zadosťučinenia, a ktorú prorok 
Malachiáš predpovedal týmito slovami: ,,Lebo od východu slnka až 
po jeho západ veľké je moje meno medzi národmi a na každom 
mieste posväcuje a obetuje sa môjmu menu obeta čistá.“135  

                                                             
133 Žid. 7, 27. 
134 Žid. 13, 10. 
135 Mal. 1, 11. 
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Obeta svätej omše v rímskej Cirkvi je teda biblická,  
a tak ani v očiach protestantov nie je žiadnym bludným učením 
alebo pohanením obety Kristovej.  

 

Hlava 24. Tretia námietka protivníkov našej viery ohľadom obety 

svätej omše 
 

„Obeta svätej omše odvádza kresťanov od obety na kríži  
a odníma jej z ceny a dôstojnosti." 

Odpoveď: 

Na akom základe by si mohol povedať umelcovi, ktorý na 
obraze predstavil obetu Abrahámovu, že tak uviedol do zabudnutia 
skutočnú hrdinskú praotcovu obetu a odňal z jej ceny? A keďže je 
nerozumným a bláznivým toto tvrdiť o obraze na plátne alebo  
o mramorovej soche, o čo bláznivejším by bolo tvrdiť toto o svätej 
omši, ktorá podstatne niekdajšiu krvavú obetu na Golgote 
predstavuje a tajomne znovu uskutočňuje! 

To, že táto tretia námietka je neodôvodnená, ba protirečí  
rozumu, nám hovorí kríž s umučeným Kristom stojaci na oltári, ako 
i premnohé a mnohoraké obrazy a znamenia kríža pri svätej omši  
a pri tom, čo je s ňou spojené. 

Predpisuje sa, aby na oltári, na ktorom sa svätá omša slúžieva, 
bol vystavený kríž s umučeným Kristom tak, aby ho každý jasne 
videl. Kríž sa používa aj na omšových rúchach a na inom náčiní  
v rozmanitých spôsoboch a kňaz pri svätej omši veľmi často robí 
rukou znamenie sv. kríža. Načo sú tie mnohé kríže pri svätej omši?  

Hlavne na to, aby ľud i kňaz býval dobre, živo a bezprestania 
upamätovaný na Spasiteľovu obetu na kríži, a zároveň nám majú 
tieto kríže pripomínať, že to, čo sa stalo na Kalvárii, sa deje pri 
každej svätej omši na oltári. Teda obeta svätej omše nijako 
kresťanov neodťahuje od obety na kríži, ale ona je práve 
najvýznamnejším prostriedkom, ktorým sa nám v duši sprítomňuje 
Kristovo umučenie. Z tejto príčiny mávame v katolíckych 
modlitebných knihách i krásny výklad svätej omše vzťahujúci sa na 
prehorké umučenie Pána.  

A ako je prvá časť tejto námietky bez základu, tak ho nemá ani 
druhá, že totiž obeta svätej omše odníma z ceny a dôstojnosti 
Kristovej obety na kríži. Obeta na oltári je podľa svojej 
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prirodzenosti a určenia živým opakovaním a neprestajným 
privlastňovaním obety na kríži. Preto ona túto nezatieňuje, ale tým 
viac ju stavia do čistého, najjasnejšieho svetla. Lebo o potrebe 
milosti,  požehnania a spásonosnosti krvavej vykupiteľskej obety 
skutočne niet významnejšieho svedectva, ako svedectva 
ustavičného slávenia eucharistickej obety. Pri oltári totiž milióny 
naberajú a pijú z prameňa milosti obety na kríži, bez toho, že by 
jeho spásonosné vody vysychali alebo sa čo i len umenšovali. Ak 
prehorká obeta Kristovej smrti na kríži má byť do našej mysle 
mimoriadne hlboko vštepená a má žiť v našej pamäti i v našom 
srdci bez zmeny, tak čím by sa to dalo ľahšie a istejšie docieliť, ako 
ustavičným slávením eucharistie, pri ktorej sa nám mystickým 
vyliatím krvi živo a dojímavo predstavuje pred oči a v istom zmysle 
obnovuje krvavá obeta smrti so všetkým jej požehnaním? Kde býva 
nábožnosť k utrpeniu a smrti Pána Ježiša vyššie ctená  
a horlivejšie pestovaná, kde láska ku krížu a Ukrižovanému je 
silnejšie osvedčovaná a vrúcnejšie konaná, ako v lone katolíckej 
Cirkvi, v ktorej sa na tisícich oltároch každodenne krvavá Kristova 
smrť nekrvavo slávi, tajomne ohlasuje a ustavične pripomína? 
Každý oltár je mystickou Kalváriou, na vrchu ktorej veje zástava 
kríža a pohliadnutie na ňu vážne zatrasie veriacou dušou, ona 
vstúpi do seba a zvolá: „Lásku moju ukrižovali!“  Vezmite  
a odstráňte obetu na oltári a skôr alebo neskôr v nedohľadne 
zmizne i veľká obeta zmierenia, ktorá bola obetovaná na Golgote, 
a zároveň do viac alebo menej poľutovaniahodného zabudnutia 
upadne i osoba a veľké dielo Vykupiteľa.136  

 

Hlava 25. Štvrtá námietka protivníkov našej viery ohľadom obety 

svätej omše 
 

Kristove slová: ,,Toto je moje telo, toto je moja krv" sa majú 
brať v obraznom zmysle, a nie vo vlastnom.“ 

Odpoveď: 

Že tieto Kristove slová sa majú brať len vo vlastnom zmysle 
a doslova, ale nie obrazne, to vieme z nasledujúcich vážnych príčin:  

Prvá príčina: Tieto slová o pravom tele a o pravej krvi Ježiša 
Krista musíme brať vo vlastnom zmysle a doslova preto, lebo Ježiš 

                                                             
136 Gihr, Heilige messe III. 115. 
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Kristus svojim učeníkom prisľúbil, že im dá svoje telo skutočne  
k požitiu a svoju krv skutočne k pitiu.137  

Božský Spasiteľ raz zázračne nakŕmil päťtisíc ľudí piatimi 
jačmennými chlebmi a dvoma rybami. Na druhý deň sa zase k nemu 
dohrnuli zástupy, nie tak z túžby po jeho učení, ako hlavne preto, že 
sa im žiadalo i druhý raz dostať z jeho rúk chleba. Toto pohlo Ježiša, 
aby prítomným hovoril o chlebe ďaleko lepšom, po ktorom by mali 
všetci túžiť, nasledujúcimi slovami:  

„Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu  
a zomreli. Toto je chlieb zostupujúci z neba. Ak bude niekto jesť 
z tohoto chleba, bude žiť naveky a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo 
pre život sveta." Teda židia sa spolu hádali a hovorili: „Ako nám 
môže tento dať svoje telo k jedeniu?“  

Preto im Ježiš povedal: „Zaiste, zaiste hovorím vám: Ak 
nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
život. Kto požíva moje telo a pije moju krv, má život večný a ja ho 
vzkriesim v posledný deň. Moje Telo je pravý pokrm a moja krv je 
pravý nápoj, kto požíva moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne 
a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec i ja som živý pre Otca a kto 
mňa požíva, bude živý pre mňa. Toto je chlieb, ktorý zostúpil 
z neba, nie ako jedli vaši otcovia mannu a zomreli . Kto požíva tento 
chlieb, bude živý naveky.“ 138  

Tieto slová musíme rozumieť vo vlastnom zmysle, to jest  
o opravdivom požívaní tela a krvi Ježiša Krista. 

Obrazný význam tu nemá vôbec žiadne opodstatnenie:   

a) lebo v sýrsko-chaldejskom jazyku (aramejský jazyk), 
ktorým Kristus Pán hovoril, znamenajú slová, „jesť niekoho telo“ 
obrazne to, ako „niekoho až na smrť prenasledovať“. Výraz: „jesť 
jeho telo“ nemôže mať v Kristových ústach tento zmysel, lebo 
žiaden človek so zdravým rozumom nebude veriť, že Kristus svojim 
učeníkom prikázal, aby ho prenasledovali až na smrť a že by im za 
to prisľúbil večný život.  

b) Židia brali tieto slová prisľúbenia doslovne a veľmi sa na 
nich pohoršili. Keby Pán Ježiš myslel tieto slová obrazne, nie 
doslovne, iste by im to, tak ako inokedy, vysvetlil. Keď napr. učeníci 
nerozumeli podobenstvu s výstrahou svojho božského Učiteľa, aby 

                                                             
137 Ján 6, 48–69. 
138 Ján 6, 48—60. 
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sa chránili kvasu farizejov, ale vysvetľovali si ju doslovne, Ježiš ich 
omyl o chlebe farizejov opravil slovami: „Prečo nechápete, že vám 
nehovorím o chlebe, keď som povedal: „Chráňte sa kvasu farizejov 
a saducejov.“ A tu, kde išlo o odstránenie omnoho 
nebezpečnejšieho omylu, tu by to nebol Ježiš tak urobil? Ako by 
mohol najmúdrejší Učiteľ a najláskavejší Spasiteľ opomenúť dať 
učeníkom tak potrebné, jednoduché vysvetlenie, keď hrozilo 
nebezpečenstvo, že mnohí ho opustia a naveky tak zahynú? Z toho 
sme nútení odvodiť: Ježiš Kristus tu nevysvetľoval svoje slová, lebo 
ich vlastný zmysel bol dosť jasný a on chcel, aby boli brané len  
v tomto zmysle, ako im poslucháči rozumeli.  

Že slová prisľúbenia musíme brať vo vlastnom, doslovnom 
zmysle, to jasne vidíme i z toho, že Ježiš svojim poslucháčom toto 
ich chápanie nevytýkal, ale správnosť tohto ich chápania 
potvrdzoval vždy silnejšími a jasnejšími slovami, hovoriac: „Zaiste, 
zaiste hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život! Kto požíva moje telo ...“  

c) Tieto ďalšie Kristove vysvetlenia brali poslucháči doslovne 
a následkom toho od neho odišlo viacero jeho učeníkov, lebo „tvrdá 
je táto reč.“ Ježiš nenapráva ich chápanie ako mylné, ale zostáva pri 
vlastnom zmysle svojich slov a kvôli pravde sa odvoláva na svojho 
nebeského Otca, hovoriac: ,,A čo keď uvidíte Syna človeka 
vstupovať tam, kde prv bol, (či potom uveríte?).“139  

Alebo či aj potom budete pochybovať, že vám môžem dať 
svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, keď vám svojim 
nanebovstúpením dokážem, že som Boh?  

Božský Spasiteľ ďalej hovorí: „Duch je, ktorý oživuje, telo nič 
neprospieva. Slová, ktoré som vám ja hovoril, sú duch a život."140 
Týmito slovami Ježiš odmieta drsné  chápanie svojej reči, že by 
svoje telo chcel porezať na kusy, aby ho ako iné mŕtve mäso mohol 
predkladať na jedenie a svoju krv v jej prirodzenej podobe dávať 
na pitie. Lebo požívanie mŕtveho tela i krvi Ježiša Krista by nič 
neosožilo, ale telo i krv Ježiša Krista oživené Duchom, spojené  
s božstvom, prítomné pôsobením ducha a oslávené, pôsobia život. 
Toto Spasiteľove vysvetlenie mnohých jeho učeníkov neuspokojilo, 
lebo Ježiš i vtedy rozhodne zostáva pri tom, čo povedal, že človek 
musí jesť jeho telo a piť jeho krv.  

                                                             
139 Ján 6, 63. 
140 Ján 6, 64. 
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Keď preto od neho odišlo mnoho učeníkov, povedal  
apoštolom: „Či i vy chcete odísť pre tú ,,tvrdú reč?" A tak znovu 
potvrdil, že jeho slová sa majú brať vo vlastnom zmysle, ako ich 
všetci jeho poslucháči chápali. 

Druhá príčina: Slová: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ treba 
rozumieť vo vlastnom zmysle a doslova, teda o pravom tele  
a o pravej krvi Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus pri poslednej večeri 
výslovne vyhlásil, že to, čo im dáva za pokrm a nápoj, je jeho 
skutočné telo a krv.  

Čo Pán Ježiš svojim učeníkom slávnostne prisľúbil, to im dal 
pred svojim utrpením, pri poslednej večeri. Po predobraznom 
jedení veľkonočného baránka, vzal chlieb do svojich svätých  
a prevelebných rúk, žehnal a lámal ho a dával svojim učeníkom, 
hovoriac: „Vezmite a jedzte; toto je moje telo“. Potom vzal kalich  
s vínom, žehnal ho a dal ho svojim učeníkom hovoriac: „Pite z neho 
všetci; toto je moja krv, krv nového Zákona, ktorá bude vyliata za 
vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Toto čiňte na moju 
pamiatku.“141  

Tieto slová ustanovenia najsvätejšej sviatosti oltárnej 
pripúšťajú len doslovný výklad, lebo:  

a) Ježiš Kristus ustanovením najsvätejšej sviatosti oltárnej 
vyplnil to, čo po zázračnom rozmnožení chleba prisľúbil. Ale slová 
prisľúbenia, ako sme už počuli, sa majú rozumieť v doslovnom 
zmysle, teda aj slová ustanovenia sa majú takto rozumieť. 

b) Ježiš, večná a neomylná pravda, v najjasnejších  
i najpresnejších výrazoch uisťuje, že to čo dáva svojim učeníkom 
jesť a piť, je jeho telo a jeho krv. Je nemožné tieto slová brať  
v obraznom zmysle, lebo podľa slov sv. Lukáša slovo telo sa stáva 
ešte jasnejším skrze slová: „ktoré za vás bude vydané“,  a slovo krv 
ešte zreteľnejším skrze slová: „krv nového Zákona, ktorá bude 
vyliata za vás a za mnohých na odpustenie hriechov". Týmto 
vysvetlením majú slová ustanovenia len vtedy rozumný zmysel, 
keď ich neberieme a nechápeme obrazne. Teda pevne  
a neohrozene musíme veriť, že to bolo  skutočne jeho telo a krv.  

Dalo by sa o tom len vtedy pochybovať, keby bola nejaká 
dostatočná príčina, aby sme od vlastného a doslovného zmyslu slov 
ustanovenia odstúpili. Ale taká príčina neexistuje, ani nám ju 

                                                             
141 Mat, 26, 26–28; Mar, 14, 22-24; Luk, 22, 19. 20. 
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protivníci našej viery nikdy nemôžu dokázať. Lebo ich doslovné 
znenie a spojitosť, ako sme počuli, nemajú vôbec žiaden rozumný 
zmysel, keby sme slovo „je“ mali rozumieť obrazne v zmysle 
„znamená“.  

Okrem toho má sýrsko-chaldejská reč, ktorou Pán Kristus 
hovoril, asi štyridsať výrazov, ktorými označuje naše „znamená“. 
Keďže však Spasiteľ ani jeden z nich nepoužil, aj to už dokazuje, že 
jeho slová ustanovenia sa majú brať vo vlastnom a doslovnom 
zmysle. 

c) Vševediaci Ježiš Kristus, vtedy keď vyslovil slová 
ustanovenia, s úplnou istotou predvídal, že apoštoli i celá katolícka 
Cirkev s jej miliónmi a miliónmi zbožných veriacich budú tieto 
jasné a určité slová rozumieť v zmysle vlastnom a doslovnom. Keby 
Ježiš Kristus chcel, aby jeho slová neboli brané doslovne ale len 
obrazne, bol by musel hovoriť inak, aby sám nebol príčinou 
nevyhnutného omylu s následkom hrozného bludu, ba 
modloslužobníctva. Keďže ale bez rúhania si ani len pomyslieť 
nemôžeme, že by nám náš božský Spasiteľ v tak dôležitej veci dal 
príčinu k bludu, ba k modloslužobníctvu, musíme brať slová 
ustanovenia vo  vlastnom a doslovnom zmysle. 

d) Ježiš Kristus vypovedal slová ustanovenia pred svojou 
smrťou a prikázal: „Toto čiňte na moju pamiatku!"  
V tej slávnostnej hodine chcel urobiť posledný poriadok, spraviť 
testament, založiť zmluvu, ustanoviť sviatosť. Všetko toto sa musí 
diať jasnými slovami, nedvojzmyselnými (ktoré nepripúšťajú viac 
zmyslov), bez všetkých obrazných spôsobov rozprávania. 
Neznamenalo by to snáď päsťou biť do tváre božskej svätosti  
a múdrosti, keby sme tvrdili, že Ježiš Kristus v tak dôležitej veci 
použil dvojzmyselný, obrazný spôsob vyjadrovania? Jeho slová 
ustanovenia musíme teda bez akejkoľvek pochybnosti brať 
v doslovnom zmysle. 

Tretia príčina: Slová nášho božského Spasiteľa: „Toto je moje 
telo, toto je moja krv“, musíme rozumieť doslovne, teda ako slová 
o pravom tele a o pravej krvi Ježiša Krista, lebo tak to učili apoštoli 
a katolícka Cirkev to tak od počiatku verila i učila.  

1. S doslovným chápaním Kristových slov, úplne súhlasí 
učenie apoštolov. Sv. Pavol vo svojom prvom liste poučuje 
kresťanov v Korinte o ustanovení najsvätejšej sviatosti oltárnej tak, 
ako mu to sám Kristus Pán bezprostredne zjavil, a to je úplne 
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v zhode so správou evanjelistov.142 Na to apoštol z podstaty 
najsvätejšej sviatosti oltárnej uzatvára, že ,, Kto by teda jedol chlieb 
alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu  
a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba  
a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije 
odsúdenie.“143, t. j. požívajúc ho, ako iný pokrm bez prípravy srdca.  

Takto by sa sv. Pavol zaiste nebol vyslovil, keby bol veril, že 
v najsvätejšej sviatosti oltárnej nie je pravé telo a pravá krv Ježiša 
Krista, ale len obyčajný chlieb a víno, znamenajúce len obrazy jeho 
tela a krvi. Veď manna na púšti a veľkonočný baránok boli obrazmi 
Vykupiteľa sveta, a preto nikto nebude tvrdiť, že kto tie obrazy 
požíval v stave hriechu, učinil sa vinným božieho súdu, tela a krvi 
Krista Pána, t. j. zločinu proti najvyššej Velebnosti. 

Ďalej apoštol národov v 10. hlave tohto listu píše: „Nie je kalich 
dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi?  
A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?144 To jest: 
či skrze účasť na tele a krvi nášho Pána neprichádzame do 
najužšieho spojenia s ním, či skrze túto účasť nestávame sa akoby 
jedným telom a jednou krvou s Ježišom Bohočlovekom? Je jasné, že 
tu nie je reč o účasti skrze vieru, ale o skutočnom požívaní 
opravdivého i skutočného pokrmu. Preto i ďalej v uvedenej hlave 
nájdeme požívanie najsvätejšej sviatosti oltárnej postavené proti 
pravému požívaniu pokrmov židovských a pohanských obetí. 

2. To, že katolícka Cirkev od apoštolských čias verila a učila, že 
Kristove slová: ,,Toto je moje telo, toto je moja krv" sa majú chápať 
doslovne, vysvitá: a) z jej Bohoslužby, b) zo svedectiev sv. Otcov  
a c) z výrokov cirkevných koncilov. 

a) V prastarom latinskom omšovom poriadku (v liturgii) sa 
kňaz pred svätým premenením modlí, aby Boh ráčil požehnať 
obetu. Aby nám bola telom i krvou Tvojho premilého Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista.  

Alexandrijská liturgia sv. Bazila má túto modlitbu: „Premeň 
ich (obetné dary) tak, aby sa chlieb stal Tvojím telom, a toto  
v kalichu zmiešané, aby sa stalo predrahou Tvojou krvou."  

b) Sem patriace svedectvá cirkevných Otcov sú tak početné  
a tak výstižné, že pre krátkosť nemôžeme uvádzať ani len stotinu  

                                                             
142 1.Kor. 11, 24-26. 
143 27-29. 
144 1. Kor. 10, 16. 
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z nich, ktorú veriť musíme. Už u Otcov a cirkevných spisovateľov 
tretieho storočia nie zriedka nájdeme svedectvá o doslovnom 
chápaní slov, ktorými Ježiš Kristus ustanovil najsvätejšiu sviatosť. 
Apoštolský učeník a mučeník Ignác († okolo 107) povstáva na 
obranu proti tým, ktorí nechcú uznať, že Eucharistia je telo 
Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré trpelo za naše hriechy.145 Sotva  
o päťdesiat rokov neskôr píše sv. mučeník Justín, ktorý sa obrátil  
z pohanskej filozofie na kresťanstvo: „Ako Ježiš Kristus vzal na seba 
telo a krv, tak je i pokrm, jeho modlitebným slovom požehnaný  
v telo a krv vteleného Ježiša.“146  

Takto jasne sa vyslovuje i sv. Cyril, jeruzalemský arcibiskup, 
keď hovorí: „Keďže Kristus sám osvedčil a povedal: Toto je moje 
telo, kto by o tom smel pochybovať? Keďže tiež uistil: Toto je moja 
krv, kto by chcel rozmýšľať a domnievať sa, že to nie je jeho krv? 
Kedysi premenil vodu na víno a tu by sme sa mali zdráhať uveriť 
tomu, že premení víno na krv?“147  

c) V tom samom zmysle, ako sa vyslovujú jednotliví cirkevní 
Otcovia sa vyslovujú i cirkevné snemy. Keď uprostred jedenásteho 
storočia novotársky a opovážlivý Berengar vystúpil s tvrdením, že 
v Eucharistii sa nepremieňa chlieb a víno na pravé telo a pravú krv 
Ježiša Krista, zhromaždili sa v Ríme, v Paríži, vo Florencii i inde 
cirkevné synody a jednohlasne nové učenie zatratili. Nečudujme sa, 
že podobná kliatba nebola vyslovená skôr. Príčina je len v tom, že 
až do čias Berengarových bolo také učenie úplne neslýchanou 
vecou.  

V roku 1215 štvrtý lateránsky koncil povedal: „Ten istý je kňaz 
i obetný dar Ježiš Kristus, ktorého telo i krv je skutočne v oltárnej 
sviatosti, keďže všemohúcnosťou Božou chlieb na telo a víno na krv 
boli premenené". Dôležité svedectvo o starobylosti katolíckeho 
učenia spočíva v tom, že všetky východné sekty, ktoré sa už veľmi 
skoro od katolíckej Cirkvi odtrhli, ako i odlúčení Gréci, veria celkom 
tak a učia tak ako katolícka Cirkev. Teda niet žiadnej pochybnosti  
o tom, že slová, Ježiša Krista: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa 
majú rozumieť nie obrazne ale len jedine a doslovne; teda sú to 
slová o pravom tele a o pravej krvi nášho božského Spasiteľa. 

 

                                                             
145 List k Smyrn. č. 7. 
146 Justin Mart. Apol. 1. Nr. 66. 
147 Cyrillus Hieros. Cat. 4. Nr. 1. 
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Hlava 26. Piata námietka ohľadom obety svätej omše 
 

„Svätá omša by sa mala slúžiť v materinskej reči a nie  
v reči, ktorej prítomní nerozumejú.“ 

Odpoveď: 

To, že sa svätá omša neslúžieva v materinskej reči, ale v reči 
latinskej, to má tiež svoje príčiny. 

Prvá príčina: latinská reč sa nemení preto, lebo už nežije  
v ústach ľudu, ale materinská reč sa mení práve preto, že je živou 
rečou. Materinská reč sa ustavične vyvíja, mnoho slov časom 
zastaráva, alebo celkom mizne, ba niektoré slová menia svoj 
význam. Ako sa napr. premenila naša milá slovenčina! My už tú 
našu reč, v ktorej písali a učili sv. Cyril a Metod, nerozumieme. Keby 
sa teda svätá omša slúžievala v materinskej reči, musela by Cirkev 
omšové modlitby pre ich zastaranú reč často meniť. Bola by to 
skutočne veľká ťažkosť, ktorá by mala škodlivý vplyv i na vieru. 
Lebo Cirkev by sa nemohla, ako doteraz, odvolávať na staré omšové 
modlitby, aby dokázala nezmeniteľnosť svojho učenia, keďže jej 
protivníci by jej mohli vyhodiť na oči, že zmenila zmysel starých 
omšových modlitieb. Teraz katolíckej Cirkvi niečo také vytýkať 
nemôžu, lebo pri svätej omši a vôbec pri všetkých bohoslužobných 
úkonoch používanie latinskej reči, ktorá je už rečou mŕtvou, 
nepodlieha žiadnym premenám. 

Druhá príčina: latinská reč predstavuje i napomáha jednote  
a jednotnosti Cirkvi na celej zemi i v službe Božej. Jednota Cirkvi si 
žiada jednotu a jednotnosť v službe Božej a táto zase jednotnosť 
reči. Kamkoľvek vnikne rímsko-katolícka Cirkev, kdekoľvek 
zhromaždí deti okolo svojho posväteného oltára, všade pri 
bohoslužobnej slávnosti hovorí jednou a tou istou rečou. Nech 
katolík pochodí najbližšie krajiny, v Ázii a v Amerike, v Afrike  
i Austrálii, takmer všade nájde ten istý kult (obrady) a počuje tú 
istú reč svojej svätej Cirkvi. Používanie jednej cirkevnej reči je 
dobré i pre kňazov, keďže tak môžu svätú omšu slúžiť kdekoľvek 
na svete. Keby bola cirkevná reč rozdielna podľa jednotlivých 
krajín, koľko kňazov by sa muselo okrem svojej vlasti zrieknuť 
slúženia svätej omše preto, lebo cudziu reč nerozumejú? 

Tretia príčina: Užívaním latinskej reči sa stáva Božia služba 
ctihodnejšou. Koľko by svätá omša stratila zo svojej velebnosti  
a slávnosti, keby bola pri jej konaní užívaná iba materinská reč!  
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Keď v šestnástom storočí kňazi, ktorí od katolíckej Cirkvi 
odpadli, ešte nejaký čas slúžievali svätú omšu v nemeckej reči, 
ľudia stratili všetku úctu pred svätou omšou a hovorievali: „Takú 
nemeckú omšu si môžeme slúžiť aj sami."  

Dôvodom, prečo by sa svätá omša mala slúžiť v materinskej 
reči, by mohlo byť tvrdenie, aby veriaci mohli rozumieť kňazovým 
slovám. Ale potom by kostol nesmel byť nikdy väčší ako veľká izba, 
alebo kňaz by musel celú svätú omšu asi uprostred kostola slúžiť,  
a to tak hlasne, ako keď z kazateľnice káže. O speve a hudbe počas 
svätej omše by nemohlo byť ani reči. Ostatne, kto si žiada 
materinskú reč pri svätej omši, nemá na pamäti, že vlastne cieľom 
svätej obety nie je poučenie. Keď kňaz slúži svätú omšu, nerobí to 
preto, aby ľud poučoval, ale aby Pánu Bohu obetoval obetu. Aby 
dokonal obetu, musí síce hovoriť slová, ale on tie slová nehovorí k 
prítomným, ale k Bohu. A z tohto dôvodu už od apoštolských čias 
kňaz pri svätej omši hovorí zväčša celkom ticho, takže počuť to, čo 
hovorí, nemôžu ani tí, ktorí stoja celkom blízko pri oltári. Svätá 
omša bola totiž od počiatku považovaná za tajomné konanie, preto 
pri nej kňaz zväčša hovorí tak tichým hlasom, že ho prítomní sotva 
môžu počuť. Keďže teda svätá omša nie je ustanovená na 
poučovanie ľudu, ale na uctenie Boha a na obsiahnutie jeho milosti  
a dobrodenia, preto niet rozumnej príčiny, prečo by ju mal kňaz 
slúžiť v materinskej reči.  

Na poučenie ľudu máme kázne a kresťanské vyučovania,  
a tieto sa dejú v materinskej reči. A naša svätá Cirkev ukladá 
kňazom a duchovným správcom za povinnosť, aby tajomstvá  
a obrady svätej omše vykladali v materinskej reči. Okrem toho je 
mnoho poučných a modlitebných kníh, ktoré obsahujú svätú omšu  
v doslovnom, slovenskom preklade, ako ju kňaz slúži v latinskej reči 
a podávajú tak jasné a základné poučenie o všetkom, čo sa k svätej 
obete vzťahuje. Teda námietka protivníkov našej viery, že svätá 
omša by sa mala slúžiť v materinskej reči, nemá vôbec žiadny 
základ. A nie bez príčiny vyriekla naša svätá Cirkev kliatbu nad 
tými, ktorí by sa opovážili tvrdiť, že „svätá omša sa smie slúžiť len  
v materinskej reči.“148  

S radosťou a s oduševnením sa pridŕžajme tej liturgickej reči, 
ktorú sme dostali z Ríma, ktorou hovorí rímska matka-Cirkev. 
Milujme túto svoju matku a preto i tú reč, ktorou hovorí. Ostaňme 

                                                             
148 Koncil Trident. Sed. 22. 
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verní tejto matke až do smrti, pamätliví na krásne slová 
Bossuetove:  

„Z povďačnosti za milosť Božiu, ktorej pečať je vo vás, modlite 
sa bezprestania za Cirkev Kristovu. Traste sa i pri tieni odtrhnutia! 
Pamätajte na veľké nešťastie tých národov, ktoré roztrhali zväzok 
jednoty a rozpadli sa medzi sebou, ktoré zo svojho náboženstva už 
nič viac nemajú, len zmätok a strach pred smrťou! Proti 
opovážlivým duchom a vnadám novoty postavme tú skalu, na 
ktorej sme založení a vážnosť našich podaní (tradícií), ktoré všetky 
minulé storočia obsahujú.“ 

 

Hlava 27. Šiesta námietka ohľadom obety svätej omše 
 

„Nepotrebujem ísť na svätú omšu, k Pánu Bohu sa môžem dobre 
modliť aj doma." 

Odpoveď: 

Ale naozaj sa doma usilovne modlievaš? Nemaj mi to za zlé, 
milý priateľu, veď mýliť sa môžem, ale ja ťa podozrievam, že ty sa 
doma priam tak málo modlievaš, ako v kostole.  

Ani tu nejde o to, či sa môžeš k Pánu Bohu tak dobre modliť 
doma, ako pri svätej omši, ale otázka je táto: či to Pán Boh chce, aby 
si sa v nedeľu a vo sviatok k nemu modlil nielen doma, ale i pri 
svätej omši? A odpoveď na to je: Pán Boh to chce. Lebo čo 
v  záležitostiach náboženstva pastieri katolíckej Cirkvi prikazujú, to 
kresťana zaväzuje vo svedomí, pretože pastieri tieto príkazy 
vydávajú z tej plnej moci, ktorú im dal sám Ježiš Kristus. Lebo Ježiš 
povedal: „Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda!"149  

Keďže Cirkev nám prízvukuje zúčastniť sa v nedeľu a vo 
sviatok na svätej omši, je teda neposlušnosťou proti Pánu nášmu 
Ježišovi Kristovi, proti Bohu samému, keď niekto zamešká ísť na 
svätú omšu. 

Toto prikázanie je veľmi dôležité, lebo veľmi dôležitá je aj 
príčina, pre ktorú ho Cirkev vydala: a síce potreba verejných 
bohoslužieb. Nežijeme len ako jednotlivci, každý sám o sebe, ale 
žijeme aj ako kresťania, t. j. ako údy náboženskej spoločnosti, údy 

                                                             
149 Luk. 10, 16. a Mat. 10, 40. 
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katolíckej Cirkvi, ktorú založil sám Boh. Tejto Cirkvi, tak ako spolku 
či obci, prináležia voči Bohu isté povinnosti, a teda každý jej úd 
musí plniť nielen svoje vlastné povinnosti, ale i tieto spoločné 
povinnosti.  

Tieto verejné bohoslužby kresťanskej náboženskej 
spoločnosti alebo Cirkvi spočívajú však v tom, aby sme sa na svätej 
omši zúčastňovali, pričom sa všetci schádzame a spájame  
v prítomnosti Božej, v jeho chráme, v tých dňoch, ktoré pre tento 
cieľ, buď sám Boh Otec, buď náš Pán Ježiš Kristus, buď jeho apoštoli 
a ich nástupcovia ustanovili150.  

Kto sa v týchto sviatočných dňoch nepripojí ku zvyšnej 
kresťanskej rodine - takou však je celé kresťanstvo, v malom každá 
kresťanská obec - kto sa z nej vylučuje, ten sa v istom ohľade zrieka 
svojho kresťanského mena, svojich výhod, ktoré ako kresťan, ako 
Syn Boží, ako učeník Ježiša Krista, ako úd katolíckej Cirkvi má.  

Je teda veľkým hriechom bez skutočnej príčiny vymeškať 
svätú omšu v nedeľu a vo sviatok. A čím lepšie, milý priateľu, 
spoznáš velebnosť, sviatosť a božskú dokonalosť obety svätej 
omše, tým väčším hriechom také vymeškanie bude, ba tým skôr 
spoznáš, že to tak aj je. 

 Svätá omša je stredobodom celého náboženstva. 

Ako by to aj mohlo byť inak? Veď svätá omša je nekrvavé 
obnovenie obety Ježiša Krista a on je stredobodom celého 
náboženstva, je Bohom kresťanov, počiatok i koniec všetkých vecí. 
Vo svätej omši Ježiš Kristus je prítomný, živý, oslávený vo svojom 
božstve i človečenstve a znovu koná najväčšie a najdôležitejšie 
dielo svojho života, svoju obetu.  

Človek sa od Boha odtrhol skrze svoj hriech. Ježiš Kristus, Syn 
Boží, zvelebený na veky, sa stal človekom, trpel za nás, zomrel za 
nás a toto odlúčenie, tento neporiadok zase napravil. On je veľká 
obeta za spásu celého sveta. On nás vykúpil, on našej duši zase 
daroval Ducha Svätého, ktorý je večným životom duše. Akonáhle 
sme s Ježišom Kristom spojení skrze milosť, t. j. akonáhle jeho Duch 
našu dušu oživuje a posväcuje, vtedy máme zárodok večného 
života, a ak sa v hodine svojej smrti nachádzame v tomto šťastlivom 
stave milosti, vojdeme do života večného, blaženého, aby sme tam 

                                                             
150 Sám Boh od stvorenia sveta ustanovil siedmy deň za deň odpočinku na ustavičnú pamiatku stvorenia  
a večnosti. Nedeľa sa preto nazýva dňom Pána, v ktorom sa máme hlavne a obzvlášť Ním zaoberať  
a pripravovať sa tak na večnosť, ktorá bude večným dňom pokoja, večnou nedeľou.  
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zostávali bez konca. Teda Ježiš Kristus je náš Vykupiteľ, je obeta za 
naše znovu zjednotenie s Bohom. Celý jeho život bol prípravou  
k tejto veľkej obete, ktorú na Veľký Piatok svojmu nebeskému 
Otcovi za nás priniesol na kríži.  

Svätá omša teda nie je nič iné, ako nekrvavé obnovovanie tejto 
obety Ježiša Krista.  

Medzi obetou na kríži a obetou svätej omše niet žiadneho 
podstatného rozdielu: je to tá istá obeta prinášaná len pod 
rozdielnym spôsobom.  

Kňaz - obetník je jeden a ten istý: Ježiš Kristus, viditeľný na 
Kalvárii a neviditeľný v kňazovi, vo svojom námestníkovi, je skrytý 
na oltári. 

Obeta je jedna a tá istá: Ježiš Kristus, krvavo obetujúci sa na 
Kalvárii a nekrvavo a zahalene pod svätou sviatosťou na oltári. 
Tieto rozdiely sú čisto vonkajšie a nepodstatné. Podstatné je, že 
obeta je jedna a tá istá.  

Bola to vôľa božského Spasiteľa, aby všetci ľudia mali to 
šťastie byť prítomnými pri vznešenom diele vykúpenia; aby každý 
osobne mohol od neho prijať požehnanie, ktoré dáva všetkým.  

V okamihu premenenia, uprostred svätej omše, prichádza 
Ježiš Kristus, obeta veľkého vykúpenia, na oltár a predstavuje sa 
znovu svojmu nebeskému Otcovi, aby sa mu v našom mene klaňal, 
aby mu v našom mene ďakoval, aby ho v našom mene prosil  
o odpustenie, ktorého sme my sami pre naše hriechy vlastne nie 
hodní, aby v našom mene od neho vyprosil všetky cnosti a dary, 
ktoré sú pre nás potrebné.  

Skrze tajomné a božské slová premenenia, ktoré kňaz  teda 
Ježiš Kristus sám skrze svojho služobníka vyslovuje, býva denne na 
našich oltároch obnovovaný ten zázrak lásky, ktorý Ježiš Kristus pri 
poslednej večeri na Zelený štvrtok vykonal so svojimi učeníkmi. 
Chlieb a víno sa premieňajú na telo i krv Ježiša Krista, zachovávajúc 
si len podobu chleba a vína. Po premenení je na oltári len telo  
a krv Ježiša Krista, Ježiš Kristus sám, živý a skutočne prítomný tak, 
že v najsvätejšej sviatosti oltárnej spája všetky tajomstvá svojho 
smrteľného i osláveného života.  

Ako som ti už povedal, milý priateľu, okamžik premenenia je 
okamžikom skutočnej obety svätej omše a Ježiš Kristus sa v tomto 
okamžiku skutočne znovu predstavuje svojmu Otcovi a obnovuje 
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obetovanie svojho utrpenia a svojej smrti na kríži za naše 
vykúpenie, za naše spásu. Všetko, čo sa deje pred premenením, je 
len prípravou k tejto poklony hodnej obete, všetko čo po ňom 
nasleduje, je jej dokonaním a ďakovaním za ňu.  

Po tom, čo som ti tu, milý priateľu povedal, myslím, že budeš 
hovoriť o obete svätej omše inak.  

Príď, prosím ťa, nabudúce príď so všetkými svojimi bratmi  
k svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Pre teba, ako i pre iných on 
zostupuje dolu a seba obetuje vo veľkom tajomstve. Teba miluje, 
teba požehnáva. A ty, ktorý ho tak potrebuješ, ktorý bez neho 
nemôžeš zachovať svoju dušu od záhuby, ty by si ho chcel 
zanedbávať, ba pohŕdať ním? Ty by si chcel pred ním, Najvyšším  
i Najlepším, dávať prednosť daromným a  opovrhnutia hodným 
zaneprázdneniam, maličkostiam, hlúpostiam? Nie, ty to už nebudeš 
chcieť. Počúvni ma! Vstúp do seba, polepši sa, plň povinnosť, ktorá 
je síce vážna a neodbytná, ale i veľmi ľahká! Kľakni si v nedeľu 
k nohám svojho milého Boha, premysli si minulý týždeň a naber 
nových síl to týždňa budúceho. Boh ti dá svoje sväté požehnanie  
a budeš šťastný.151 

 

Hlava 28. Obetište Nového Zákona 
 

Svätá obeta Nového Zákona môže byť s  pápežským zvolením 
konaná všade, potrebný je len kňaz a oltár. Pred našimi očami sa 
tak plnia prorocké slová Malachiášove: „Od východu slnka až po 
jeho západ slávne bude moje meno medzi národmi a na všetkých 
miestach budú môjmu menu obetovať a prinášať obetu čistú." Od 
východu až po západ, od juhu až na sever, vo všetkých častiach 
sveta, slovom všade medzi národmi, každý deň býva Najvyššiemu 
obetovaná obeta svätej omše. 

Hoci s pápežským zvolením je možné svätú omšu slúžiť 
kdekoľvek, je evidentné, že sa to má diať tam, kde to je možné a to 
na svätých miestach.  

Keď kresťania ešte nemohli stavať verejné cirkevné budovy, 
zhromažďovali sa k sláveniu svätej omše v súkromných príbytkoch. 
Keď im už ani tieto neposkytovali potrebnú bezpečnosť, ako 
kostoly im slúžili vzdialenejšie miesta, napr. jaskyne, podzemné 

                                                             
151 Táto námietka je prevzatá z knihy: ,,Mgr. Segur: Odpovede na námietky proti náboženstvu." 
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chodby, lode i žaláre. Zvláštnymi boli tzv. katakomby, v ktorých 
obetúvali svätú obetu. Tieto katakomby boli podzemné budovy  
s viacerými poschodiami a pozostávali z mnohých chodieb a komôr. 
Sem kresťania pochovávali svojich mŕtvych, zvlášť mučeníkov. 
Schádzali sa tu veľmi často a v týchto komorách konali bohoslužby. 
Ešte dnes v týchto komorách môžeme vidieť oltáre, urobené nad 
hrobmi mučeníkov i jamy na vodu, ktoré slúžili na vysluhovanie 
svätého krstu. Takéto katakomby boli v mnohých talianskych 
mestách. Najznámejšie sú rímske katakomby, ktoré stoja i dnes 
a bývajú často navštevované.  

Ale akonáhle to bolo kresťanom možné, usilovali sa pre 
slávenie bohoslužieb stavať kostoly. Ako nám rozpráva Optatus 
z Milevi, v Ríme bolo už pred panovaním cisára Diokleciána, 
najukrutnejšieho prenasledovateľa kresťanov, vyše 40 kostolov. 
Tieto kostoly boli vtedy celkom jednoduché budovy, preto 
Tertulián v druhom storočí píše: „Dom našej holubice (kostol) je 
prostý, vždy k svetlu (t. j. k východu slnka) obrátený.“ Keď Cirkev 
konečne po tristo ročnom prenasledovaní kresťanov za cisára 
Konštantína dosiahla stáleho pokoja, kresťania na všetkých 
miestach, kde sa kresťanstvo rozšírilo, stavali kostoly a kaplnky, 
aby v nich mohli sláviť svätú obetu. Onedlho tak bolo zakázané 
slúžiť svätú omšu v súkromných domoch. Len výnimočne  
a s pápežovým dovolením môžu kňazi z vážnych príčin slúžiť svätú 
omšu i v domoch na bývanie, pod holým nebom, vo väzení atď. Ale 
kdekoľvek by sa svätá obeta mala konať, všade sa to smie diať len 
na oltári.  

Že obetište Nového Zákona býva posvätené, to je vec jasná. Či 
Boh Mojžišovi, keď sa mu zjavil v horiacom kre, nepovedal: ,,Vyzuj 
svoju obuv, tu je zem svätá!" Svätá je tá zem, kde sa ukáže Božia 
sláva a to sa deje pri svätej omši. Teda miesto na ktorom sa ona 
slúži, musí byť výhradne určené a posvätené Božej službe a to sa 
deje skrze posvätenie chrámu.  

Toto posvätenie sa vykonávalo najsviatočnejším spôsobom už 
v prvých storočiach kresťanstva. Tak napr. máme dôkaznú správu, 
že v roku 250 Tryphon a Sespitius podstúpili mučenícku smrť  
a miesto, na ktorom trpeli, bolo posvätené na chrám. V zápisoch  
o ich mučeníctve čítame: ,,Zišli sa bohabojní muži a kňazi, posvätili 
mučenisko so všetkou úctou, brali účasť na pamiatke nášho 
vykúpenia a odporúčali svoje duše pod ochranu blahoslavených 
mučeníkov.“ 
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Všetci, ktorí kedy videli posvätenie kostola, sa čudovali tým 
mnohým a rozmanitým obradom, mazaniam, sväteniam  
a modlitbám, ktoré pri tom biskup koná. I biskup i obec, v ktorej má 
byť kostol posvätený (konsekrovaný), sa musia pred posvätením 
na tento deň pripraviť skrze pôst. Ráno v deň posvätenia sa biskup 
so svojim duchovenstvom a ľudom modlí sedem kajúcich žalmov 
nad ostatkami svätých, ktoré sú určené pre oltár, a ktoré sú uložené 
medzi dvoma sviecami na mieste blízko kostola. Potom všetci aj so 
sprievodom idú k hlavnému vchodu kostola, kde biskup padne na 
zem a ticho sa modlí, kým kňazi s ľudom spievajú litánie ku 
všetkým svätým.  

Po tomto speve biskup posvätí vodu, trikrát  obchádza  kostol, 
dvakrát sprava a tretíkrát zľava, pokropí vonkajšie kostolné steny 
svätenou vodou, prosiac o posvätenie kostola a za každým, ako 
príde k hlavným dverám, uderí do nich berlou a podľa 23. žalmu 
volá: „Otvorte svoje brány, kniežatá, zdvihnite sa, vy brány večné  
a vojde kráľ slávy.“   

Zvnútra odpovedajú: „Kto je to ten kráľ slávy?" Biskup odvetí: 
„Pán, silný a mocný, mocný v boji." Tretí raz biskup i duchovenstvo 
odpovedajú: „Pán zástupov, on je kráľ slávy, otvorte, otvorte, 
otvorte!" 

Potom biskup svojou berlou urobí na prahu kríž a hovorí: 
„Viďte znamenie kríža, rozpŕchnite sa všetci zlí duchovia." Hneď sa 
otvoria dvere a biskup vkročí a povie: „Pokoj tomuto domu!"  Tento 
obrad upamätáva na vstup Ježiša Krista do neba, keď svojou 
smrťou na kríži premohol peklo.  

V kostole, dookola na stenách, horí dvanásť sviec, ktoré sú 
postavené nad dvanástimi krížmi, vyznamenávajúcimi  apoštolov, 
ktorí svojim učením o ukrižovanom Ježišovi Kristovi osvietili celú 
Cirkev.  

Biskup uprostred kostola pokľakne a modlením sa hymnu 
„Príď, Duchu Svätý ", vzýva Ducha Svätého. Potom, keď chór začne 
spievať litánie ku všetkým svätým, padne na tvár. Ku koncu litánií 
sa zodvihne a tri razy opakuje prosbu: „Aby si tento kostol a tento 
oltár, ktorý ku tvojej cti a pod vzývaním sv. N. N. majú byť 
posvätené, požehnať, posvätiť a zasvätiť ráčil."  

Kým chór spieva Zachariášov chválospev, biskup píše po 
kostolnej dlážke, ktorá je posypaná popolom, grécku i latinskú 
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abecedu v podobe kríža, na znamenie, že národy všetkých jazykov, 
ktoré predtým chodili v prachu hriechu a nevedomosti, sú 
zhromaždené v jednote viery v ukrižovaného Krista v Cirkvi 
katolíckej.  

Biskup svätí víno, vodu, popol a soľ a  všetko spolu zmieša. 
Keď zvnútra poznamenal krížom hlavné dvere, ide svätiť oltáre, čo 
obšírnejšie opíšem v nasledujúcej hlave.  

Toto slávnostné vysvätenie kostola sa deje plným právom. 
Lebo každý kostol nie je nič iné, len brána a predsieň do neba, nič 
iné len dom Boží medzi ľuďmi.  

Ale ak nebo nie je dosť čisté pre trikrát Svätého, čo máme 
potom robiť my biedni ľudia, aby sme mohli pripraviť miesto, na 
ktorom sa budú Bohu ľúbiť naše poklony, na ktorom bude osobne 
prebývať a vystaví trón svojich milostí? Veď už i Jakub posvätil to 
miesto, na ktorom v predobraze videl katolícky kostol! Sväté Písmo 
nám hovorí, že Jakub posvätil to miesto, na ktorom sa mu zjavil 
nebeský rebrík, ktoré bolo len predobrazom chrámu, toho miesta, 
na ktorom vystupujú a zostupujú anjeli, miesta kde sa Boh spojil 
s ľuďmi. Sväté Písmo hovorí: „A Jakub sa zľakol a povedal: Aké 
hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné jedine dom Boží a brána 
nebeská! A ráno Jakub vstal a vzal kameň, ktorý položil pod svoju 
hlavu a postavil ho na znamenie, polial ho olejom a nazval to miesto 
Bethel, to jest dom Boží.“  O čo viac sa sluší, aby každý katolícky 
kostol bol posväcovaný čo najslávnostnejšie, aby sa stal dôstojným 
miestom, v ktorom by sa najsvätejšia obeta svätej omše smela 
prinášať Najvyššiemu a Boh sám by v ňom mohol prebývať!  

Obetiskom Nového Zákona je kostol. Nazýva sa „dom Boží“, 
„príbytok večného kráľa", lebo v kostole skutočne prebýva Boh, 
večný kráľ a všemohúci Pán neba i zeme. Kostoly sú domy Božie  
v najplnšom zmysle slova. Ony sú rezidenciami a kráľovskými 
hradmi Najvyššieho, v ktorých Pán neba i zeme osobne prebýva,  
a kde ho každý kedykoľvek môže nájsť. Zástupy anjelov mu tu 
slúžia, klaňajú sa mu, chvália ho, uctievajú ho a prednášajú mu naše 
prosby. Chrám v Jeruzaleme bol postavený len pre uschovanie 
archy zmluvy, no v našich kostoloch sa pri každej svätej omši 
nekrvavým spôsobom obnovuje obeta Ježiša Krista na kríži  
a uschováva sa to Najsvätejšie v podobe chleba. Preto chrám 
Starého Zákona v Jeruzaleme sa v celej svojej kráse ani prirovnať 
nedá k najchudobnejšiemu kostolíku, v ktorom sa uschováva 
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Najsvätejšia sviatosť. Jeruzalemský chrám bol len predobrazom  
a tieňom katolíckych kostolov, v ktorých Pán neba i zeme je 
opravdivo, skutočne a podstatne prítomný a očakáva naše 
návštevy. A prečo nás očakáva? Aby nám dával svoje príkazy, aby 
nám oznamoval, čo od nás žiada. Očakáva nás, aby sme mu dávali 
odpočet z toho, ako sme jeho svätú vôľu plnili a jeho príkazy 
vykonali. Očakáva nás, aby nás tešil, posilňoval, občerstvoval, aby  
s nami slávil hody lásky a už viac nás nenazýval sluhami  
a služobníkmi, ale priateľmi, bratmi a synmi.  

Na každom kostole býva veža. Tá nám má byť ukazovateľom 
cesty do neba, má nám ako prst ukazovať náš pravý domov, našu 
pravú vlasť nad hviezdami. Každý úder  zvonu, ktorý z tej kostolnej 
veže zvučí, na nás volá: ,,Hore srdcia! hore k nebu!"  

Nikdy nezabudnime, že obetište Nového Zákona je miesto 
posvätené, že ono je v pravde bránou do neba a domom Božím, 
príbytkom večného kráľa. P. Martin z Kochemu právom hovorí: 
„Svoje kostoly ani nedokážeme mať v dostatočnej úctivosti, ani 
dosť nábožne sa v nich modliť! Keby sme mali skutočne živú vieru, 
do posvätených kostolov by sme vstupovali len so strachom,  
s najväčšou úctou sa tam Pánu Ježišovi prítomnému v najsvätejšej 
sviatosti klaňali a zbožne uctievali anjelov, ktorí ho tam obklopujú. 
Ale kto v kostole bľaboce, smeje sa, alebo ináč Pána Boha uráža  
a hnevá, dopúšťa sa veľkého zneuctenia velebnosti Boha a jeho 
svätého domu. Keď teda vstupuješ do kostola, musíš si opravdivo 
zaumieniť, že tam ani jedno zbytočné slovo nepreriekneš, ani 
nevypočuješ, ani sa nebudeš všetečne obzerať, ale že sa budeš 
pobožne modliť, Boha svojho ctiť, hriechy svoje ľutovať  
a milosrdenstvo Božie na seba zvolávať.“ 

 

Hlava 29. Oltár 
 

Najsvätejším miestom obetiska Nového Zákona je oltár  
s Bohostánkom (s tabernákulom). Taký oltár je v pravde trónom 
milosti. Ale tento trón milosti už nie je zahalený a neprístupný, ako 
bol ten v Starom Zákone. Opona chrámu sa pri smrti Ježiša Krista 
roztrhla, svätyňa sa roztvorila a apoštol pozýva všetkých, aby s 
dôverou pristupovali k trónu milosti.152  

                                                             
152 Žid. 4, 16. 
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Prvým a najvelebnejším oltárom, na ktorom Pán sám  
v jeruzalemskom večeradle obetoval a ustanovil nekrvavú obetu 
Nového Zákona, bol drevený stôl. Tento sa ešte i dnes ako 
najctihodnejšia relikvia zachováva v  Ríme v lateránskom chráme.  

Druhý oltár, ktorý je celý z dreva a síce bez oltárneho kameňa, 
je oltár, na ktorom svätý Peter slúžil svätú omšu, keď konal 
bohoslužby v dome senátora Pudencia. Svätý pápež Silvester I. 
(314-335) ho dal preniesť z chrámu svätej  Pudencie, sestry 
senátora, do lateránskeho chrámu, kde sa mramorom obložený, 
nachádza i dnes a na ktorom výhradne len pápež slúžieva svätú 
omšu.  

Podľa tohto vzoru bolo v prvých časoch kresťanstva veľmi 
mnoho oltárov z dreva a všetky mali i podobu stola. V nepokojných 
dňoch prenasledovania bolo totiž ľahšie a rýchlejšie prenášať 
drevené obetné stoly z jedného miesta na druhé. Doba 
prenasledovania a hroziace nebezpečenstvo smrti jednotlivých 
kňazov prinútili k tomu, aby slávili svätú obetu i bez zvláštneho 
oltára. Aj kňazove prsia museli slúžiť za oltár pre svätú obetu.  

Dojímavé je, čo sa rozpráva o svätom Luciánovi z Antiochie 
(†312). Ten bol za prenasledovania kresťanov odsúdený cisárom 
Maximiliánom na smrť. V Nikodémii ležal v žalári s nohami 
natiahnutými na škripci a stále čakal, kedy mu  oznámia jeho 
mučenícku smrť. Kresťania ho často navštevovali. Keď raz k nemu 
prišli do žalára na sviatok Troch kráľov, naliehavo ho prosili, aby 
na tento veľký sviatok slúžil svätú omšu, že by na taký veľký sviatok 
nemuseli ostať bez tejto potechy. Ležiac na mokrej zemi žalára, 
Lucián zdvihol svoje oči k nebu a v slzách povedal: „Moje milé 
dietky, ako že ja vám prinesiem najsvätejšiu obetu, keď tu niet 
ničoho, čo je k nej potrebné!" Veriaci sa s tým ale neuspokojili, ešte 
vrúcnejšie ho prosili, aby ich v tento presvätý deň nenechal odísť 
domov bez svätej omše a prijímania. ,,Teda dobre“, povedal 
konečne svätý mučeník, „prineste chlieb a víno a keďže tu niet 
oltára, nech budú moje prsia naším oltárom a ja verím, že nebude 
Bohu menej príjemný ako ten, ktorý je urobený z neživej hmoty. Vy 
však pristúpte bližšie a urobte kríž okolo mňa, budete kostolom, 
v ktorom obetujem.“ Takto podľa možnosti svätý potom ešte raz 
obetoval nekrvavú obetu na svojich prsiach a veriacim podával  
k prijímaniu najsvätejšiu sviatosť skôr, než najsvätejšej Trojici 
krvavo obetoval svoj život. Na druhý deň mu sťali hlavu.  
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Drevené oltáre sa sčasti používali až do 6. storočia, ale nebolo 
to pravidlom. Lebo už od apoštolských čias brávali i kamene  
a pomazávali ich za miesta svätej obety. Teraz sú oltáre iba  
z kameňa, niekde i z drahého mramoru. Keby boli z dreva, z kovu, 
ba i zo zlata alebo striebra i vtedy musí byť z kameňa aspoň to 
miesto, na ktorom sa pri svätej omši konsekruje (posväcuje) hostia 
a kalich.  

Oltár alebo oltárny kameň svätí biskup. Svätenie oltára patrí  
k najveľkolepejším a najslávnostnejším sväteniam, ktoré naša 
svätá Cirkev pozná. Biskup svätí soľ, vodu, popol a víno a to všetko 
zmieša v jedno. Toto zmiešanie posvätených vecí  znamená milosti, 
ktoré z oltárnej obety pochádzajú. Víno znamená silu a veselosť 
ducha, voda čistotu, soľ múdrosť a každý dar milosti, popol ľútosť  
a pokánie. S ohľadom na to, že oltár znamená Krista, vyobrazuje 
víno a voda jeho Božstvo zjednotené s človečenstvom, popol jeho 
smrteľnosť a soľ jeho neporušiteľnosť. 

Touto posvätenou zmesou biskup urobí päť krížov na oltári, 
teda na oltárnom kameni: najprv v strede a potom v štyroch rohoch 
oltárneho kameňa. Potom vezme yzop,  sedemkrát obchádza oltár 
a kropí ho posvätenou zmesou. Týmito piatimi krížmi sa poukazuje 
na to, že sa na oltári bude obnovovať obeta kríža a takmer sa zase 
otvorí päť svätých rán, z ktorých potečú ako z piatich prameňov 
nadmieru veľké milosti na spásu našej duše. Sedmoré obchádzanie 
oltára znamená, že táto predrahá výkupná krv Ježiša Krista sa 
rozlieva na Cirkev z oltára, z tajomnej Kalvárie, v siedmych svätých 
sviatostiach.  

Do tak zvaného ,,Sepulchrum" (hrobu, priehlbiny) oltára153 
alebo oltárneho kameňa sa vložia ostatky svätých (relikvie), a síce 
s takou slávnosťou, ktorá sa veľmi podobá na pochovávanie 
mŕtvych tiel mučeníkov. Deň pred posviacaním oltára sa ostatky 
vystavujú k ucteniu. Pred ostatkami, pri ktorých horia dve sviece, 
sa kňazi modlia cirkevné hodinky (Matutinum a Laudes) k úcte 
patričných mučeníkov. V deň posviacky biskup nesie ostatky  
v slávnostnom sprievode s krížom, horiacimi sviecami 
a okiadzaním (kadidlom) najprv okolo kostola a potom ich prináša 
do kostola. Pritom sa spievajú responsórie a antifóny. Tak napr. 
Cirkev volá na svätých: „Pozdvihnite sa z príbytkov svojich, vy svätí 
Boží! Choďte na miesto svojho určenia, posväťte všetky miesta 
                                                             
153 V každom oltári či oltárnom kameni je priehlbina, v ktorej sú v schránke zapravené sväté ostatky. Táto 
priehlbina sa nazýva „Sepulchrum" t. j. hrob. 
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vášho priechodu, žehnajte ľud a zachovajte nás hriešnych ľudí  
v pokoji!" V oblakoch kadidla, s modlitbou a spevom, sa potom 
sväté ostatky zapravia do „hrobu", krizmou pomazaného, s troma 
zrnkami tymianu, v schránke, ktorá je opatrená biskupskou 
pečaťou. Po vložení svätých ostatkov všetci spievajú zo Zjavenia: 
„Pod oltárom Božím ste obdržali sídlo, svätí Boží, orodujte za nás  
u Pána nášho Ježiša Krista!" Tieto do oltára, či do oltárneho kameňa 
zapravené sväté ostatky sú neoceniteľnými pokladmi, drahšími 
nad zlato a drahokamy. Ony sú zálohou príhovoru, ktorý za nás 
svätí pred trónom Božím prednášajú, ba zo samotných ostatkov 
nám prichádza duchovná i telesná pomoc, spása i požehnanie.  
Sv. Bazil hovorí: ,,Kto sa dotkne kosti mučeníka, dostáva niečo  
z liečivej moci, ktorá je v jeho  svätom tele."  Tak teda v oltári 
spočívajú sv. mučeníci, ktorí vylievali svoju krv za toho, ktorý sa na 
oltári obetuje za všetkých. A takto sa vzájomná láska i vďaka 
stretávajú v smrti a dostáva sa im spoločnej oslavy.  

Po tomto slávnostnom zapravení svätých ostatkov, biskup 
počas najrozmanitejších modlitieb a spevov, obradmi a žehnaniami 
pomaže oltár svätým olejom a krizmou a obchádzajúc ho  
s kadidelnicou ho takmer zahalí do vonných oblakov tymianu, čím 
nás upamätáva na pomazaného Pána i na voňavé masti, ktorými 
zbožné ženy preukázali svoju úctu božskému Spasiteľovi v jeho 
slávnom hrobe.  

Po pomazaní biskup položí zrnká tymianu v podobe kríža na 
päť krížov oltárneho kameňa, položí na ne päť voskových 
sviečočiek, ktoré sa spolu zapália i spália. Tymian (kadidlo) 
vyobrazuje Ježiša Krista, ktorému patrí všetka naša poklona. Vosk 
je obrazným znamením účinku a usilovnej snahy; dostávame ho od 
panenskej včely a býva strávený v ohni. Tak i všetko naše konanie 
sa má diať z čistého srdca a s ochotnou láskou k Bohu. A tak ako sa 
zrnká tymianu spália s voskom v podobe kríža a ich vôňa stúpa 
nahor, tak sa dostávajú naše skutky, ktoré sme v jednote s Ježišom 
Kristom konali, a naše utrpenia, ktoré sme v jednote s ním 
podstúpili, ako ľúbezná vôňa tymianu k Božiemu trónu. A my sa tak 
skrze trpezlivé znášanie svojich krížov staneme pravými 
Ježišovými učeníkmi.  

Tento svätý obrad sa najprv koná v strede oltára alebo 
oltárneho kameňa a potom na jeho štyroch rohoch. Štyri rohy 
znamenajú štyri svetové strany a stred Ježiša Krista. Z neho, z jeho 
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kríža vychádza každé požehnanie i každá milosť, z jeho kríža sa 
rozlieva na všetky štyri svetové strany.  

Tak posvätený oltár či oltárny kameň predstavuje Ježiša 
Krista. Neviditeľný uhoľný kameň Cirkvi, skalu, na ktorej Cirkev 
stojí, a ktorú pekelné brány nepremôžu. Oltár je trón milosti a lásky 
sviatostného Spasiteľa, ktorý je z lásky k nám pravdivo, skutočne  
a podstatne so svojim božstvom i s človečenstvom v tabernákule 
prítomný pod spôsobom chleba.  

Oltár, na ktorom eucharistický Boh a náš kráľ tróni, je 
najdôstojnejším miestom, najsvätejšou svätyňou, najblaženejším 
nebeským priestorom na zemi, najľúbeznejšou otčinou  
a najrozkošnejším rajom zbožných duší veriacich. To bezhlasné 
ticho, to sviatočné prítmie, to tajomné svetielko večnej lampy, tá 
dôverná blízkosť, tá premilostivá prítomnosť Spasiteľa vo sviatosti 
dáva ukonanej duši na schodoch oltára prečasto zakúsiť predzvesť 
nebeskej blaženosti i nadzemského pokoja, keď vonku nepokojný 
svet robí hluk a lomoz, nadrapuje sa a šarapatí, strhá sa a umára 
v horúčkovitej honbe za ziskom a pôžitkami. Tu si Pán rozložil svoj 
pastiersky stánok, z ktorého tečú potoky milostí, radosti, pokoja  
a blaženosti do tisícich a tisícich sŕdc, ktoré ešte zápasia a bojujú 
s úzkosťou i biedou, s bolesťami i trampotami tohto 
pominuteľného pozemského života. Tu je ten potok živej vody, 
ktorý čistý a priezračný ako krištáľ tečie z Božieho a Baránkovho 
trónu.154  

Ó, keby ti v tomto slzavom údolí bol oltár najutešenejším  
a najobľúbenejším miestočkom! Hľa, Ježiš ako dobrý pastier tu 
pripravil večne sviežu a zelenú pastvu, tienistú i pramenistú, aby ťa 
ovlažil a občerstvil, nič ti tu nemôže chýbať, čo ti je k blahu  
a k pokoju potrebné.155 

 

Hlava 30. Oltárna výzdoba 
 

Katolíkovi je najdrahším miestom na zemi dom Boží,  
a v ňom najväčším pokladom oltár. Či z toho prirodzene nevyplýva, 
že to najvzácnejšie a najcennejšie, čo máme, vynakladáme na 
výzdobu našich domov Božích? Ak teda máme živú vieru, či potom 
nie je pre nás veľkou radosťou tieto  kostoly a oltáre vyzdobovať? 

                                                             
154 Zjav. 22, 1. 
155 Gihr. hl. messe, IV. 231. 



139 
 

Už samotná úcta, láska i vďačnosť  Bohu si žiada, aby oltár, na 
ktorom leží presväté telo a predrahá krv Ježiša Krista na zmierenie 
sveta, bol nádherne vyzdobený.  

Keď Pán Boh oddelil svetlo od tmy, suchú zem od vody, keď 
rozprestrel prvý jarný koberec na zem a naplnil ju rôznymi živými 
bytosťami, keď nad všetkým rozprestrel krásnu slnečnú nebeskú 
klenbu a až potom postavil svojho miláčika, človeka, na túto dobre 
usporiadanú a krásne vyzdobenú zem, a síce do jej najutešenejšej 
časti, do raja. A človek by mal súhlasiť s tým, že svojmu Stvoriteľovi, 
svojmu Vykupiteľovi dá na spočinutie holú kamennú dosku? Nikdy! 
Kde v srdciach prebýva láska k Bohu, tam už pre Božiu službu 
nechcú núdzu, ale krásu.  

„Pane, milujem výzdobu Tvojho domu“156, t. j. nespočívam na 
núdznom a najnevyhnutejšom, ale na tom, čo je najlepšie, 
najkrásnejšie, najvzácnejšie, čo sa vynaloží ku službe Tvojej. Síce 
vtedy, keď Magdaléna vyliala Pánovi na nohy drahú masť, jeden 
z tých, ktorí stáli k Ježišovi najbližšie, poznamenal, keď sa jej 
ľúbezná vôňa rozšírila po celom dome, že to nie je potrebné a že tie 
peniaze sa mohli lepšie vynaložiť. Ale ten kto to povedal, bol Judáš, 
ktorého nikto nesmie nasledovať.157  

Preto čítame, že oltár podľa svojho určenia a svojej 
dôstojnosti býval od najstarších čias, nielen všemožne nádherne  
a umelecky stavaný a slávnostne posvätený, ale i primerane 
ozdobovaný. S ohľadom na liturgické ustrojenie oltára je 
predpísané nasledujúce:  

1. Oltár musí byť prikrytý tromi čistými, bielymi plátnami, 
ktoré posvätil biskup alebo k tomu splnomocnený kňaz. Tieto tri 
oltárne plachty sú prísne predpísané, aby sa nimi zabránilo 
zneucteniu presvätej krvi, keby sa ona z neopatrnosti alebo 
náhodou vyliala. Toto zaodiatie oltára čistými plátennými 
plachtami upamätúva na plachty, do ktorých obvinuli z kríža sňaté 
a v hrobe spočívajúce telo Kristovo i s drahocennými voňavými 
masťami. Zároveň vyobrazuje aj veriacich, ktorí sa nazývajú 
čestným rúchom Ježiša Krista. V trojitom počte oltárnych plachiet 
sa predstavuje trojmo rozčlenené tajomné Kristovo telo, t. j. Cirkev 
bojujúca, trpiaca a víťazná. Ježiš Kristus totiž pri každej svätej omši 
celej svojej Cirkvi v jej trojitom rozčlenení dáva účasť na ovocí 

                                                             
156 Žalm 25, 8. 
157 Sauter, O. S. B., Das hl. Messopfer, 10. 
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svojej obety: Cirkvi bojujúcej sa dostáva posily, trpiacej útechy, 
víťaznej oslavy.  

Dr. H. J. Holzwarth veľmi pekne hovorí: ,,Dúfaš, že niekedy 
vojdeš do Cirkvi víťaznej, do domu nebeského Otca.  
Ó, raduj sa, kedykoľvek sa na zemi prináša táto svätá obeta, 
zakaždým prijímaš úctu i oslavu a vždy na teba pamätá Cirkev 
bojujúca, pozemský kňaz ako i Ježiš Kristus, večný kňaz. Snáď 
budeš istý čas prináležať k Cirkvi trpiacej. No upokoj sa. Z oltára 
bude k tebe stekať krv občerstvenia. Ježiš Kristus na teba 
nezabudne, jeho kňaz na teba zabudnúť nesmie a aj Cirkev 
vo svojom materinskom náručí nosí všetky svoje deti. Teraz si 
údom bojujúcej Cirkvi. Snaž sa teda, aby si bol blízko k oltáru, aby 
si v sebe nosil Ježiša Krista, lebo čím úprimnejšie ho budeš objímať 
ako poklad svojho srdca, tým hojnejšie bude vtekať jeho milosť do 
teba, tým viac ti bude jeho láska dávať pokoj, ten sladký pokoj, 
ktorý svet nemá, ani dať nemôže." 

2. Uprostred oltára musí byť tak postavený kríž s obrazom 
Ukrižovaného158, aby ho kňaz i ľud ľahko a pohodlne videli. Ten 
kríž má byť pri svätej omši pre kňaza i pre prítomných veriacich 
upomienkou na utrpenia Ježiša Krista. Oltár predstavuje Kalváriu, 
teda ako táto i on musí mať pri svätej omši kríž nášho božského 
Vykupiteľa, aby ťa upomínal, že svätá omša je nekrvavým 
spôsobom jedna a tá istá obeta ako tá, ktorú Ježiš Kristus krvavým 
spôsobom, pribitý na kríži, obetoval na Kalvárii. Pohliadni na kríž  
a z neho zase na oltár a spoznáš, čo tvoj božský Spasiteľ podstúpil, 
aby ti mohol zanechať túto predrahú obetu svätej omše.  

Zbožný a úprimný pohľad, plný viery, na obraz Ukrižovaného 
je pre dušu v každom čase, najmä však pri obetovaní svätej omše, 
nanajvýš spasiteľný a milostivý. Dáva duši trpezlivosť v utrpení, 
pokoj a mier v protivenstvách, nádej a dôveru v hodine smrti. 
Zomierajúci sv. Filip Benitius volal zlomeným hlasom: ,,Podajte mi 
moju knihu, podajte mi moju knihu", opakoval, kým ho okolostojaci 
nepochopili a nepodali mu kríž s Umučeným, na ktorý upieral svoj 
zrak. „Áno, toto je moja kniha“, povedal svätý a s celou láskou  
a úctivosťou si pritisol kríž k svojmu srdcu a k svojim ústam. „Z nej 
som celý môj život čítal, s touto knihou chcem dokonať svoj život.“ 

                                                             
158 Vyloženie kríža sa môže vynechať, iba keď je najsvätejšia sviatosť vyložená k poklone, lebo obraz je 
zbytočný, keď je prítomný sám Pán. 
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Blahoslavení, preblahoslavení my, ak budeme môcť na konci svojho 
života hovoriť tak, ako tento svätý!  

Dojímavým spôsobom necháva Laktancius hovoriť Spasiteľa 
na kríži k zbožnej duši, ktorú takto pozýva: ,,Kto si, čo si, zadrž svoje 
kroky a pozri sa na mňa, nevinne trpiaceho za tvoje hriechy! Viď 
ruky klincami prerazené a údy rozopäté! Pozri na tú veľkú ranu  
v mojom boku! Dívaj sa na vytekajúcu krv, na tie prebodnuté nohy 
a zranené údy! Skloň kolená a ucti si slzami ctihodné drevo kríža!"  

3. Svätú obetu neslobodno konať bez horiacich sviec.  
Na oltári, na ktorom sa slúži svätá omša, musia horieť aspoň dve 
voskové sviece. 

Cirkev už od počiatku používala pri bohoslužbách svetlá. A to 
nielen preto, ako sa niektorí mylne domnievajú, aby svetlá 
rozháňali tmu, alebo aby iba upomínali na časy, kedy  
v katakombách či na iných tmavých miestach sa slúžili sväté 
tajomstvá, ale používajú sa hlavne preto, lebo svetlo znamená 
nadprirodzené božské tajomstvá nášho náboženstva. Svetlo 
premieňa celé viditeľné stvorenie, osvetľuje ho, ohrieva ho, oživuje 
ho, čistí a tríbi ho. Ak niet svetla, príroda ostáva bez života, studená 
a zmeravená, pustá a tmavá. Teda svetlo najvhodnejšie zobrazuje 
ovocie obety svätej omše i neviditeľného kňaza-obetníka Ježiša 
Krista, ktorý je prameňom každého svetla i života, ktorý ako pravé 
svetlo osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Preto 
vyvolení všetkých čias prijali od neho svetlo života. Preto vo 
Veľkom týždni, akonáhle Krista položia do hrobu, pozhášajú svetlá 
na oltári a zapália ich len pri bohoslužbách a Vzkriesení.  

To isté nás učí sv. Hieroným, hovoriac: „Nie k zahnaniu tmy 
zapaľujeme svoje sviece, ale na znak radosti, lebo v Kristovi nám 
vyšlo pravé svetlo, lebo v ňom máme pravdu i spásu.“ 

Horiace sviece upomínajú i na vážnosť života. Teplo stále  
a isto stravuje vosk. Plameň neustáva, vniká do vosku, topí ho a robí 
to tak dlho, kým ho nestrávi. Či práve takto človek, stávajúci sa vždy 
menším, neklesá do hrobu? Kým v nás horí plameň života, zároveň 
stravuje z nášho života, odoberá nám sily, až kým všetko nie je 
strovené, vtedy plameň života zhasne. Už Seneca k nám volá: 
,,Denne zomierame, denne sa berie časť z nášho života. Koľko sa 
minulo z času, toľko sme stratili zo života, i sám ten deň, ktorý 
žijeme, si delíme so smrťou. Tak to skutočne je. Preto je šťastlivý 
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ten, kto vo svojom povolaní dobre zastupoval božiu službu a ako 
svieca vo svätyni horel na božiu česť!"159  

4. Svetlá, kríž a troje bielych čistých plátenných plachiet tvoria 
nevyhnutnú oltárnu výbavu, bez ktorej nie je možné  slúžiť svätú 
omšu. Ale v katolíckej Cirkvi nebolo takej doby, v ktorej by veriaci 
pristali len na tieto prísne cirkevné predpisy. Vždy sa snažili čo 
najvyberanejšie vyzdobiť to sväté miesto, na ktoré zostupuje 
velebnosť Božia, aby sa za nás obetovala a trón svojich milosti 
vystavila medzi nami. Tak píše sv. Hieroným o zbožnom kňazovi 
Nepociánovi: „Ako za života opovrhoval sebou samým a chudoba 
mu bola najkrajším pokladom, tak sa predsa čo najhorlivejšie staral 
o každú okrasu kostola. Ako Bohu oddaná duša, bral na najmenšiu 
vec taký ohľad, ako na tú najväčšiu. Nepocián sa staral o to, aby sa 
oltár skvel, aby steny boli oprášené, aby podlaha bola pozametaná, 
aby sa náčinie ligotalo, slovom, svojou starostlivosťou nezanedbal 
žiadnu povinnosť, ani nepatrnú ani dôležitú, o všetky obrady. 
Kostol ozdoboval kvetmi, ratolesťami, révou tak, že všetko  
v kostole bolo na poriadku a pekné, všetko prezrádzalo kňazovu 
usilovnosť i starostlivosť.“ 

Zbožný Nepocián tak robil na česť a oslavu toho, ktorý sa  
v kostole na oltári za nás obetuje a medzi nami milostivo prebýva. 
ak máme živú vieru a vrelú lásku k Ježišovi tak sa budeme podľa 
svojich možností a síl iste a nepochybne snažiť tiež robiť tak, ako to 
robil zbožný Nepocián. Vtedy bude oltár a dom Boží okolo neho 
našim najdrahším pokladom. Vtedy budeme vždy z úprimného 
presvedčenia hovorievať so žalmistom: „Ó Pane, milujem okrasu 
domu Tvojho a príbytky slávy Tvojej.“160 

Ach! Keby sme boli preniknutí jedinou myšlienkou, že 
ozdobovanie oltárov sa deje na česť Božiu! Česť Božiu zvelebovať  
a jeho meno oslavovať, je zaiste našou najsvätejšou povinnosťou. 
Všetky bohatstvá pochádzajú od neho, všetky hrivny sú jeho dary. 
Či by sme teda nemali skladať daň vďačnosti ku schodom oltárov, 
ozdobujúc ich? Ozdobovať oltáre a vôbec krášliť Bohoslužby sme 
povinní, lebo sme povolaní k milovaniu Boha, ktoré má nám byť 
nado všetko. Ale milovanie je také, že neostáva len v srdci, ale dáva 
sa najavo úkonmi a vonkajšími znakmi. A čo je Bohu bližšie, ako 
jeho svätyňa, kde sa mu ľudia klaňajú a kde ho uctievajú, ako oltáre, 
okolo ktorých modliac sa stojíme a na ktorých sa jeho jednorodený 

                                                             
159 Platzweg, P. Karl. S. J. Betrachtungnn über die heilige Messe, str. 50. 
160 Žalm 25, 8. 
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Syn za nás obetuje? Tu nikdy láska nemôže povedať: už je dosť tej 
okrasy na česť Božiu! Ono je to pre Boha príliš krásne! Je to pre jeho 
kostol príliš skvostné! Ó, to by nebola reč lásky, ale reč 
najsurovejších urážok!  

Povedzme ešte viac! To, že kostoly sú tak biedne zariadené, že 
oltáre tu stoja tak núdzne a neozdobené a pritom ľudské príbytky 
sú zariadené tak nádherne a  ľudia vynaložia všetko na to, aby svoje 
domy uspôsobili k príjemnému bývaniu, ale o príbytok Boží sa 
nestarajú, i to je urážkou Boha a veľkou hanbou pre kresťanskú 
obec!  

To, že bohatí ľudia a majetné obce roky rokúce chodievali  do 
biednych kostolov a tú nerovnosť ani necítili, ba ani netušili, to sme 
nikdy nevedeli pochopiť! Boh je voči nám veľkodušný. Dáva nám 
bohatstvo, aby sme i svoje tuzemské príbytky okrášlili a chce nás 
prijať do predivne krásneho neba. Teda  buďme i my veľkodušnými 
voči nemu a urobme niečo pre jeho oltáre!  

Vy, kresťanské ženy a panny, oduševnite sa za krásu Božieho 
domu, majte radosť z vkusne ozdobených oltárov, pri ktorých sa 
radujete a kde sa i vaši blízki modlievajú. Usilovnosťou svojich 
nábožných a v umení i strojení zbehlých rúk urobte Pánove 
príbytky ešte krajšími a ľúbeznejšími! Chudobných kostolov, 
kaplniek, misionárskych staníc je ešte mnoho. Ó, nech vaša láska  
k Ježišovi vo sviatosti na oltári nevychladne, neodťahujte svoje 
ruky od svojej pokornej práce, ktorá je tak príjemná nebu, že sa 
Boží anjeli láskavejšie na vás dívajú! Toto má byť dôstojným 
predmetom vašej pozornosti a ozdoba, ktorú milujete.  

Všetci okrášľujme svoje svätyne, ale nezabúdajme ozdobovať 
ani oltáre svojich sŕdc. Aj na tomto oltári má stáť svätý kríž. V ňom 
má byť zakorenený ako strom v zušľachtenej pôde. Ó, zjednotení so 
sv. krížom, kríž milujúc a nesúc ho životom, ponáhľajme sa naproti 
večnej sláve! Na oltári našich sŕdc nech horia posvätené voskovice. 
Ako usilovné včely svojou neúnavnou starostlivosťou znášali  
a spracovali vosk, tak aj my máme znášať dobré skutky a cnostné 
úkony, ktoré pôjdu s nami a budú pred nami svietiť do večnosti. Na 
oltári nášho srdca sa má skvieť ľaliová ozdoba nevinnosti. To je tá, 
ktorá rozširuje ľúbeznú Kristovu vôňu nad oltárom a napĺňa nebo 
i zem rozkošou. Tak pamätajme na okrasu svojich oltárov i na 
ozdobu svojich sŕdc, aby sme sa niekedy pred večným oltárom 
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trojjediného Boha v nebi dostali do spoločnosti vyvolených. 
Amen.161 

 

Hlava 31. Kňazské rúcha 
 

Aj v pohanstve kňazi pri bohoslužobných úkonoch nosili 
zvláštny odev, odlišný od všedného odevu. Tak nám hovoria 
Ovídius, Vergílius a iní pohanskí spisovatelia. Keď ich kňazi išli 
bohom prinášať obety odievali sa zvláštnym rúchom. I židovským 
kňazom bolo predpísané zvláštne sväté rúcho, jeho látka, jeho farba 
i jeho podoba bola detailne ustanovená. Tak v druhej knihe 
Mojžišovej162 čítame:  „Tieto rúcha, ktoré zhotovíš, budú: Náprsník  
a nárameník, sukňa a ľanové úzke rúcho, čapica a pás ... A vezmi  
k tomu zlato a modrý podstavec (hyacint) a šarlát a červec dvakrát 
farbený a kment.“ Ten veľkolepý pohľad na najvyššieho kňaza 
starého Zákona, ktorý sa naskytoval očiam ľudu, opisuje Jesus, syn 
Sirachov, nasledujúcimi nadšenými slovami: „Podobal sa rannej 
hviezde uprostred mraku, ako keď sa zachveje plný mesiac na svoj 
čas, ako keď zažiari slnko, tak zažiaril aj on v Božom chráme, bol, 
ako keď dúha sa zaleskne z nádherných mrakov, ako zakvitnú ruže, 
keď príde jar, ako ľalie, čo rastú pri vodnom toku, ako rastlinstvo 
libanonské za letných dní, ako oheň, čo jasne osvecuje, ako 
(dymiace) kadidlo na ohni, ako nádoba z čistého zlata, vyzdobená 
rozličnými drahokamami, ako košatá oliva a do výšky čnejúci 
cyprus: keď na seba bral slávnostné rúcho. A keď ho odeli všetkými 
odznakmi (kňazskej) dôstojnosti, keď vystupoval k svätému oltáru, 
keď (aj sám) pridal slávy posvätnému obleku."163 Ak Boh  
v Starom Zákone, ktorý bol len predobrazom a tieňom tajomstiev 
Nového Zákona, predpísal pre obety tak krásne a skvelé rúcha, tým 
viac musí žiadať, aby jeho premilá nevesta, svätá Cirkev, konala 
svoje nekonečne svätejšie a dôstojnejšie bohoslužby v skvoste 
slávnom a bohatom!  

Pre každého zbožného veriaceho by bolo znesvätením 
najsvätejšej Sviatosti a opovážlivou urážkou Božích tajomstiev, 
keby niekto na oltári konal obetu v obyčajnom všednom odeve. 
Preto už v najstarších časoch kresťanstva sa objavujú stopy 
osobitných bohoslužobných odevov. Polykratus a Epiphamus píšu, 
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162 2. Mojž. 28, 4-5. 
163 Sir. 50, 6-12. 
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že svätí apoštoli Ján a Jakub nosievali pri svätých úkonoch na hlave 
zlatú ozdobu. Cisár Konštantín daroval svätému biskupovi 
Makariusovi zlatom tkanú štólu, aby ju používal pri krste. Sv. 
Hieroným píše celkom všeobecne: ,,Božské náboženstvo má pre 
oltárnu službu iný odev ako všedné práce, a tak bývame poučení, že 
do svätyne nesmieme vojsť v obyčajných šatách  zašpinených 
každodennou prácou, ale s čistým srdcom a v čistom rúchu." Keďže 
teda už v najstarších časoch kresťanstva pri konaní bohoslužby 
používali osobitné odevy, Tridentský koncil plným právom 
vyhlasuje používanie osobitných kňazských rúch za apoštolskú 
tradíciu164.  

Rúcha, ktoré si kňaz k slúženiu svätej omše oblieka, sú 
nasledujúce:  

1. Humerál alebo nárameník. Je to štvorcová plátenná šatka, 
ktorú si kňaz kladie najprv na hlavu a potom okolo krku i pliec  
a priväzuje si ju na prsiach dvoma pásikmi. Nárameník, ako všetko 
pri svätej omši, má symbolický význam. Predovšetkým je obrazom 
Syna Božieho, ktorý zostupujúc z neba, aby vykúpil svet, zahalil 
svoje božstvo tajomnou rúškou človečenstva. Zároveň nárameník 
znamená tú plátenú šatku, ktorou bezbožní vojaci zaviazali 
božskému Spasiteľovi oči. Sv. Písmo hovorí: „Posmievali sa mu  
a zakrývajúc ho bili do tváre. Zakryli ho a vypytovali sa ho: 
„Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!«165  

Platzweg S. J. hovorí: „Každý pravý kresťan, ktorý kráča vo 
Vykupiteľových šľapajach, musí byť prichystaný na to, že akoby so 
zaviazanými očami, bude znášať hanu a potupu. Lebo všetci, ktorí 
blahoslavene chcú žiť v Kristovi Ježišovi, budú trpieť 
prenasledovanie.“  

Konečne humerál je znamením prilbice spásy. Tento význam 
sa zakladá na starej obyčaji, zakrývať hlavu nárameníkom. Tým 
kňazi i ľud sú napomínaní, aby si pri svätej  omši držali na uzde oči 
i vonkajšie zmysly a všetky svoje myšlienky obracali na presvätú 
obetu, ktorú Ježiš Kristus skrze ruky kňaza prináša svojmu 
nebeskému Otcovi. Týmto spôsobom sa kňazi i veriaci stávajú 
schopnými premáhať a zneškodniť všetky úklady zlého nepriateľa, 
ktorý sa ich snaží olúpiť o ovocie svätej obety. Preto sa kňaz pri 

                                                             
164 Sed. 22, 5. 
165 Luk. 22, 63. 



146 
 

uväzovaní humerálu modlí: „Ozbroj hlavu moju, Pane, prilbicou 
spásy, aby som premáhal všetky útoky zlého nepriateľa!" 

2. Alba. Po humeráli si kňaz oblieka albu. Je to dlhé plátenné 
rúcho, siahajúce od krku až k nohám. Toto rúcho upamätuje na to 
biele rúcho, ktorým Herodes vo svojom dome potupne prikázal 
odiať Krista Pána.  

Alba je z plátna. Toto plátno bolo vybielené v namáhavej 
robote. Tak i čistota, čisté srdce, sa zachová len v namáhavom 
sebaumŕtvení. K tomu sa vyjadruje Innocent III. takto: ,,Ako ľan 
umelo dostáva svoju bielu farbu mnohým trepaním a bitím, tak aj  
v ľudskom tele neprebýva čistota od prirodzenosti, ale človek ju 
dostáva len s milosťou Božou skrze sebaumŕtvenie."166 Ó, keby 
srdcia veriacich boli, ako tá kňazova alba, belejúce sa v čistote  
i v nevinnosti, poskladané a upravené podľa Božieho srdca! Ó, aké 
krásne je pokolenie nepoškvrnené vo svetle cnosti. Jeho pamiatka 
je nesmrteľná u Boha a  u ľudí je v úcte! Ak je toto pokolenie 
prítomné, nasledujú ho, ak zmizne z očí, túžia po ňom a ono večne 
jasá ovenčené korunou víťazstva a za boje o nepoškvrnenú čistotu 
si odnáša hojnú odmenu.167 Tak biela farba alby v sebe obsahuje 
výzvu pre nás všetkých, aby sme s čistým, alebo aspoň s kajúcnym 
srdcom, boli prítomní pri svätej omši, aby sme sa stali účastnými jej 
ovocia. Preto sa kňaz pri obliekaní alby modlí: „Umy ma na bielo,  
ó Pane, a očisti moje srdce, aby som v krvi Baránka na bielo umytý, 
mohol požívať večné radosti."  

3. Ľanový pás alebo cingulum. Kňaz si ním prepáše dlhú  
a širokú albu, aby mu pri chôdzi nezavadzala. Cingulum 
symbolizuje povrazy, ktorými židia v  getsemanskej záhrade 
zviazali Pána Ježiša a zviazaného ho odviedli, ako i biče, ktorými 
bičovali jeho presväté telo. Cingulum nás upamätúva na našu 
prísnu povinnosť zdržanlivosti a čistoty. Preto sa kňaz pri 
prepásaní cingulom modlí: ,,Opáš ma, Pane, pásom čistoty a vyhas 
v mojich bedrách pud zlej žiadostivosti, aby vo mne zostala cnosť 
zdržanlivosti a čistoty."  

Všetci praví kresťania sa tiež duchovným spôsobom 
opásavajú, lebo čisté nebeské radosti sú im hodné viac, ako nečisté 
svetské radosti. Kňazi i veriaci sa usilujú dostať do neba, preto 
nosia pás umŕtvovania. Tak to chce apoštol, ktorý mal iste 
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Kristovho ducha. „Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, 
nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je 
modloslužba!“168 Tak to chce veľký pápež Innocent III.: „Bedrá sú 
sídlom zlej rozkoše, teda bedrá majú byť opásané, aby sme mali 
vládu nad sebou, lebo týchto diablov nevyženieš inak, len 
modlitbou a pôstom.“ Hoci kňazský stav si žiada dokonalejší  
a cnostnejší život, je pravdou, že i každý kresťan je povinný 
opanovať svoje náruživosti a zvlášť skrotiť svoje telo, ktoré sa 
protiví duchu. Lebo kráľovstvo nebeské trpí násilie a tí, ktorí násilie 
činia, ho uchvacujú169. Biela alba nevinnosti musí byť vždy 
zachovávaná pásom sebaumŕtvenia, inak bude povláčená  
v prachu. Vonkajšie i  vnútorné pokánie, ktoré si sami ukladáme, je 
ochranným prostriedkom proti hriechu.  

A o tento kajúcny život sa máme snažiť tým ochotnejšie, 
pretože nás božský Vykupiteľ, ktorý bol bez hriechu, nás svojim 
príkladom predišiel. Jeho život, sťahovaný umŕtvovaním ako 
nejakým železným pásom, trvá od jasieľ až po kríž. Povraz, ktorým 
Pána Ježiša v Olivovej záhrade zviazali  a ako nevinnú obetu ho 
vliekli na Golgotu, ten povraz vlastne nikdy z jeho presvätého tela 
nespadol, nakoľko za nás vždy konal pokánie. Ani ty, kresťan môj, 
nesmieš nikdy tak žiť, aby si sa vzdal sebadisciplíny a hovel si  
v márnosti a ľahkomyseľnosti! 

4. Náručník alebo manipulus. Pripomína putá, ktorými 
Spasiteľovi spútali jeho presväté ruky, zvlášť pri jeho bičovaní. 
Spočiatku to bola plátenná šatka, ktorá kňazovi visela z ľavého 
predlaktia a pri bohoslužbe mu slúžila na utieraniu potu alebo i sĺz, 
ktoré pri slávení svätých tajomstiev z dojatia vylieval. Ale od  
9. storočia je z tej istej látky a takej istej farby ako štóla a omšové 
rúcho. Manipulus kňaza predovšetkým upomína na to, že má konať 
namáhavý úrad, ktorý ho stojí pot, ba i slzy. Manipulus je zároveň 
znamením i pre všetkých veriacich, hovorí im, že v tomto slzavom 
údolí si nebo musia zaslúžiť trpezlivým znášaním utrpenia, ale keď 
budú svojho božského Vykupiteľa nasledovať v nesení kríža, ich 
zármutok sa premení na radosť. Preto i kňaz pri obliekaní 
manipula hovorí: „Ó, keby som si, ó Pane, zaslúžil nosiť manipul 
plaču i bolesti, aby som s radosťou prijal odmenu práce.“ 

5. Štóla je hlavným znakom kňazskej dôstojnosti a moci.  Kňaz 
bez nej nesmie, okrem nevyhnutnej potreby, konať žiaden kňazský 
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úkon. Z toho pochádza aj označenie, že to čo veriaci kňazovi dávajú, 
alebo platia pri krste, pohrebe atď. sa nazýva „štólou". V obraznom 
zmysle nám štóla pripomína nevinnosť, ktorá nám bola skrze 
zásluhy Ježiša Krista zase prinavrátená. Preto sa kňaz modlí, keď si 
ju kladie na seba: ,,Obnov vo mne, ó Pane, rúcho nesmrteľnosti, 
ktoré som stratil skrze hriech mojich prvých rodičov. A aj keď nie 
som hoden priblížiť sa k tvojim svätým tajomstvám, aj tak mi daj 
obsiahnuť večnú radosť."  

Štólu si kňaz kladie na ramená okolo hrdla, na znamenie 
ochoty chodiť pod Kristovým jarmom a ochotne ho nosiť, hoci by 
mu i veľmi bolo na ťarchu. Na oboch bokoch spadá dolu, lebo kňaz 
je povolaný nasledovať Vykupiteľa v radosti i v žiali, v šťastí  
i v nešťastí. Je buď preložená krížom cez prsia, alebo má stuhu, 
ktorá obe časti spolu zväzuje.  

Štóla sa na albu priväzuje cingulom, lebo jedna cnosť 
podporuje druhú, aby neboli otrasené útokmi nejakého pokušenia. 
Všetky cnosti sa majú v duši kňaza vzájomne podporovať a spájať 
sa do harmonickej jednoty. V prostriedku štóly je vtkaný kríž a kríž 
sa tiež skvie i na oboch jej koncoch. Lebo všetko kňazstvo pochádza 
z kríža a požehnanie kňazského účinkovania má svoj konečný 
základ v kríži. Pravý kňazský život je posiaty krížmi.170  

6. Omšové rúcho, kazula, sa u nás nazýva ornát. Upamätúva 
nás jednak na šarlátový plášť, ktorým bol Spasiteľ pri jeho tŕním 
korunovaní na posmech priodetý a jednak na to ctihodné Pánovo 
rúcho, urobené jeho milovanou matkou, ktoré mu pri ukrižovaní 
bolo násilne z raneného tela strhnuté a o ktoré vojaci hádzali lós. 
Symbolický význam kazuly je možné poznať zo slov, ktorými 
biskup kazulu podáva novovysvätenému kňazovi: „Prijmi kňazské 
rúcho, ktorým sa rozumie láska, lebo mocný je Boh, aby ti 
rozmnožil lásku i dokonalosť.“ Podľa týchto slov označuje kazula 
lásku. Ako toto rúcho skrýva všetky ostatné časti omšového odevu, 
tak i kresťanská láska objíma všetkých ľudí bez výnimky.  

Omšové rúcho je i obrazom bremena Ježiša Krista, ktoré má 
kňaz i všetci veriaci z lásky k Bohu každý deň znášať. Preto sa kňaz 
pri obliekaní kazuly modlí: ,,Ó Pane, ty si povedal: „Moje jarmo je 
sladké a moje bremeno ľahké,“ daj, aby som mohol niesť toto jarmo 
a toto bremeno, a tak dosiahnuť tvoju milosť. Amen."  

                                                             
170 Tamže; str. 83, 84. 
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Teda všetky kňazské rúcha majú hlboký zmysel: jednak 
všetko vzťahujú k utrpeniu Ježiša Krista a jeho obety na kríži, 
jednak sväté rúcha upomínajú kňazov i veriacich, akými dôležitými 
cnosťami musí byť naša duša vyzdobená a akými nebeskými 
myšlienkami a pocitmi musí byť naplnené naše srdce, tak pri 
obetovaní svätej obety ako i pri účasti na svätej omši.  

S ohľadom na kňaza to veľmi krásne vyjadruje ctihodný 
Tomáš Kempenský takto: „Kňaz, v posvätnom rúchu oblečený, 
zastáva miesto Kristovo. Má pred sebou i za sebou znamenie kríža 
Pánovho, aby ustavične pamätal na umučenie Kristovo. Nesie pred 
sebou kríž na rúchu omšovom, aby usilovne hľadel na šľapaje 
Kristove a horlivo sa usiloval ich nasledovať. Za sebou je 
poznamenaný krížom, aby protivenstvá zapríčinené mu inými 
znášal s tichou mysľou pre Boha. Pred sebou nesie kríž, aby ľutoval 
vlastné hriechy, za sebou, aby aj hriechy iných s útrpnosťou 
oplakával a vedel, že je ustanovený prostredníkom medzi Bohom  
a hriešnikom. Ani od modlitby ani od obetovania nech neupúšťa, 
dokiaľ sa mu nepodarí dosiahnuť milosť a milosrdenstvo. Keď kňaz 
slúži svätú omšu: Boha ctí, anjelov obveseľuje, Cirkev vzdeláva, 
živým pomáha, zomrelým odpočinutie zjednáva a sám seba 
všetkého dobrého účastným činí.“171  

 

Hlava 32. Cirkevné farby 
 

Ako bolo v Starom Zákone viac farieb, tak je to  
i v Novom Zákone. Rozličné farby nielen dodávali rúcham skvost, 
krásu a rozmanitosť, ale dávali i najavo city a zmýšľanie, ktoré 
Cirkev pri bohoslužobných úkonoch oduševňujú a ktoré Cirkev  
v srdciach veriacich chce vzbudiť. Naša svätá Cirkev skrýva vo 
svojom lone nevyčerpateľne bohatý život viery i milosti. Tento 
vnútorný život chce prejavovať navonok tak, aby v srdciach 
veriacich vzbudila a udržiavala nebeské myšlienky a predstavy, 
sväté oduševnenia i rozhodnutia. 

Veľmi krásne to vyjadruje kardinál Geissel: „Ako sa vonku,  
v prírode, striedajú ročné obdobia, tak i Cirkev  okolo seba 
zhromažďuje svoje deti a prežíva s nimi pri nohách oltára, vo 
svätyni Nepominuteľného, meniace sa obdobia kresťanského 
cirkevného roku. Na začiatku roku pripravuje srdcia svojich 

                                                             
171 Tom. Kemp. kn. IV. hl. 5. 
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veriacich na blízky príchod Vykupiteľa a spolu s pastiermi vedie 
svoje deti k jasliam v maštaľke, aby tam za spevov anjelských, 
milostivo slávili Spasiteľovo narodenie vo svätú hodinu polnočnú. 
Slávi s nimi aj sviatok obrezania Spasiteľa, v ktorom sa splnili 
všetky prisľúbenia. So svojimi dietkami sprevádza mudrcov od 
východu, vedených hviezdou spásy, do Betlehema, aby pred 
poznaným Bohočlovekom i kráľom sveta padli na kolená, klaňali sa 
mu a obetovali mu. Ide za božským Spasiteľom na jeho úteku  
i návrate a neskôr za svojim Pánom a Majstrom na jeho cestách, na 
ktorých od svojho tridsiateho roku ohlasoval svoje božské učenie. 
Každú nedeľu je svedkom jeho učenia i zázrakov, ako keby ešte aj 
dnes viditeľne chodil medzi nami. Na Kvetnú nedeľu s ním 
slávnostne vchádza do Jeruzalema, stelúc mu na cestu zelené 
ratolesti a spievajúc Hosanna. Naposledy s ním večeria v kruhu 
jeho učeníkov, sprevádza ho na jeho bolestnej ceste do 
Getsemanskej záhrady, k nespravodlivým sudcom  
a prenasledovateľom i na jeho žalostnej ceste na smrť na Golgotu. 
Vidí ho tam svoju hlavu skloniť a umrieť a v smútku ho odprevádza 
ku hrobu v skale vytesanému, v ktorom ho jeho priatelia pochovali. 
Potom však po troch dňoch slávi jarný kresťanský sviatok, jeho 
slávne zmŕtvychvstanie s radostným Aleluja. Zmŕtvychvstalého 
Krista nasleduje na olivovú horu, kde po štyridsiatich dňoch pred 
očami svojich učeníkov vystúpil na nebesia. S vernými svojimi 
očakáva príchod Ducha Svätého a hojné vyliatie jeho milosti na 
založenie mladej Cirkvi, potvrdzuje svoju vieru v základoch učenia 
svojho náboženstva, vieru v najsvätejšiu Trojicu, v Boha Otca i Syna 
i Ducha Svätého. Na Trojičnú nedeľu slávnostnou procesiou v kráse 
rozkvitnutého leta oslavuje sviatok najsvätejšieho Tela nášho Pána 
Ježiša Krista, sviatok vyznania jeho živej prítomnosti vo velebnej 
sviatosti oltárnej. Okrem týchto sviatkov Pána slávi i pamätné dni 
jeho presvätej matky od jej narodenia až po jej slávne nanebovzatie 
ako pamätné dni veľkých milostí, ktorých sa jej od Boha dostalo 
a ktorých sme sa my skrze ňu stali účastnými. Cirkev slávi tiež 
pamätné dni apoštolov, mučeníkov, vyznávačov a panien i všetkých 
svätých, na pamiatku ich víťazstiev, ktoré si v hrdinskom boji  
s pomocou jeho milosti v živote i v smrti vydobyli a ako 
povzbudzujúci príklad k nasledovaniu nám zanechali. Napokon, 
keď chradnúca jeseň odnáša vädnúce lístie a umierajúca príroda sa 
blíži k smrti i Cirkev vo svojich kostoloch dokončieva cirkevný rok 
sviatkom Všetkých Svätých, pamätným dňom všetkých tých, ktorí 
zomreli v Pánu, a tak z Cirkvi bojujúcej prešli do trpiacej.  
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V zbožných uzmierujúcich modlitbách Cirkev prosí Pána o pokoj 
ich duší, aby ich prijal do svojej Cirkvi víťaznej, do svojej 
blahoslavenej večnosti.“172  

Tak v našej svätej Cirkvi nachádzame svieži a plnohodnotný 
život. Cirkev ho chce v priebehu roku vdýchnuť všetkým svojim 
deťom. K tomuto cieľu má slúžiť i rozmanitá krása farieb, ktorou 
ozdobila svoje sväté sviatky a dni, lebo tieto rozličné farby majú 
svoju vlastnú reč, ktorá poukazuje na duchovné, božské a večné.  

Farby, ktoré Cirkev s vylúčením každej inej farby predpísala, 
sú nasledujúce: biela, červená, zelená, fialová (modrá, svetlá) 
a čierna.  

1. Farba biela ako farba svetla je znakom duševnej radosti, 
čistoty, nevinnosti a svätosti. Preto ju Cirkev používa na radostné 
a slávne sviatky Pána, na sviatky preblahoslavenej Panny Márie, na 
dni svätých anjelov a svätých, ktorí nie sú mučeníkmi.  

Pre všetkých veriacich je biela farba napomenutím, aby svoje 
biele krstné rúcho priniesli čisté a nepoškvrnené pred súdnu 
stolicu Božiu. Má ich neustále vyzývať, aby Pánu Bohu horlivo 
slúžili, podľa príkladu svätých čistotu vo svojom stave zachovávali, 
svoje neporiadne srdce na pozemské veci neviazali a po tých 
veciach, ktoré sú nebeské, túžili, aby niekedy mohli byť pripočítaní 
k vyvoleným, ktorí v bielych rúchach stoja pred Božím trónom. 

2. Farba červená ako farba ohňa i krvi je znakom lásky  
k Bohu i k blížnemu. Preto sa používa na všetky sviatky, ktoré sa 
vzťahujú na Kristovo utrpenie. „Lebo na tieto sviatky sa nám stavia 
pred dušu krv, ktorú Kristus v potokoch vylieval za naše vykúpenie 
a nesmiernosť vrúcej lásky jeho srdca, ktorou nás miloval.  
V nevädnúcich ružiach svojich krvavých rán zjavuje Spasiteľ 
nehasnúce plamene lásky svojho premilosrdného srdca.“173  

Ďalej sa červená farba používa na sviatky svätých  mučeníkov, 
ktorí z lásky k Bohu vyliali svoju krv za svätú vieru. A červenú farbu 
vidíme i na Turíce, lebo v prvý turíčny deň zostúpil Duch Svätý  
v podobe horiacich jazykov na apoštolov a tento milý Darca od tých 
čias roznecoval a ešte vždy ustavične roznecuje plamene božskej 
lásky v miliónoch a miliónoch sŕdc.  

                                                             
172 Geissel, Schriften und Reden, II. Str. 387. 
173 Gihr, hl. Messe III., 289. 
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Červená farba je najskvostnejšia zo všetkých cirkevných 
farieb. Ona v našej duši budí nejednu myšlienku, keď sa pred našimi 
očami zjaví v liturgii. Srdce Božie bije za nás. Kristus nás miloval až 
na smrť a miluje nás neustále. Srdcia mučeníkov sa zjednocovali  
s nekonečnou láskou Kristovou, oni obetovali svoj život, ako 
Kristus obetoval svoj život za nás všetkých. Veru, láska prináša 
obety. Kde sú naše obety? Nechceme hovoriť o obetách života i krvi, 
ktoré by nás zaradili medzi slávnych mučeníkov, ani o obetách tých, 
ktorí ako sv. Pavol, až do krvi odporovali v boji za Kristovu česť. 
Chceme hovoriť iba o obetách zriekania sa o obetách 
sebazapierania, ktoré každý z nás musí prinášať, ak sa nechce stať 
hračkou svojich náruživostí. S akou vernosťou a odhodlanosťou sa 
vyhýbame najbližšej príležitosti ku hriechu?174  

Červená farba nás napomína, aby sme Boha svätého, 
trojjediného, ktorý nám dáva toľko dôkazov svojej lásky, z celého, 
nerozdeleného srdca milovali, milosť posväcujúcu so všetkou 
starostlivosťou si zachovali a boli odhodlaní, ako svätí mučeníci, 
radšej zomrieť, než vieru alebo cnosť opustiť.  

3. Zelená farba ako farba jari je obrazom nádeje a našej túžby 
po lepšom a šťastnejšom stave v posmrtnom živote. Upomína nás 
na naše budúce zmŕtvychvstanie a na náš posledný cieľ: na 
dosiahnutie večného blahoslavenstva. Keďže ale nedeľa je deň 
zmŕtvychvstania Pána a my v slávnom zmŕtvychvstaní svojho 
Spasiteľa máme základ nádeje vo svoje slávne vzkriesenie, preto sa 
zelená farba používa po všetky pracovné dni i nedele, ktoré 
nespadajú do žiadnej zvláštnej sviatočnej doby, teda na nedele po 
Zjavení Pána a po Turícach, ak v tie dni neslávime žiaden sviatok.  

Zelená farba nás vyzýva, aby sme sa v ťažkých dňoch, v kríži  
a v trápení, utešovali myšlienkou na svoje budúce vzkriesenie a na 
nebo, kde stonásobnú, ba večnú odplatu dosiahneme za všetko, čo 
sme z lásky k Bohu vytrpeli. „Veď naše terajšie ľahké súženie 
prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.“175 Teda v kríži  
a v trápení úfajme v nekonečnú dobrotu a v neohraničené 
milosrdenstvo Božie a svoje oči si obveseľujme na zelenej farbe 
kresťanskej nádeje, ktorú nám Cirkev ukazuje na svätom mieste, 
pri obete svätej omše. 

                                                             
174 Platzweg. 
175 2. Kor. 4, 17. 
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4. Fialová farba, jasná ako farba skromnej fialky, ktorá sa 
pokorne skrýva v tráve, ukrytá pred ľudskými očami, je znakom 
pokory, pokánia a skrúšenosti srdca. Preto sa používa v kajúcnej 
dobe, v advente, v pôste, na vigílie i kántry.  

A k čomu nás vyzýva fialová farba, kedykoľvek ju vidíme  
v kostole? Vyzýva nás k pokániu. „Čiňte pokánie“, tak volá na nás, 
„čiňte pokánie, lebo blízko je kráľovstvo nebeské. Ak nebudete činiť 
pokánie, všetci zahyniete."176 Lebo všetci sme zhrešili, teda všetci 
musíme aj svoje hriechy oľutovať a činiť pokánie, ak sa chceme 
zachrániť.  

K tomuto potrebnému pokániu každého z nás napomína 
dobrý Pastier týmito dojemnými slovami: „Buď teda horlivý a rob 
pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas  
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so 
mnou.“177 Kedykoľvek vidíme fialovú farbu, vždy znovu ľutujme 
svoje hriechy. 

5. Čierna farba ako farba tmy, farba tmavej noci, je znakom 
smrti a hlbokého smútku. Čierne omšové rúcho nosí kňaz na Veľký 
piatok, v deň smrti ženícha Cirkvi a Vykupiteľa. Výročný pamätný 
deň krvavej obety Ježiša Krista na kríži je pre nás dňom bolesti, 
žiaľu, ľútosti a smútku, lebo príčinou jeho prehorkej smrti na kríži 
boli naše hriechy. Cirkev má teda plné právo obliekať sa na Veľký 
piatok do farby smrti a smútku. 

Cirkev svätá používa čiernu farbu aj na deň Všetkých verných 
dušičiek, pri pohreboch a pri svätých omšiach za zomrelých. Cirkev 
je milujúcou matkou. Neopúšťa a nezabúda na svoje deti ani po ich 
smrti, ale smútočne ich sprevádza k hrobu, ba ide s nimi až za hrob, 
na druhý svet, do večnosti.  Cirkev každý deň pri svätej omši 
pamätá na všetky svoje zomrelé dietky, ktoré sa nachádzajú 
v očistci, a zároveň nás vyzýva, aby sme aj my mali zľutovanie  
s dušičkami a modlitbou i dobrými skutkami uľahčovali ich 
utrpenie a muky.  

Pre nás samotných je čierna farba veľmi vážnym 
napomenutím. Ona totiž k nám volá: „Spomeň si, človeče, že prach 
si a na prach sa obrátiš! Krátke a pominuteľné sú tvoje dni na zemi, 
skôr než by si sa nazdal, tmavý hrob prijme tvoje bezduché telo do 
seba. Blaho ti, ak si dobre využil svoj čas! Lebo vtedy počuješ tie 

                                                             
176 Luk. 13, 3. 
177 Zjav. 3, 19-20. 
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preradostné slová: A ty dobrý a verný služobník, ktorý si bol nad 
málom verný, nad mnohým ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho 
Pána." Ale beda ti, ak si zneužil čas milosti! Lebo si vypočuješ 
neúprosné slová: „Chyťte služobníka zlého, lenivého, zviažte mu 
ruky i nohy a hoďte ho do vonkajšej temnoty, kde bude plač 
a škrípanie zubami." Dobre uvážme túto prísnu kázeň, ktorú nám 
predstavuje čierna farba. Bezprestania sa starajme o spásu svojej 
duše, modlievajme sa najmä pri každej svätej omši za zomrelých, 
aby nás Boh vo svojej milosti a láske ráčil zachovať a doprial nám 
šťastlivú hodinu smrti. 

Aké utešené sú naše katolícke bohoslužby! Ako je to všetko 
múdro zariadené! Aký hlboký zmysel spočíva vo voľbe piatich 
cirkevných farieb. Svätá obeta sa vždy prináša v takej farbe, akú si 
cirkevné obdobia a sviatky žiadajú. Usilujme sa vždy podľa farby, 
akú vidíme na oltári, vzbudiť si v sebe také spasiteľné myšlienky a 
city, aké vtedy Cirkev svätá od nás žiada. 

 

Hlava 33. Nádoby a veci potrebné na svätú omšu 
 

Medzi potrebnými vecami na svätú omšu zaujímajú prvé 
miesto kalich a paténa. Lebo v kalichu sa premení víno na 
nekonečne drahocennú krv Ježiša Krista a na paténu sa kladie 
najsvätejšie telo Pána.  

Z ohľadu na významný účel i dôstojnosť týchto nádob Cirkev 
ustanovila, že musia byť z najlepšieho, najvzácnejšieho  
a najcennejšieho kovu. Teda predpisuje sa, aby kalich bol zo zlata 
alebo zo striebra. Len výnimočne, t. j. v prípade chudoby sa 
dovoľuje kalich z cínu. Ak je kalich strieborný alebo cínový, musí 
byť aspoň zvnútra dokonale pozlátený. To isté platí aj o paténe. 
Hoci naveky zostane v platnosti slovo sv. Petra, že nie sme vykúpení 
pominuteľným striebrom alebo zlatom, ale predrahou krvou Ježiša 
Krista, tak práve táto predrahá cena Krvi i Tela Ježiša Krista, tento 
nesmierny poklad je príčinou, že dôstojné obetné náčinie, ktoré sa 
bezprostredne stýka s Najsvätejším, musí byť z najlepšieho, 
najvzácnejšieho a najcennejšieho kovu. Weikum hovorí: „Bolo 
prirodzené, že keď kresťania mali materiálny dostatok, tak mohli  
k bohoslužbe obetovať drahé veci a na obetné dary nepoužívali nič 
bezcenné. Keď mohli požívať svoje obyčajné pokrmy na zlate  
a striebre, určite nemohli strpieť a svedčilo by to o ich malej viere 
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a zbožnosti, keby pre božský nebeský pokrm, pre najsvätejšie Telo 
Pána a jeho predrahú Krv, nepoužívali to najdrahšie, čo mali. Ak to 
tak bolo už za čias prenasledovania kresťanov, tým viac to tak 
muselo byť od tých čias, keď kniežatá zeme prijali katolícku vieru.“ 

Kalich a paténa majú rozličné významy. Kalich je znamením 
najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Lebo ono je požehnaným žriedlom, 
z ktorého sa až do poslednej kvapky tak hojne vyliala krv nášho 
vykúpenia a každý deň ešte v tisícoch a v tisícoch obetných 
kalichoch sa na našich oltároch vylieva. Leitner hovorí:  
„V najsvätejšom Srdci Ježišovom je obsiahnutá predrahá krv nášho 
vykúpenia. Z toho srdca a k tomuto srdcu vtedy prúdila a prúdi na 
večné veky predrahá krv, ktorou sme boli od hriechov očistení  
a vykúpení.“ 

Ešte významnejším je kalich ako znak umučenia Ježiša Krista. 
Pán sám prečasto používa obraz kalicha a pitie z kalicha, keď hovorí 
o svojom utrpení. Keď sa v olivovej záhrade modlil, zjavil sa jeho 
duši horký kalich: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento 
kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.178 Keď ho zajali, hovorí 
svätému Petrovi: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, 
ktorý mi dal Otec?!“179  

A on ho pil, ten horký kalich utrpenia, preplnený namáhaním, 
osočovaním, sužovaním, zriekaním, strádaním bez počtu, pil ho 
počas celého svojho života. Najhorkejší spodok, usadeninu, kvas, čo 
sme mu my hriešnici pripravili, začínal Ježiš piť vo svojej smrteľnej 
úzkosti na olivovom vrchu, na kríži ho vyprázdnil až do dna  
a zápasiac so smrťou vtiahol do seba poslednú horkú kvapku 
kalicha.  

Ježiš ho pil nevinný - hriešny človek ho pije vinný. Hoci vina je 
človeku už odpustená, musí ešte mnoho za trest pretrpieť. Preto  
z pravého obrátenia pochádza nasledovanie Krista v jeho kríži.  
A i vtedy, ak by sme boli čistí a nevinní ako anjeli, ešte aj vtedy 
našou najväčšou prednosťou a chválou ostáva to, že sa stávame 
zajedno s Kristom a kráčame v jeho šľapajach. Preto všetci verní 
Boží služobníci a služobnice pijú z kalicha utrpenia. Niekedy sa zdá, 
že nás tento kalich opustil, ale prichádza zase, naplnený ešte 
ostrejšou horkosťou. Človek sa pred ním trasie hrôzou, lebo duch 

                                                             
178 Mat. 26, 39. 
179 Ján 18, 11. 
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je síce ochotný, ale telo je slabé180. Predsa ho však berie do ruky, 
začína z neho piť, a tak sa skláňa pod všemohúcu ruku Božiu.  

„Nezúfajte, vy ťažko skúšané a sužované duše, ktoré máte 
vždy pred očami kalich utrpenia a musíte okusovať jeho horkosť! 
Príde Boží anjel, ktorý vás posilní, sám Ježiš je bližšie k vám, než si 
myslíte. Áno, v trápení je nám Boh blízko. Vtedy vtláča do nášho 
srdca pečať svojich rán, kým anjeli horlivo pletú našu korunu. 
Slovom: kalich, ktorý kňaz nesie k oltáru, nás upomína na kalich 
utrpenia, na kalich utrpenia Kristovho a na kalich utrpenia nášho.“ 

Akože ho máme piť? Pokorne, s pocitom svojej hriešnosti. 
Skromne, v presvedčení, že naše hriechy si zaslúžia ešte väčší trest. 
Trpezlivo, s pohľadom na Ježiša. S radosťou a s vedomím, že 
dosiahneme veľkú česť a že nám koruna víťazstva z diaľky máva.  
S dôverou a s presvedčením, že Boh svojich neopustí a že krátke 
utrpenia tohto sveta prinesú večné radosti. Teda vo všetkých 
svojich trápeniach a úzkostiach hovorme pred oltárnym kalichom 
z vrúcnym srdcom: „Kalich spásy vezmem a meno Pána vzývať 
budem!“181 

Paténa sa pre svoju podobu stala obrazom srdca, otvárajúceho 
sa a rozširujúceho sa vo svätej láske. S takým srdcom majú kňaz 
i veriaci vítať obetného Baránka vo sviatosti a prijímať ho vo 
svätom prijímaní. Paténa, ako bezprostredný nosič svätej hostie, 
znamená drevo kríža, na ktorom Ježiš, náš božský Vykupiteľ, tri 
hodiny visel v najväčších bolestiach a zo svojej vlastnej vôle za nás 
podstúpil najukrutnejšiu smrť ukrižovaním. 

Kalich a paténa nás spolu upamätúvajú aj na hrob, do ktorého 
Ježiša položili po jeho ukrižovaní, lebo Cirkev sa modlí, aby sa tieto 
sväté nádoby, skrze milosť Ducha Svätého, stali novým hrobom pre 
telo a krv Pána.  

Okrem patény patrí k výstroju kalicha korporál, biela plátenná 
šatka, položená na kalichu, na ktorú sa kladie svätá  hostia a palla, 
ktorá slúži k tomu, aby sa ňou kalich prikryl.  

Plátenný korporál, na ktorom leží poklony najhodnejšie 
presväté telo Pána, nás upamätúva na plienky Ježiškove v jasliach  
a na plachty, do ktorých bolo zmučené a z krvi stečené telo Kristovo 
zavinuté, prv než ho uložili do hrobu. Hlava Ježišova bola zahalená 
do osobitného plátna, do takzvanej potnej šatky, preto sa Cirkev pri 
                                                             
180 Mat. 26, 41. 
181 Platzweg, S. J. Betrachtungen über die hi. Messe, str. 72 a 73. 
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žehnaní korporálu a pally modlí, aby sa skrze milosť Ducha Svätého 
stali novou potnou šatkou tela i krvi nášho Vykupiteľa. Veľmi 
pekne o tom vo svojich kázňach a katechézach hovorí Zollner: „Keď 
chudobným, ktorí nemajú potrebný odev, najmä školským deťom, 
ktoré pre nedostatok šiat počas krutej zimy veľmi mrznú, dávame 
oblek, vtedy prestierame korporál pre telo Pánovo, lebo On sám 
povedal: „Čo ste jednému z tých mojich najmenších bratov urobili, 
to ste mne urobili.“182  

To biele, tenké plátno, z ktorého je korporál i palla, vyobrazuje 
jednak najčistejšie telo Kristovo v jeho mukách i v jeho oslávení, 
jednak čistotu srdca a ozdobu duše, ktorou musia byť veriaci 
vyzdobení, aby hodne prijali najsvätejšie telo Pánovo vo sviatosti 
oltárnej. 

Ku kalichu patria ešte purifikátor, velum a burza, do ktorej sa 
vkladá korporál.  

Purifikátor je podlhovastá plátenná šatôčka, ktorou kňaz pri 
svätej obete čistí a vysúša kalich, utiera si ústa i prsty po svätom 
prijímaní a stiera paténu, prv než na ňu položí konsekrovanú 
hostiu. Pripomína tie plátna, ktorými bolo mŕtve Kristovo telo 
osušené. 

Velum, ktorým sú kalich i paténa pred obetovaním a po 
svätom prijímaní zahalené, znamená chrámovú oponu, ktorá sa pri 
Kristovej smrti napoly roztrhla a aj skrytosť i nepochopiteľnosť 
obetných tajomstiev vo sviatosti. Zároveň nás upomína na 
povinnosť, aby sme pri konaní svojich dobrých skutkov milovali 
skrytosť; aby sme ich nekonali kvôli ľuďom a z pýchy, a tak sa 
nepozbavovali ich ovocia.  

Ku svätej omši je ešte potrebný omšový misál (missale, 
omšová kniha), ktorý v sebe obsahuje modlitby ku svätej omši  
a predpisy, ako sa má svätá omša slúžiť. Každý kňaz je prísne 
zaviazaný slúžiť svätú omšu podľa obsahu a predpisov misála, a to 
aj keby modlitby svätej omše vedel naspamäť, aj vtedy musí 
omšovú knihu používať. Cirkev to preto tak nariadila, aby podľa 
možnosti odstránila všetko, čo by bolo na ujmu vznešenosti svätej 
obety a jednoty pri konaní tejto obety. Keď vidíme omšový misál, 
môžeme si pomyslieť na knihu našich dlhov (vín), ktorú večný 
sudca raz otvorí, aby z nej nad nami vyriekol súd pre celú večnosť. 
Aby sme si pri spomienke na ňu znovu pripomínali svoje hriechy, 
                                                             
182 Mat. 25, 4. 
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zo srdca ich ľutovali a svätú omšu ako zmiernu obetu za ne 
obetovali.  

Toto obetné náčinie, ktoré má najvznešenejšie určenie, vidíme 
na našich oltároch pri každej svätej omši. Je slušné, aby sme sa mu 
úprimne tešili. Lebo ak sa vo vyšších kruhoch pije zo strieborných 
a zlatých pohárov a všetko na stole býva zo vzácnych látok, či 
najsvätejšia krv, ktorá bola niekedy za nás všetkých na kríži vyliata 
a teraz sa znovu obetuje na oltári za nás, má byť v kalichoch 
bezcenných a zanedbaných? Či i ostatné náčinia pri svätej obete 
majú byť bezcenné? Zlatá výzdoba okrášľuje ľudské príbytky  
a dom Boha, ktorý nás chce oblažiť nebeskými bohatstvami, by 
nemal byť hoden našej osobitnej pozornosti a všímavosti? 
Kresťanský čitateľu, tvoj farský kostol je snáď hojne zaopatrený 
všetkým, čo k bohoslužbám patrí, ale nezabudni, že je ešte mnoho 
chudobných kostolov a kaplniek, hlavne v pohanských krajinách!  
Ó, buďme veľkodušní! 

 

Hlava 34. Od začiatku svätej omše až po Glória 
 

Pred svätou omšou si kňaz umýva ruky, prosiac pri tom Boha 
o milosť, aby mohol bez poškvrny tela i duše vykonať svätú obetu. 
Potom sa oblieka do posvätného rúcha, odriekajúc pri tom rozličné 
modlitby, berie do rúk kalich a to čo k nemu patrí a odchádza  
s miništrantmi k oltáru.  

Príduc ku stupňom oltára, pokľakne ak je na oltári 
svätostánok s najsvätejšou sviatosťou, ak sa tam svätostánok 
nenachádza, tak sa len ukloní. Potom vystúpi po stupňoch oltára 
hore, postaví kalich prikrytý velom na rozprestrený  korporál 
a otvorí knihu. Potom sa zase vracia do prostriedku oltára  
a zostupuje dolu až pred stupne oltára. Tu začína predomšu so 
stupňovou modlitbou, ktorá sa končí  evanjeliom.  

Kňaz túto modlitbu nekoná pri samotnom oltári, ale pred 
najnižším stupňom, na znamenie pokory a vyznania, že sa považuje 
za nehodného začať konať najsvätejšiu obetu.  

Kňaz i veriaci sa žehnajú znamením svätého kríža, aby sa 
rozpamätali na to, že svätá omša je nekrvavá pamiatka krvavej 
obety na kríži a že všetka spása a každé požehnanie prichádza 
z kríža.  
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Po prežehnaní sa, kňaz hovorí antifónu: ,,Pristúpim  
k oltáru Božiemu". Za veriaci ľud odpovedá miništrant:  
„K Bohu, ktorý obveseľuje moju mladosť". Potom sa kňaz striedavo 
s miništrantom modlí 42. žalm183, ktorý znie: 

1. „Súď ma, ó Bože, a rozhodni moju vec od ľudu bezbožného, 
a od človeka nepravého a podvodného ma vytrhni. 

2. Lebo Ty si Boh, moja sila: prečo si ma odohnal a prečo 
chodím smutný, keď ma sužuje nepriateľ? 

3. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma tie vodia  
a dovedú na Tvoju svätú horu a do Tvojich stánkov. 

4. A pristúpim k oltáru Božiemu, k Bohu, ktorý obveseľuje 
moju mladosť.  

5. Budem Ťa oslavovať na harfe, ó Bože môj, prečo si smutná 
duša moja a prečo ma zarmucuješ? 

6. Dúfaj v Boha, lebo ho budem ešte vyznávať, spasenie mojej 
tváre a Boh môj!"  

Tento žalm zložil kráľ Dávid, keď bol vo východnom 
Jordánsku počas úteku pred Absolónom obkľúčený 
nebezpečenstvami a bol plný vrúcnej túžby po svätyni  
v Jeruzaleme. Do tohto rozpoloženia mysle si Cirkev žiada preniesť 
kňaza i veriacich, keď im pred začiatkom svätej omše dáva modliť 
sa túto žalostnú Dávidovu pieseň. 

Povedomý si svojich hriechov, vyhnaný v tomto slzavom 
údolí, vzdychajúc, kňaz prosí o ochranu proti vnútorným 
i vonkajším nepriateľom svojej duše. Kým sa kňaz takto modlí, ešte 
vždy plný bázne pre svoju nehodnosť a neodhodlaný, či sa má 
odvážiť svätú obetu konať, viackrát ho prerušuje ľud skrze 
miništranta a dodáva mu odvahy. Upamätúva ho, že Pán je sila naša 
i nádej naša, že je dosť dobrotivý a mocný vyliečiť rany naše  
a zabezpečiť nás proti všetkým nepriateľom.  

Kňaz sa teda posmelený týmito príhovormi ľudu odhodlá, že 
vykoná presvätú obetu, preto s radostným srdcom oslavuje 
trojjediného Boha, hovoriac: ,,Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu 
Svätému“, na čo ľud odpovedá: „Ako bolo na počiatku tak nech je  
i teraz i vždycky až na veky vekov. Amen“. A plný dôvery kňaz ešte 
raz opakuje tie slová, ktoré hovoril už na začiatku stupňovej 

                                                             
183 Pri omšiach sv. za zomrelých sa žalm vynecháva lebo je výrazom radosti. 
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modlitby: „Pristúpim k oltáru Božiemu". Ľud ho v tomto 
predsavzatí utvrdzuje dodávajúc: „K Bohu, ktorý obveseľuje moju 
mladosť“. Akoby chcel povedať: Áno, len choď a konaj presvätú 
obetu, veď Boh je dobrý a od mladosti nás zahŕňa svojimi darmi  
a milosťami.  

Nech je teda tak, povie kňaz. Ja dúfam v Boha, lebo „pomoc 
naša je v mene Pánovom“. Tak je, odpovedá ľud, všetka pomoc je od 
Pána, „ktorý učinil nebo i zem". Ale kňaz zase myslí na svoju 
nehodnosť, preto sa plný pokory a skrúšenosti skloní k zemi  
a modlí sa Konfiteor, hovoriac: „Vyznávam sa Bohu všemohúcemu, 
blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi 
archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým 
apoštolom Petrovi a Pavlovi a všetkým Svätým, i vám bratia, že som 
veľa hrešil myšlienkami, slovami a skutkami, moja vina, moja vina, 
moja najväčšia vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, 
blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, 
svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, i vás bratia, aby 
ste sa modlili za mňa k Pánu Bohu nášmu.“  

Tak kňaz vyznáva pred nebom i zemou, že je úbohým 
hriešnikom a prosí víťaznú i bojujúcu Cirkev, aby mu u Boha 
vyprosila milosť a odpustenie. Ľud dojatý touto pokorou  
a skrúšenosťou kňaza, prosí pre neho milosrdenstvo Božie slovami: 
„Zmiluj sa nad tebou všemohúci Boh a odpustiac hriechy tvoje, nech 
ťa privedie k životu večnému. Amen." 

A teraz si ľud spomenie i na svoje mnohé a ťažké hriechy, 
ktorými Boha urazil. Preto sa zároveň s kňazom pokorí, a tiež sa 
modlí Konfiteor prosiac svätých i kňaza, aby mu vyžiadali milosť  
u Boha. Na to kňaz hovorí: „Zmiluj sa nad vami všemohúci Boh  
a odpustiac hriechy vaše, nech vás privedie k životu večnému.“ 
„Amen."  

Potom kňaz pokračuje: „Omilostenie, rozhrešenie  
a odpustenie hriechov našich udeľ nám všemohúci  
a milosrdný Pán." „Amen." Keď kňaz hovorí tieto slová, robí na sebe 
znamenie svätého kríža, aby dal najavo, že dúfa v odpustenie 
hriechov a milosť pre seba i pre ľud skrze Ježiša Ukrižovaného.  

Skrze tento obojstranný príhovor bola u kňaza i veriacich  
posilnená nádej na odpustenie hriechov, no povedomie hriešnosti 
kňaza ešte celkom neopustilo. Preto sa s ľudom modlí nasledujúce 
verše žalmu, už nie v hlbokom úklone, ale len s nakloneným telom.  
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,,Bože, obráť sa k nám a obživ nás! A ľud Tvoj bude sa veseliť 
v Tebe. Ukáž nám, Pane, milosrdenstvo svoje! A spasenie svoje nám 
daj! Pane, vyslyš modlitbu moju! A volanie moje príď k Tebe. Pán  
s vami! I s duchom tvojim!"  

Obojstranné striedavé modlitby sa zakončujú prianím: 
„Dominus vobiscum! Pán s vami!" ,,Et cum spiritu tuo. I s duchom 
tvojim!“ 

Tento pozdrav, ktorý sa pri svätej omši často opakuje, 
obsahuje všetko, čo Cirkev môže svojim deťom dobrého želať. Lebo 
kde je Pán, tam je jeho milosť i pomoc, jeho láska i jeho  
milosrdenstvo, jeho požehnanie i jeho pokoj. On, náš Boh, náš 
Stvoriteľ a Vykupiteľ, náš potešiteľ, náš oblažovateľ, naše svetlo, 
náš život, naše najvyššie dobro, náš cieľ, naše všetko je s nami. Čo 
by mohlo byť lepšie, väčšie a blaženejšie?  

Ľud želá kňazovi to isté, keď mu odpovedá: „I s duchom 
tvojim!" Tieto slová obsahujú prosbu, aby Boh ráčil dušu 
obetujúceho kňaza úplne naplniť a preniknúť, aby tak dobre konal 
svoj svätý úrad.  

Čo máme robiť, ak máme tú milosť, že môžeme byť prítomní 
na svätej omši? Najprv si máme vzbudiť úmysel, že na svätej omši 
budeme prítomní s najväčšou pobožnosťou, a že ju budeme 
počúvať:  

1. v spojení s tým úmyslom, ktorý mal Kristus pri svojej 
krvavej obete na kríži,  

2. na pamiatku prehorkého umučenia a smrti Ježiša Krista, 

3. na poďakovanie za všetky prijaté milosti a dobrodenia,  

4. na zadosťučinenie za naše hriechy,   

5. a na dosiahnutie pomoci a milosti Božej.  

Menovite: Keď sa kňaz modlí stupňovú modlitbu, máme  
sa s ním hlboko uponížiť pred Velebnosťou Božou a vo vedomí si 
svojej ničomnosti a hriešnosti znovu svoje hriechy zo srdca ľutovať 
a Boha prosiť, aby nám bol pre zásluhy Ježiša, Syna svojho, 
milostivý. Utiekajme sa i k Márii, matke milosrdenstva, k anjelom  
i svätým, aby pred Božím trónom za nás orodovali a vyprosili nám 
milosť i odpustenie.  
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Modlíme sa a voláme k Bohu, ale nie sme pri tom sami. Za nás 
sa modlí kňaz, ktorý prináša svätú obetu, za nás sa modlia 
nesmierne zástupy svätých, ktorí po svojom hrdinskom boji na 
zemi teraz stoja pred Božím trónom ako naši priatelia a bratia  
i zástancovia. Veru, keď sa obraciame k dobrote a milosrdenstvu 
Božiemu, nestojíme sami, okolo nás je takých na tisíce, ktorí nám 
pomáhajú domáhať sa neba! Je to ohromujúce Konfiteor 
(Vyznávam), ktoré preniká zo zeme do neba a odtiaľ znáša do našej 
duše nové milosti i nový pokoj. 

Pre všetkých je to „Vyznávam“. Veriaci kresťania, aj keby boli 
najcnostnejšími, nie sú hodní postaviť sa pred Božiu tvár, a preto 
sa s kňazom modlia Konfiteor , čím vyznávajú svoju vinu, svoju 
najväčšiu vinu. Kto je čistý pred jasným a prenikajúcimi okom 
Božím? Pred ním sa človek skláňa, pred ním sa korí všetko 
stvorenie. Keď sa kňaz a všetci zbožní kresťania pokorujú a pred 
oltárom slávnostne odprosujú, tak teda Konfiteor prináleží 
predovšetkým tým, ktorí žijú v zjavných alebo v tajných hriechoch 
a sú Cirkvi Božej na pohoršenie. Títo sú napomínaní, vyzývaní ku 
Konfiteor, nech sa pri oltári modlia a nech pri ňom všeobecne 
vyznávajú svoju vinu, aby sa tak uspôsobili k sviatostnému 
vyznaniu hriechov  pred kňazom na Božom mieste a aby sa tým 
pripravili k hodnému prijatiu svätej sviatosti pokánia a ku prijatiu 
sviatosti oltárnej. Preto poďte všetci, pokľaknite, bite sa do svojich 
hriešnych pŕs a s kňazom sa pri svätej omši modlite Konfiteor!184  

Pri svätej omši, pri pamiatke krvavej obety na kríži, sa veľmi 
odporúča rozjímať o prehorkom umučení a smrti Ježiša Krista. 
Teda pri stupňovej modlitbe si predstavuj, môj milý kresťan, ako 
Kristus Pán v Getsemanskej záhrade padol od zármutku nad 
hriechmi celého sveta na tvár a i pre tvoje spáchané hriechy 
podstúpil smrteľné úzkosti a krvavo sa za ne potil. Pováž, ako veľmi 
tvoj láskavý Spasiteľ vtedy za teba trpel. V duchu si predstav, ako 
sa Ježiš zarmútil a bol smutný pre tvoje hriechy. Ako sa ležiac na 
zemi za teba modlil a podstúpil smrteľný zápas, v ktorom sa  
z úzkosti svojho srdca, smutného až na smrť, krvou potil.  

Stupňové modlitby sú dokonané. Kňaz rozpína svoje ruky  
k nebesám, akoby chcel prijať Božiu pomoc, spína ruky na prsiach 
na znak svojej pobožnosti a pritom veriacim hovorí: ,,Oremus! 
Modlime sa!“ Táto výzva sa pri svätej omši často opakuje a  pre 
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veriacich je napomenutím, aby sa chránili roztržitosti a nábožne sa 
modlili. Načo toto napomínanie a vyzývanie k modlitbe? Čo 
znamená to často opakované slovo: ,,Oremus! Modlime sa!“ vo 
svätej obete? Kňaz chce mať pomoc, nespolieha sa iba na svoju silu  
a cnosť. Keďže je hlboko presvedčený, že si nezaslúži, aby ho Boh 
vyslyšal, obracia sa preto k celej obci, aby ho podporovala  
v modlitbe. Chce tým povedať: Modlite sa všetci so mnou, aby nám 
bol Boh milostivý! Veď nie je možné, aby spoločná, zjednotená 
modlitba nedošla vyslyšania.  

,,Oremus! Modlime sa!" To slovo i pre nás mnoho znamená! 
Koľkoráz zaznelo toto slovo v našich ušiach! Nože poslúchnime 
túto žiadosť a spojme svoje modlitby s modlitbami kňaza. 

„Modlime sa!" Tak hovorí otec, hlava celej rodiny. Všetkých, za 
ktorých je zodpovedný, teda i domáce služobníctvo, pozýva  
k modlitbe a má starosť o to, aby všetci verne plnili svoje 
náboženské povinnosti. 

„Modlime sa!“  Tak hovorí matka v kruhu svojich detí, kým 
otec, blízko či ďaleko, musí chodiť za prácami svojho povolania.  
S nábožnou matkou deti už odmalička spínajú svoje ručičky  
k modlitbe. Po modlitbe poznať rodinu, že je kresťanská. Modlitba 
je svätá páska, ktorá rodinu priväzuje k nebu.  

„Modlime sa!“ Tak hovorí predstavený svojim podriadeným, 
lebo všetky stavy majú pozdvihovať svoje oči k Bohu, najvyššiemu 
Pánovi i predstavenému a darcovi všetkých dobrých vecí. Každá 
práca má byť jemu posvätená. Všetko ku cti môjho Boha!  

„Modlime sa!“ Tak volávajú katolíci vo všetkých životných 
situáciách. Lebo ako kameň, ktorý padá, smeruje do stredu zeme, 
tak i my máme smerovať k Bohu, ktorý je začiatok i koniec všetkých 
vecí, a bez ktorého žiaden človek nemôže byť šťastný.185  

Pri vystupovaní k oltáru kňaz zase prosí o odňatie hriechov 
svojich i hriechov ľudu, aby mohol hodne konať svätú obetu, 
modliac sa: „Odním od nás, prosíme, Pane neprávosti naše, aby sme 
si zaslúžili vojsť s čistou mysľou do svätyne svätýň, skrze Krista, 
Pána nášho. Amen".  

Pristúpi k oltáru, ukloní sa a blízko toho miesta, na ktorom 
spočívajú ostatky svätých, položí svoje ruky na oltár, na znamenie 
toho, že sa nespolieha len na svoju vlastnú silu, ale na Krista, 
                                                             
185 Tamže str. 195 a 196. 
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ktorého oltár predstavuje a na príhovor svätých, ktorých hneď 
vzýva nasledujúcou modlitbou: ,,Prosíme Ťa, Pane, skrze zásluhy 
svätých, ktorých ostatky sú tu a všetkých svätých, aby si mi všetky 
moje hriechy odpustiť ráčil. Amen“.  

Keď sa modlí slová: ,,ktorých ostatky sú tu", pobozká oltár. 
Tento bozk je výrazom našej úcty, výrazom nášho láskyplného 
spoločenstva so svätými. Kresťana veľmi oblažuje a potešuje toto 
nadprirodzené obcovanie medzi nebom a zemou: Čomu sa vo 
víťaznej Cirkvi dostáva úcty, to sa Cirkvi bojujúcej udeľuje ako 
milosť a bohatstvo. Bohatstvo, ktoré sme obdržali, občerstvuje aj 
úbohé dušičky, ktoré si samé pomôcť nemôžu. 

Keď kňaz vystupuje po stupňoch oltára a bozkáva oltár, 
pamätaj na to, ako neverný učeník Judáš bozkal Ježiša, a tým ho 
zradil jeho nepriateľom. 

Až po obetovanie si pripomínaj, ako nášho božského Spasiteľa 
zajali, ako nejakého veľkého zločinca, v putách viedli do 
Jeruzalema, ako ho udierali a zauškovali, ako ho falošne obžalovali. 
Ďakuj mu za všetko, čo z lásky k tebe vytrpel a pros ho o milosť, aby 
si z lásky k nemu mohol trpezlivo znášať všetky nepríjemnosti, 
ktorých sa ti od ľudí dostane. 

Pri slávnostných svätých omšiach sa teraz koná okiadzanie 
oltára. Najprv sa okiadza oltárny kríž alebo najsvätejšia sviatosť 
(ak je vystavená), na znamenie toho, že Trojjedinému Bohu 
prislúcha poklona, chvála a sláva. Ale Boh býva ctený i vo svojich 
svätých, preto sa okiadzajú i ostatky svätých, čím dávame najavo 
svoju úctu k svätým. Aj oltár i všetko, čo je na ňom, sa okiadza, lebo 
oltár so všetkými tými vecami je nám ctihodným pre Krista, ktorý 
sa na ňom nekrvavo pri každej svätej omši obetuje.  

Po okiadzaní oltára a pred Introitom býva okiadzaný aj 
samotný kňaz ako viditeľný námestník neviditeľného najvyššieho 
kňaza Ježiša Krista. Pri obetovaní bývajú okiadzaní kňaz, ktorý 
svätú omšu slúži, i tí ktorí kňazovi posluhujú aj celý ostatný klérus 
(duchovenstvo). Okiadzaní sú z úctivosti k ich vysokému úradu 
a aby pamätali na to, že sú vyvolenými nástrojmi v Božej ruke, aby 
veriacich privádzali k Bohu a do neba. Po kňazoch sa pri obetovaní 
okiadzajú i veriaci na znamenie toho, že z obety príšti milosť najprv 
na kňazov a skrze ich službu aj na veriacich.  
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Po okiadzaní nasleduje Introit čiže Vstup svätej omše. 
Pozostáva z jedného verša niektorého žalmu a iných krátkych miest 
svätého Písma a končí sa chválorečím: Sláva Otcu i Synu atď. Introit 
sa vždy riadi podľa cirkevného obdobia roku, podľa jednotlivých 
sviatkov alebo osobitnej udalosti a povzbudzuje k radosti,  
k zármutku alebo k pokornej prosbe, inokedy k nádeji alebo  
k túžbe. Vždy obsahuje základnú myšlienku sviatku a pre  omšu je 
tým, čím je predpoveď (verš zo sv. Písma, pred kázňou) pre kázeň. 
Tak na nedeľu najsvätejšej Trojice je Introit  nasledujúci: 
„Požehnaná buď najsvätejšia Trojica a nerozdielna Jednota! Chváliť 
ju budeme, lebo učinila milosrdenstvo nad nami. Pane, Pane náš! 
Aké podivné je meno Tvoje na celej zemi: Sláva Otcu i Synu atď. 
Amen."  

Ba i niektoré nedeľné sväté omše sú podľa slov Introitu 
pomenované. Tak sa omše za zomrelých nazývajú „Requiem“, lebo 
Introit sa začína slovami: „Requiem aeternam“ atď. Šiesta nedeľa 
po Veľkej noci sa nazýva exaudi, lebo na túto nedeľu sa Introit 
začína slovom „Exaudi“. Na začiatku Introitu sa kňaz poznačí 
znamením kríža, čím dáva najavo, že svätou omšou sa najsvätejšej 
Trojici preukazuje najväčšia úcta, že obeta svätej omše je 
ustavičnou nekrvavou pamiatkou krvavej obety Ježiša Krista na 
kríži a  že skrze ňu nám býva privlastňované ovocie jeho obety na 
kríži. Pri svätých omšiach za zomrelých kňaz robí znamenie 
svätého kríža na misáli alebo na zomrelých, aby tak vyslovil prosbu, 
aby Boh ráčil popriať ovocie svätej omše zomrelým. Pri omšiach za 
zomrelých sa vynecháva Sláva Otcu i Synu ... aj neskôr pri žalme 
umývania rúk, lebo Sláva je výraz radosti. Z toho istého dôvodu sa 
pri svätej omši za zomrelých vynecháva i Glória.  

Aby sme zo svätej omše mali hojný úžitok, veľmi sa pri Introite 
odporúča modliť takto: „V Tvojom najsvätejšom mene a k najväčšej 
cti Tvojej chcem, ó Pane a Bože môj, byť pri tejto svätej obete 
prítomný so všetkou pobožnosťou, tak ako keby som stál na 
Kalvárii, kde sa Ježiš za mňa a za celý svet obetoval na kríži. 
Obetujem Ti, ó svätý trojjediný Bože, túto svätú omšu na Tvoju 
oslavu, na môj časný i večný prospech a za všetkých živých  
i mŕtvych, za ktorých sám chceš, aby som ju obetoval." 

Po Introite ide kňaz doprostred oltára. Jeho zrak spočíva na 
oltárnom kríži a striedavo s miništrantami sa so zopnutými rukami 
a so zvýšeným hlasom modlí Kyrie eleison, aby tak dal na vedomie 
jednak veľkosť svojej núdze a jednak svoju túžbu po Božom 
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zmilovaní. Kyrie eleison sa opakuje deväťkrát, a síce trikrát ku cti 
Otca, trikrát ku cti Syna a trikrát ku cti Ducha Svätého, na vyznanie 
našej viery, že každú z troch božských osôb rovnako ctíme, 
zvelebujeme a vzývame.  

Keď sa kňaz s miništrantami modlí Kyrie eleison, aj my 
chceme k Bohu trojjedinému volať o zmilovanie a v duchu hovoriť: 
„Zmiluj sa nado mnou, Bože Otče, lebo som dobrodenia svojho 
stvorenia zneužil a často som býval nevďačným dieťaťom. Zmiluj 
sa nado mnou, Bože Synu, lebo som si dielo svojho vykúpenia 
náležite nevážil a Teba som svojimi hriechmi znovu križoval. Zmiluj 
sa nado mnou, Bože, Duchu Svätý, lebo som Tvoje milosti často 
zneužíval a vnuknutiami Tvojimi som pohŕdal. Ó, svätý, trojjediný 
Bože, zmiluj sa nado mnou!"  

Kyrie eleison je síce krátka, ale veľmi obsažná, krásna a mocná 
modlitba pre nás úbohých pozemských pútnikov, ktorí sme tak 
mnohými hriechmi, pokušeniami, nebezpečenstvami, biedami  
a úzkosťami obkľúčení! Veľmi krásne sa o tejto modlitbe vyjadril 
Dionýz kartuzián: Medzi prosebnými modlitbami sa zdá byť 
volanie „Zmiluj sa nad nami, ó Pane!" najmocnejším, tak že ono činí 
isté násilie i všemohúcemu Bohu. Lebo čokoľvek by Boh povedal 
tomu, ktorý volá o zmilovanie, ten môže modliac sa Pánu Bohu 
odpovedať: „Zmiluj sa, o Pane! Boh mu povie: „Ty si bezbožník 
a môjho zmilovania celkom nehodný." Nešťastník môže 
odpovedať: „Zmiluj sa, o Pane“! Aj preto, že som nehodný, ba 
najnehodnejší, nekonečne nehodnejší nad všetko moje chápanie, 
volám a prosím: „Zmiluj sa nado mnou, ó Pane".  A vždy volať 
a prosiť budem opakujúc: „Zmiluj sa, o Pane!" Nikdy od tohto 
volania nepopustím. 

 

Hlava 35. Od Glória po Evanjelium 
 

Kňaz, potom ako zdvihol obe ruky a následne ich zložil na 
prsiach, sa modlí Glória, čiže anjelský chválospev. Keď začína 
spievať alebo hovoriť Glória, dvíha svoje ruky, aby týmto  pohybom 
naznačil svoju radosť i radosť ľudu z milosti nášho vykúpenia, 
a keď v tej modlitbe pokračuje, má ruky zložené na prsiach, akoby 
vo svojom srdci chcel zadržať radosť, ktorá ho napĺňa. Na konci 
znamením kríža vyznáva a zároveň osvedčuje  vieru v najsvätejšiu 
Trojicu aj to, že kríž je žriedlom všetkej útechy a radosti.   
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Glória sa modlí takto: ,, Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, dobrorečíme ti, klaniame sa 
ti, oslavujeme ťa. Vzdávame ti vďaky pre veľkú slávu tvoju. Pane 
Bože, Kráľ nebeský, Bože Otče všemohúci. Pane, jednorodený Synu, 
Ježišu Kriste. Pane Bože, Baránok Boží, Syn Otca. Ktorý snímaš 
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ktorý snímaš hriechy sveta, 
prijmi prosbu našu. Ktorý sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. 
Lebo len ty si Svätý. Len Ty si Pán. Len ty si najvyšší, Ježišu Kriste.  
S Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen."  

Glória ako výraz radosti patrí celým právom na prvé miesto 
po Kyrie. Ak totiž s pokorným a skrúšeným srdcom Boha prosíme 
o zmilovanie, sme si istí, že skrze zásluhy Ježiša Krista obdržíme 
milosť a odpustenie.  

Dôležitý význam má i to, že Glória je na začiatku svätej omše. 
Na začiatku svätej omše je preto, aby sme boli hneď od počiatku 
poučení, prečo Bohu prinášame obetu svätej omše. Ako vieme, túto 
obetu prinášame trojjedinému Bohu ako obetu poklony na jeho 
česť a slávu; ako obetu poďakovania za všetky prijaté milosti  
a dobrodenia; ako obetu zmiernu za mnohé jemu učinené urážky  
a konečne ako obetu prosebnú, na vyprosenie si jeho pomoci vo 
všetkých potrebách našej duše i tela. Tento štvornásobný obetný 
cieľ je vyjadrený v Glória. Keď sa totiž modlíme: „Sláva Bohu na 
výsostiach! Chválime Ťa, dobrorečíme Ti, klaniame sa Ti", 
vyhlasujeme obetu svätej omše za obetu poklony. Za obetu 
ďakovnú ju označujeme vtedy, keď sa modlíme: „Vzdávame ti 
vďaky pre veľkú slávu tvoju.“ Označujeme ju za obetu zmiernu  
a prosebnú, keď sa modlíme: „Pane Bože, Baránok Boží, Syn Otca. 
Ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ktorý snímaš 
hriechy sveta, prijmi prosbu našu.“ 

Nie bez príčiny môžeme s radostným srdcom zvolať: „Sláva 
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Veď pri 
každej svätej omši sa toto nebeské prianie, táto anjelská blahozvesť 
dokonale a tajomne plní. Tu sa Bohu preukazuje primeraná úcta  
i najvyššia oslava. Lebo Bohočlovek Ježiš Kristus sa obetuje na 
chválu, na uznanie a na poklonu Božej velebnosti. Tu sa človeku 
dostáva pravého pokoja. Lebo Kristus nám svojou obetou koná 
zmierenie, odpustenie, omilostenie a spasenie.  

Keďže Glória je piesňou plesajúcou, výrazom najväčšej 
radosti, preto sa ju kňaz v kajúcne a smútočné dni pri svätej omši 
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nemodlí a nemodlí sa ju ani v adventné a pôstne nedele, keď 
nemáme dôvod k radosti. 

Po Kyrie a Glória kňaza i ľud občerstvujú tie sväté city, ktoré 
sú k vyslyšaniu ich prosieb potrebné, a preto  nasledujú Kolekty 
alebo cirkevné modlitby. 

Kňaz pobozká oltár na znamenie toho, že je v spojení  
s Kristom a so svätými, ktorých ostatky v oltári spočívajú a že skrze 
zásluhy Ježiša Krista a svätých dúfa vo vyslyšanie všetkého, o čo  
v cirkevných modlitbách Boha prosí. Potom sa obráti k ľudu, 
rozopína svoje ruky, trochu ich pozdvihne a zase ich spína, 
hovoriac: ,,Pán s vami!" (Dominus vobiscum!) Týmito slovami kňaz 
želá a prosí pre prítomných pomoc milosti Božej, aby sa mohli 
dobre modliť. Lebo bez pomoci milosti Božej je to pre nás nemožné.  

Toho istého svätého ducha modlitby prajú prítomní kňazovi 
slovami: „I s duchom tvojim.“ (Et cum spiritu tuo.) Lebo potrebuje 
ho predovšetkým on, keď ako prostredník všetkého ľudu stojí pri 
oltári.  

Potom kňaz ide k misálu a nasleduje slávnostná výzva 
veriacim, aby sa pripojili ku kňazovi a zjednotení s ním sa modlili: 
„Modlime sa!" (Oremus!) Ako sa kňaz v mene všetkých a za 
všetkých modlí, tak sa majú k nemu pripojiť i veriaci, aby sa všetci 
spolu modlili jeden za druhého, a tak si zjednotení v modlitbe 
vyprosili milosť Božiu. Tak ako pri Dominus vobiscum aj pri 
Oremus kňaz rozprestiera svoje ruky, trochu ich pozdvihne a hneď 
ich zase skladá. Rozopínanie a pozdvihovanie rúk znamená, že kňaz 
si túžobne žiada, aby jeho modlitba bola vyslyšaná a že očakáva 
vyslyšanie i pomoc zhora. Skladanie rúk má vyjadriť, že plní pokory 
sa nespoliehame na svoju vlastnú silu, ale všetku svoju dôveru 
vkladáme v milosrdnú a všemohúcu pomoc Božiu.  

Kňaz sa modlí kolekty čiže cirkevné modlitby. Kolekty, 
latinské slovo, znamená zobrané modlitby. Kňaz totiž akoby 
zozbieral všetky záležitosti veriacich, aby ich predniesol Bohu, ako 
ten anjel v Zjavení, ktorý modlitby všetkých svätých kladie na oltár, 
ktorý je pred trónom Božím.  

Kolekty sú rozličné podľa sviatku alebo cirkevného obdobia či 
zvláštnej príležitosti, pri ktorej sa svätá omša obetuje, ale vždy 
obsahujú prosbu, predkladanú hlavne Bohu Otcovi, ktorá sa končí 
slovami: ,,Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho, ktorý 
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s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov.“  
Tento záver má svoj základ v Ježišovom napomínaní: „Zaiste, zaiste, 
hovorím vám, ak budete v mojom mene o niečo prosiť Otca, dá 
vám“186. Miništrant odpovedá namiesto ľudu: ,,Amen“. Toto Amen 
je hebrejské slovo a znamená: Staň sa! alebo: Ráč nám Boh 
milostivo udeliť to, o čo sme ho s kňazom skrze Ježiša Krista, ktorý 
žije a kraľuje, vzývali.  

Áno, Kristus žije a kraľuje! Ó, slyšte to vy, ktorí ste dobrej 
mysli a radujte sa! Kristus je dušou Cirkvi, ktorá je preniknutá Jeho 
duchom. Ak zachováme ducha Kristovho, nepremôže nás nikto. 

Kristus žije a kraľuje! Ó, slyšte to všetci, vy zbožné, veriace 
zástupy! Zostaňte verní vo svojej službe a utešujte sa nádejou  
v neho, lebo Kristus je naša hlava, my sme jeho údmi. On je náš 
vodca a priateľ, na jeho ramenách spočíva moc, naše záležitosti  sú 
jeho svätými záležitosťami. On Cirkev neomylne povedie 
k víťazstvu.  

Kristus žije a kraľuje od vekov na veky. Kráľovstvo Kristovo je 
nielen nepremožiteľné, ale i nepominuteľné, večné.  

Kristus je Boh a bude Bohom na veky vekov. K tejto večnosti 
sa i my poberáme. Šťastie alebo nešťastie celej večnosti je v našich 
rukách, lebo „čo človek seje, to bude žať."187 Kristovi, Pánovi 
večnosti, slúžme! Dobrými časnými skutkami si teraz nalámme 
palmy pre šťastnú večnosť! 

Kňaz sa modlí kolekty s rukami pozdvihnutými a rozopätými. 
Tertulián hovorí: „Keď sa modlíme, nielen zdvíhame svoje ruky, ale 
ich aj rozopíname na znak umučenia nášho Pána, a tak vydávame 
svedectvo Kristovi." Prví ľudia v raji chtivo naťahovali svoje ruky 
po zakázanom ovocí a kliatba prišla na nich i na celé ľudské 
pokolenie. Ježiš Kristus, druhý Adam, nebeský, rozopäl na kríži 
svoje ruky a na celý svet prišla spása. To nám pripomína aj kňaz, 
keď sa s rozopätými a pozdvihnutými rukami modlí. 

Dosiaľ sme hovorili my k Bohu, prednášajúc mu svoje 
záležitosti a vzývajúc ho o milosť a milosrdenstvo, teraz hovorí Boh 
k nám: „Dobre, ja rád prijímam vaše prosby a urobím, čo odo mňa 
žiadate, ale vy ma musíte počúvať a robiť to, čo od vás žiadam Ja". 

                                                             
186 Ján 16, 23. 
187 Gal. 6, 8. 
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Teda pri svätej omši prirodzene nasledujú Epištola a Evanjelium, 
ktorými k nám hovorí Boh a oznamuje nám svoju svätú vôľu.  

Epištola je čítanie zo Starého alebo Nového Zákona. Čo sa týka 
Nového Zákona, Epištola nikdy nie je vzatá zo štyroch evanjelií, ale 
len zo Skutkov apoštolských, z listov apoštolov a zo Zjavenia. 
Najčastejšie je ňou krátky úryvok (odsek) z listu niektorého 
apoštola, preto sa nazýva i epištolou (z latinského slova epištola, čo 
znamená list) alebo listom. Už v prvých kresťanských obciach sa pri 
bohoslužbách čítavali listy apoštolov. Je známe, že v liste sv. Pavla 
ku Kolosanom stojí: „A keď tento list bude prečítaný u vás, 
postarajte sa, aby bol čítaný i v laodicejskej cirkvi." Ale v prvých 
časoch Cirkvi nebolo presne ustanovené, čo a koľko má byť 
prečítané zo Starého a z Nového Zákona. Cirkev to nechala na 
rozhodnutie  predstavených. Ale aby i v tom bola jednota, pápež 
Damasus prikázal sv. Hieronýmovi, aby zložil knihu, ktorá by 
obsahovala epištoly a evanjelia, ktoré majú byť pri svätej omši 
čítané. Táto kniha epištol a evanjelií, zložená sv. Hieronýmom, bola 
zavedená v celej katolíckej Cirkvi a vo svojej podstate sa nachádza 
aj v našom misáli.  

Aký obsah má epištola? Keďže epištola má napomáhať 
porozumeniu evanjelia, obsahuje buď predpoveď udalosti, ktorú 
evanjelium opisuje, alebo pravdu či mravnú náuku, ktorú obsah 
evanjelia vysvetľuje, a ktorú máme z evanjelia čerpať.  

Pri čítaní epištoly kňaz kladie svoje ruky na omšovú knihu na 
znak toho, že s poučeniami a pravdami, ktoré epištola obsahuje, 
dokonale súhlasí. Keď kňaz dočítal epištolu, miništrant hovorí za 
ľud: „Bohu vďaka!" Sluší sa, aby sme Pánovi z najhlbšieho srdca 
ďakovali za božské poučenie, ktoré nám listami svojich poslov 
oznámil. A veľmi sa sluší, aby sme Bohu ďakovali za to, že nám 
úbohým pozemským deťom akoby poslal list z neba, aby nám 
ukázal cestu, po ktorej keď budeme kráčať môžeme sa stať svätými 
a blahoslavenými, lebo čo iné je sv. Písmo, ako list všemohúceho 
Boha ku svojim stvoreniam. 

Po epištole nasleduje ešte niekoľko krátkych modlitieb  
a výlevov srdca. Veď je slušné, aby sme na Boha pozerali  
v povďačnej láske, keďže On sa k nám ráčil skloniť a svoju svätú 
vôľu nám oznámiť. Tieto krátke modlitby sa volajú Graduale čiže 
stupňový spev, pretože kedysi boli spievané na najspodnejšom 
stupni oltára.  
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Pri svätých omšiach za zomrelých Cirkev vynecháva radostné 
Graduale a Aleluja a v Traktuse prosí za zomrelých o ich 
vyslobodenie od trestov za hriechy. Smutno-vážna sequencia „Dies 
irae“ je volanie o omilostenie. 

 

Hlava 36. Od Evanjelia až po umývanie rúk 
 

Po Graduali ide kňaz doprostred oltára a pripraví sa  
na čítanie evanjelia. S hlavou hlboko sklonenou a so zopnutými 
rukami sa modlí: „Očisť srdce moje a ústa moje, všemohúci Bože, 
ktorý si ústa proroka Izaiáša žeravým uhlím očistil. Ráč ma skrze 
Tvoje milostivé zmilovanie tak očistiť, aby som Tvoje sv. 
evanjelium hodne zvestovať mohol. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho. 
Amen. Požehnaj188, ó Pane! Pán nech je v srdci mojom a v ústach 
mojich, aby som Jeho evanjelium hodne a slušne zvestoval. Amen“. 
Kým sa kňaz takto modlí, veriaci majú prosiť Boha, aby ich osvietil 
a aby ich učinil schopnými vypočuté evanjelium s úžitkom 
oznamovať a aby sa stali účastnými jeho požehnania.  

Potom kňaz ide čítať evanjelium na pravú (evanjeliovú) 
stranu oltára. Evanjelium sa číta na pravej strane, lebo Kristus, 
zvestovateľ evanjelia, je viac než svätí spisovatelia Starého  
i Nového Zákona a apoštoli, ktorých Duchom Svätým vnuknuté 
slová nám ohlasuje epištola.  

Sväté čítanie sa začína vzájomným pozdravom: ,,Pán  
s vami!" „I s duchom tvojim!" V tomto pozdrave prosia kňaz  
i ľud jeden pre druhého pomoc milosti zhora, aby sväté pravdy 
nielen ušami vypočuli, ale i vo viere pochopili, milujúcim srdcom 
zakúsili a za pravidlo života si ich ustanovili. Po pozdrave sa začína 
čítanie evanjelia slovami: Initium (alebo častejšie) Sequentia sancti 
Evangelii secundum napr. Matheum, t. j. začiatok (alebo častejšie) 
pokračovanie evanjelia napr. podľa Matúša. Znamená to, že to, čo 
kňaz teraz číta, je úryvok (odsek) evanjelia podľa jedného zo 
štyroch evanjelistov. Pri týchto slovách kňaz robí na počiatočné 

                                                             
188 Požehnaj atď. sa vynecháva vo sv. omšiach za zomrelých a po evanjeliu sa pri nich nebozkáva 
misál a nehovoria sa ani slová: „Skrze čítanie evanjelia atď." Vynecháva sa i Krédo, lebo všetky 
tieto modlitby vyjadrujú istú radosť! A cirkev má zármutok nad tým, že zomrelí, za ktorých sa sv. 
obeta prináša, ešte neobdržali dokonalé požehnanie slovom Božím a ani neprijali bozk večného 
zmierenia s Bohom. 
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písmená svätej osnovy znamenie kríža. Ľud odpovedá: „Sláva Tebe, 
Pane!" Kňaz aj ľud sa pri tom označujú znamením kríža a to na čele, 
na ústach i na prsiach na znak uznania, že evanjelium je česť, radosť 
a sláva celého sveta, a že preto sa za evanjelium nehanbíme, ale 
učenie Ukrižovaného chceme v mysli, na jazyku a v srdci verne 
nosiť a zachovávať. Zároveň prosíme o milosť, aby sme mohli 
evanjelium rozumom pochopiť, ústami vyznávať a srdcom milovať.  

Čítanie evanjelia ľud počúva postojačky, aby dal najavo úctu  
a pozornosť voči evanjeliu, a aby zároveň naznačil svoju ochotu, že 
učenie evanjelia chce s vďačným srdcom prijať a podľa neho aj 
verne žiť. 

Pri slávnostnej svätej omši sa evanjelium okiadza. Naznačuje 
sa tým hlboká úcta, ktorú evanjeliu dlžíme. Dve svetlá (horiace 
sviece), s ktorými sa miništranti postavia sprava a zľava omšovej 
knihy, znamenajú dve prirodzenosti v Kristovi: jeho božstvo i jeho 
človečenstvo, a zároveň nám pripomínajú, že Kristus je svetlo, 
ktoré osvecuje každého, kto prišiel na svet a že vždy máme ako deti 
svetla chodiť a každého dobrým  príkladom osvecovať.  

Keď kňaz dokončil čítanie evanjelia, miništrant povie: ,,Chvála 
Tebe, Kriste!" (Laus Tibi, Christe!) Tak veriaci vyslovujú Kristovi 
svoje vďaky za to, že nám ráčil ohlasovať evanjelium. Kňaz z úcty  
k Božiemu slovu bozkáva evanjelium na znamenie, že sa nám skrze 
neho dostalo milosti zmierenia. To je i obsah slov, ktoré pri tom 
hovorí: „Skrze čítanie evanjelia nech sú zmazané naše viny.“  

Pri slávnostnej svätej omši pred obetujúcim kňazom stúpa 
dym voňavého kadidla v troch okiadzaniach, lebo kňazi ohlasujú 
slovo evanjelia, stoja v živom spojení s neomylným učiteľským 
úradom Cirkvi a sú Kristom povolaní hlásať pravdu a bez bázne 
pred ľuďmi pravdu hovoriť. Kto sa však zastáva pravdy, má mnoho 
nepriateľov. Tak každý kňaz býva mučeníkom pravdy, mučeníkom 
evanjelia, a preto si Cirkev kňaza ctí a vážiť si ho majú aj všetci 
veriaci.189  

Po evanjeliu, ktorým sa končí príprava ku svätej omši, čiže 
omši katechumenov, celkom prirodzene nasleduje Krédo, čiže 
Vyznanie viery. Ovocím z ohlasovaného evanjelia musí byť jeho 
prijatie, ohlasovanie jeho učenia a pravdy s veriacim srdcom a jeho 
vyznávanie slovom i skutkom.  

                                                             
189 Platzweg, P. Karl, S. J. Betrachtugen über die heilige Messe. Str. 215. 
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Krédo sa kňaz nemodlieva pri každej svätej omši, ale len v tie 
dni, ktoré nám milosť viery zvlášť pripomínajú a vo sviatky tých 
svätých, ktorí si šírením viery a zachovaním jej čistoty získali veľké 
zásluhy.  

Kňaz sa modlí Krédo v prostriedku oltára pred obrazom 
Ukrižovaného, lebo každý musí pred Ježišom Kristom skladať 
odpočet zo svojej viery. Ak jeho viera bola sprevádzaná svätým 
životom, dostane od neho korunu života.  

Na začiatku Kréda kňaz zdvíha svoje ruky na znamenanie, že 
viera prichádza zhora, od Boha. Lebo nikto nemôže veriť, koho Boh 
neosvieti a nepohne. Zároveň je toto pozdvihnutie rúk výrazom 
radosti i vďačnosti za dar svätej viery. Pri slovách: „V jedného 
Boha" spína ruky na prsiach na znamenie jednoty Božej, ktorú 
vyznávame a na označenie, že srdce musí veriť to, čo oko nevidí  
a rozum nechápe a že túto vieru musíme verne zachovávať  
a z celého srdca ctiť a milovať.  

Pri slovách: „A (Syn Boží) vtelený je skrze Ducha Svätého  
z Márie Panny", kňaz pokľakne, aby sa Synovi Božiemu v najhlbšej 
úcte klaňal. Ku koncu pri slovách: „a život budúceho veku. Amen", 
sa kňaz poznačí znamením kríža na pripomienku  toho, že toto 
znamenie Syna človeka sa zaskvie na nebi v deň všeobecného 
vzkriesenia a súdu sveta, a že pre zásluhy smrti Ježiša na kríži 
budeme môcť vojsť do života večného.  

A čo majú robiť veriaci, kým sa kňaz modlí Krédo? I oni si majú 
v sebe vzbudiť vieru a vyznávať, že všetko, čo svätá, katolícka 
Cirkev, tento stĺp a základ pravdy, k vereniu predkladá, bez 
pochybovania a s radostným srdcom prijímajú a za pravdu 
považujú. Pritom majú Bohu ďakovať za svätú, neomylnú, 
katolícku vieru a predsavziať si, že budú vždy žiť podľa jej 
predpisov.  

Viera je najvzácnejším klenotom človeka, ktorý prevažuje nad 
všetkými pokladmi zeme. Keď sa stane, že človek sa ocitne na svete 
bez všetkého, dôležité je, aby si zachoval vieru, lebo blaho srdca tu 
na zemi a jeho blaženosť vo večnosti sú od pravej viery 
nerozlučiteľné. Čo nás vytrhne z bludu a z pochybností plných 
úzkosti a čo nám dá čisté svetlo pravdy, po ktorom človek túži ako 
kvet po slnečnom lúči? Viera! Čo nás zachová v búrkach života, keď 
všetko okolo nás sa rúca? Viera! Čo vleje božskú útechu do nášho 
srdca, keď nás stíha nešťastie a trápenia zeme zahalia našu dušu do 
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hlbokého zármutku? Viera! Čo dá nášmu srdcu pokrm, aby sa 
otvorilo všetkému, čo je dobré a šľachetné? Viera! Čo k nám 
pristúpi ako anjel láskavo nás posilňujúci v hodine našej smrti,  
v tých kritických okamžikoch, keď sa naši priatelia utiahli alebo 
stoja pred nami bezradní a všetky pozemské nádeje sa pred našim 
hasnúcim zrakom rozplývajú? Viera! Čo dodrží, čo sľúbila, čo dá, čo 
predpovedala: nebo s jeho radosťami, nepochopiteľné šťastie vo 
večnosti? Viera! 

Preto si musíme vieru vysoko vážiť, vieru milovať, za vieru sa 
oduševňovať, viere zostávať vernými vo všetkých víchroch, ktoré 
sa v časoch stŕhajú a okolo nášho života burácajú.  

Aké slávne príklady máme z prvých storočí Cirkvi! Stálosť vo 
viere v mučeníkoch slávila svoj triumf. Toto ich hrdinstvo 
vzbudzovalo údiv u anjelov i u ľudí. Ich vytrvalosť nevedelo zlomiť 
ani dlhé trvanie ich hrozného trápenia, ani sila krutého mučenia,  
a preto je ich hrdinstvo vo svetových dejinách neporovnateľné. Títo 
kresťanskí hrdinovia mali pravdu, lebo slávna mučenícka koruna, 
ktorá sa bude večne skvieť na ich hlave, je hodná takých obetí. Čo 
je takto vzácne a má takú vysokú cenu, to stojí za to, aby bolo so 
zvláštnou starostlivosťou zachované. V dnešných časoch sú 
nebezpečenstvá viery storaké a obrovské. Čo máme robiť, aby svätý 
plameň v nás nezhasol, aby sa jeho čistý a jasný lesk zachoval?  

„Buď pokorný srdcom, uč sa pokore od Vykupiteľa! Pýcha, 
ktorá by chcela všetkému rada vzdorovať, ktorá všetko chce lepšie 
vedieť, všetko podľa svojej hlavy súdiť, už nejedného pripravila  
o jeho vieru. Na rozličných miestach sú rozličné kacírstva, ale 
všetky majú jedného a toho istého otca, pýchu.“190  

Chráň sa styku s ľuďmi, ktorí sa náboženstvu a Cirkvi 
odcudzili. Povedz mi s kým sa stretávaš a ja ti poviem, kým si. Je už 
v ľudskej prirodzenosti, že si pomaly osvojujeme zlé a bezbožné 
zmýšľanie tých ľudí, ktorí sú okolo nás alebo s ktorým sa častejšie 
stretávame. Často utrpia úraz na svojej viere práve tí, ktorí sa 
domnievajú, že stoja pevne a že sa nemusia ničoho báť. Vieru je 
možné ľahko poraniť a porušiť, ona je tak citlivá ako vie byť len 
cnosť čistoty. Jeden škodlivý závan môže otráviť celý kvet. 

Nepripusť do svojho domu nenáboženské, proticirkevné spisy 
a noviny! Tie sú morovou ranou ľudského pokolenia, tajomnou 
otravou našej doby, nečistým prúdom, ktorý zaplavuje náš vek, aby 
                                                             
190 Sv. Augustín. 
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zahubil duše kresťanských rodín, aby nielen neskúsenej mládeži 
ale i osvedčeným mužom zničil vieru. Ako sa to len stalo, pýtame sa, 
že ten alebo tamten katolík opustil vieru svojich otcov? Ach, ten 
temný prúd zlých spisov vymazal „Verím“ z jeho srdca. Zlý časopis 
(noviny) otrávil pôdu, zadusil katolícke vzťahy a napokon do nej 
vpustil hada herézy. 

Zachráň si šľachetnosť svojej duše, kresťanskú čistotu. Viera 
a čistota sú ako brat a sestra. Viera je brat a čistota je sestra. Kto sa 
odtrhne od sestry, býva v nebezpečenstve, že stratí brata. Kto stratil 
brata, často udrel do tváre sestru.  

Náboženské povinnosti, ktoré ti predpisuje viera, konaj verne 
a horlivo. Modlitba, účasť na svätej omši, prijímanie svätých 
sviatostí sú povinnosti, ktoré udržujú svetlo lampy našej viery.  

Najväčšie nešťastie postihlo človeka v ten deň, keď sa z jeho 
srdca vytratilo „Verím“. Kým človek zachováva vieru, je návrat  
i najväčšieho hriešnika podstatne uľahčený, lebo fundament, 
základ, pevná pôda i koreň pre spojenie sa s Bohom je ešte stále  
v ňom. Ak je však fundament zničený, na čom  potom budeš stavať? 

Po Kréde začína ako najbližšia príprava k obete Ofertorium, 
čiže obetovanie. Kňaz pobozká oltár a obráti sa k ľudu  
s pozdravom: „Pán s vami!" čím všetkým želá pokoj a svornosť, aby 
Boh so zaľúbením prijal ich obetné dary. Aj ľud želá kňazovi 
požehnanie pokoja, keď mu odpovedá: „I s duchom tvojim!" Potom 
obrátiac sa k oltáru vyzýva veriacich k modlitbe slovom: ,,Oremus“, 
„Modlime sa!" A sám sa hneď potichu modlí verš z niektorého 
žalmu alebo z niektorého miesta zo sv. Písma, ktoré slúži ako úvod  
k ofertóriu, obetovaniu, a preto sa nazýva ofertórium čiže 
obetovanie. Verš ofertória vždy obsahuje hlavnú myšlienku 
slávnosti, ktorá sa práve koná. Tak napr. na Nanebovstúpenie 
Kristovo znie: „Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu 
poľnice. Aleluja.“191  

Potom kňaz odkrýva kalich, miništrant dáva zvončekom 
znamenie, aby prítomných upozornil, že sa začína obetná časť 
svätej omše. Kňaz položí kalich vľavo, do ruky berie paténu  
s hostiou, trochu ju pozdvihne a modlí sa: „Prijmi Otče Svätý, 
všemohúci a večný Bože túto nepoškvrnenú obetu, ktorú ja 
nehodný služobník Tvoj, prinášam Tebe, Bohu svojmu, živému  
a pravému, za nespočetné hriechy a urážky a nedbalosti moje, i za 
                                                             
191 Žalm 46, 6. 
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všetkých okolostojacich, ale i za všetkých veriacich kresťanov, 
živých i mŕtvych, aby mne aj im prospela ku spáse a  k životu 
večnému. Amen". V tejto obetnej modlitbe sa Hostia nazýva 
nepoškvrnenou. Je pripravená podľa cirkevných predpisov192, 
a teda nemá žiadnu škvrnu ani vadu. A obzvlášť, pretože je určená, 
aby bola premenená v prečistú obetu, ktorou je sám Ježiš Kristus. 
Pozdvihovanie hostie naznačuje odovzdávanie sa Bohu.  

Ku koncu modlitby kňaz s paténou, na ktorej hostia leží, robí 
znamenie kríža nad korporálom, na ktorý neskôr položí Hostiu, 
premenenú na telo Pána, a tak ho žehná a svätí.  

Kňaz sa potom obráti na epištolnú stranu, purifikátorom očistí 
kalich, naleje do neho víno a prilieva k nemu trochu vody, ktorú 
najprv prežehnáva so slovami: „Bože, ktorý si zázračne stvoril 
a ešte zázračnejšie obnovil dôstojnosť ľudskej prirodzenosti: skrze 
tajomstvo tejto vody a tohto vína, daj nám účasť na Božstve toho, 
ktorý sa ráčil stať účastným na našom človečenstve, Ježiš Kristus, 
Syn Tvoj, Pán náš, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha 
Svätého. Boh, po všetky veky vekov. Amen."  

Na začiatku modlitby kňaz požehnáva vodu. Voda totiž 
predstavuje veriaci ľud, ktorý potrebuje požehnanie. Pri zádušnej 
svätej omši kňaz vodu nepožehnáva, lebo dušičky v očistci sa už 
nenachádzajú pod súdnou mocou Cirkvi. Víno nebýva žehnané, 
pretože predstavuje Krista Pána, ktorý požehnanie nepotrebuje, 
lebo on sám je žriedlom každého požehnania. Zmiešanie vína  
s vodou predstavuje spojenie božskej i ľudskej prirodzenosti 
v Kristovi, a zároveň spojenie veriacich s Kristom, čo má byť  
i účinkom svätej omše.  

Potom kňaz ide do prostriedku oltára a tam, pozdvihnúc 
kalich oboma rukami sa s očami, upretými k nebu, modlí ku krížu 
Umučenia: ,,Obetujeme ti, Pane, kalich spasenia a vzývame tvoju 
dobrotivosť, aby sa vznášal ako ľúbezná vôňa pred tvárou tvojej 
velebnosti za spasenie naše a celého sveta. Amen." Kalich s vínom 
nazýva kňaz v tejto modlitbe kalichom spasenia čiže kalichom, 
ktorý prináša spasenie, nie, akoby už teraz ním bol, ale že víno, 
                                                             
192 Príprave hostií bývala v dávnejších časoch venovaná mimoriadna pozornosť. Pripravovali ich alebo kňazi 
sami alebo diakoni či nábožné osoby pod dozorom kňaza. Zvlášť v kláštoroch sa to dialo s veľkou 
slávnosťou. K tomu potrebné nádoby používali len na tento cieľ. Vybrané pšeničné zrnká  mlel len 
bezúhonný sluha. Samotná príprava a pečenie hostií sa diala za ustavičných modlitieb kláštorného 
duchovenstva. Ani kniežatá a urodzené dámy neopovrhli vlastnoručne konať túto prácu. Považovali za 
poctu, keď sa im zverili takéto cirkevné práce. Kráľ sv. Václav vlastnoručne zbieral klasy a pripravoval múku 
i ctihodný chlieb pre oltár. Svätá kráľovná Radegunda tiež vlastnoručne pripravovala hostie pre viac 
kostolov. 
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ktoré je v kalichu, bude premenené v predrahú krv Ježiša Krista. Pri 
obetovaní vína nehovorí kňaz v jednotnom čísle, ale v čísle 
množnom, hovoriac: „Obetujeme Tebe atď.“, lebo veriaci Nového 
Zákona sú ľud kňazský, a preto i v istom zmysle s kňazom 
spoluobetuje. (Viď hlavu 20.). 

Po obetnej modlitbe kňaz robí s kalichom nad korporálom 
znamenie kríža tak, ako to robil s hostiou na paténe. Kalich postaví 
na oltár a prikryje ho pallou. Potom hlboko sa skláňajúc nad 
oltárom sa pred Pánom pokoruje v modlitbe: „V duchu poníženosti 
a skormúteným srdcom nech sme Tebou Pane prijatí a obeta naša 
nech sa tak koná dnes pred tvárou Tvojou, aby sa Tebe, Pane Bože, 
ľúbila". Táto modlitba má tomto mieste opodstatnenie, lebo 
k tomu, aby Boh milostivo vzhliadol na nás a doprial nám 
milosrdenstvo, je hlavne potrebná poníženosť a skormútenosť. Po 
tomto pokorení sa kňaz opovažuje pozvať samého Boha Ducha 
Svätého, aby zostúpil a chlieb a víno premenil v predrahé Telo i Krv 
Ježiša Krista. Modlí sa rozopínajúc svoje ruky, akoby mal objať 
Božieho Ducha a zniesť ho do svojho srdca: ,,Príď, Posvätiteľu, 
všemohúci večný Bože a požehnaj túto obetu, pripravenú Tvojmu 
svätému menu."  

Pri odkrývaní kalicha a obetovaní vína a vody si predstav, ako 
bol Ježiš, náš najláskavejší Vykupiteľ, obnažený a preukrutne 
bičovaný. Uvažuj, aké nevýslovné bolesti trpel tvoj božský Spasiteľ 
pri tomto ukrutnom bičovaní, aké strašné trýznenie tu podstúpil! 
Rozmýšľaj, ako ukrutne Pána Ježiša zranili, ako hrozne ho strýznili! 

Pri slávnostnej svätej omši teraz nasleduje okiadzanie chleba 
a vína i celého oltára. Pri kladení kadidla do kadidelnice sa kňaz 
modlí: „Skrze orodovanie blahoslaveného Michala archanjela, 
nachádzajúceho sa na pravom boku oltára a všetkých vyvolených 
svätých ráč Pane požehnať toto kadidlo a ráč prijať milú vôňu."  

Chlieb a víno sa okiadzajú trikrát v podobe kríža, čím sa 
vyjadruje viera v najsvätejšiu Trojicu. Potom kňaz kadidlom 
okiadza dva razy sprava doľava a jeden raz zľava doprava okolo 
kalicha, aby dal najavo, že obeta a modlitba kresťanskej obce 
vystupujú k Bohu ako sladká vôňa a jeho milosť sa k nám  vracia. 
Pri tom sa modlí: „Toto kadidlo193 Tebou požehnané nech vstúpi  

                                                             
193 Kadidlo znamená úprimné, vrúcne modlitby, ktorými sa so svätou obetou spájame. Modlitba je 
kadidlom duše. Ako sa kadidlo vznáša hore, tak modlitba vystupuje k nebesiam. Kadidlo 
obšťastňuje človeka svojou ľúbeznou vôňou a Božiemu srdcu slúži na radosť, keď sa človek modlí. 
Ako kadidlo čistí vzduch a chráni ho od nákazlivých výparov, tak modlitba chráni krásu našej duše 
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k Tebe, Pane a nech zostúpi na nás milosrdenstvo Tvoje!" Potom 
nasleduje okiadzanie kríža, ostatkov svätých a celého oltára, 
pričom sa kňaz modlí: „Nech sa povznáša moja modlitba, Pane, ako 
kadidlo pred Tvojou tvárou, pozdvihnutie mojich rúk nech je milé 
ako obeta večerná. Polož, Pane, stráž ústa moje a pery moje, aby sa 
srdce neschýlilo k slovám zlostným, k ospravedlňovaniu hriešnych 
skutkov." A dávajúc kadidelnicu späť miništrantovi sa modlí: „Nech 
zapáli v nás Pán oheň svojej lásky a plameň večného milovania."  

Čo majú veriaci robiť pri obetovaní? Majú Pána Boha vrúcne 
prosiť, aby túto svätú obetu ráčil prijať na svoju slávu, na 
odpustenie ich hriechov i hriechov všetkých ľudí a k poteche 
dušičiek v očistci. Zároveň majú Bohu obetovať seba, t. j. úprimne 
a vážne mu prisľúbiť, že ho budú z celého srdca milovať a zo 
všetkých síl svojho tela i svojej duše jemu slúžiť. 

 

Hlava 37. Od Umývania rúk až po Kánon 
 

Pri obetovaní chleba a vína sa kňaz upamätúva jednak na 
svoju hriešnosť, jednak na dôstojnosť a svätosť obety, ktorú má 
prinášať. Preto sa neopovažuje pokračovať v konaní svätej obety 
skôr, než by sa obrátil k Bohu a pokorne ho prosil, aby ráčil očistiť 
jeho srdce od všetkých škvŕn i hriechov. Nasleduje teda Umývanie 
rúk.  

Kňaz ide na epištolovú stranu oltára a dá si naliať vodu na 
ruky, ktoré si potom utiera bielou šatkou. Pritom sa modlí 25. žalm: 
„V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,  
aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých tvojich 
skutkoch zázračných. Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš,  
a miesto, kde je stánok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu  
s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými. Ich ruky sú 
poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. Ale ja kráčam  
v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý. Moja noha stojí na 
rovnej ceste; v zhromaždeniach chcem velebiť Pána. Sláva Bohu 
Otcu atď.“  

                                                             
a zachováva ju od morovej rany upadnutia do hriechu. Ako nakoniec kadidlo rýchlo vydáva svoju 
ľúbeznú vôňu, keď dopadlo na žeravé uhlie, tak modlitba sa v ohni strastí stáva úprimnou a 
vrúcnou a  Bohu príjemnou obetou.   
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Kňaz musí hovoriť tak ako Dávid: „V nevinnosti si ruky 
umývam", musí byť nevinný proti obžalobám všetkých svojich 
nepriateľov. Tieto slová sa však týkajú i nás všetkých. Môj milý 
kresťan, ľahko sa vypovie, ale ťažko sa to slovo vykoná:  
„V nevinnosti si ruky umývam." Koľko námahy je potrebnej, aby si 
mohol povedať, že: „Ja som nevinný!"  

Chodíš v nedeľu a vo sviatok, ako si povinný, do kostola na 
svätú omšu. Rozpamätaj sa len na myšlienky a žiadosti, ktorým si 
dával miesto vo svojej mysli, na slová i reči, ktoré predošlý týždeň 
vyšli z tvojich úst, na skutky, ktoré si sám alebo s inými vykonal, na 
povinnosti, ktoré ti tvoj stav uložil a potom rozvažuj pred Pánom 
Bohom. Či môžeš s cirkevnou liturgiou povedať: „V nevinnosti si 
ruky umývam?!" Žaluješ sa na nástrahy zlého ducha, na pokušenia 
smerujúce proti jednej alebo druhej cnosti. Ale s akou rozhodnou 
vôľou sa odvraciaš od zlého? S akou svedomitosťou sa chrániš pred 
nebezpečenstvami a príležitosťami ku hriechu, ako dávaš pozor na 
svojich päť zmyslov a ako držíš na uzde schopnosti svojej duše 
hlavne svoju obrazotvornosť? Či sa môžeš postaviť pred Boha  
a v pravde povedať: „V nevinnosti si ruky umývam?!“ Žaluješ sa na 
trápenia a protivenstvá, ktoré na teba prichádzajú, ale nikdy ich 
nespájaš s minulými hriechmi svojho života, akoby si za nič  
z minulosti nemal trpieť. Žaluješ sa aj na iných, ktorí ti pripravili 
nepríjemnosti, snáď na rodinu a príbuzných alebo takých, ktorí sú 
ti blízki. Ó, zaiste to poslúži k prospechu tvojej duše, ak prenikneš 
do ducha vznešenej liturgie a úprimne si budeš spytovať svoje 
svedomie, či si môžeš umyť svoje ruky v nevinnosti!?194  

Keď si kňaz umýva ruky, rozpamätaj sa, ako si Pilát umyl svoje 
ruky, vyhlásiac Ježiša za nevinného a povedal: „Ja nemám vinu na 
krvi tohto človeka. To je vaša vec!“195  

Až po Sanktus si predstavuj, ako Ježiš trpel, keď Židia 
neľudsky žiadali, aby bol ukrižovaný a kričali: „Ukrižuj ho, ukrižuj 
ho!" Ako len trpel, keď bol tŕním korunovaný a ako kráľ 
vysmievaný a nakoniec na smrť odsúdený. Pomysli si len, aké 
nevýslovné bolesti musel tvoj preláskavý Vykupiteľ podstúpiť, keď 
mu tŕňovú korunu, ktorá bola samý dlhý a ostrý tŕň, hlboko vbíjali 
do jeho svätej hlavy. Aká hrozná musela pre jeho láskyplné srdce 
byť potupa, výsmech a hanenie od tých, ktorých nekonečne miloval 
a svojimi dobrodeniami zahŕňal! Ako len trpel pri svojom odsúdení 

                                                             
194 Platzweg, P. Karl, S. J. Betrachtungen über die hl Messe, str. 283. 
195 Mat. 27, 24. 
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na smrť a pri vyhlásení rozsudku? Večer pred tým ho už len 
pomyslenie na to zarmútilo až na smrť, takže sa od úzkosti krvavo 
potil. Teraz svojimi vlastnými ušami počuje, ako vyhlasujú, že ho 
zabijú a to tým najhroznejším spôsobom: majú ho zaživa pribiť na 
kríž. Ó, nespravodlivý, ukrutný súd, pred ktorým musí aj zem 
ustrnúť! Život odsúdený na smrť, Spravodlivosť vyhlásená za 
zločinca a Nevinnosť zatratená. Sudca všetkých živých i mŕtvych je 
zbabelým pohanom odsúdený  na najpotupnejšiu smrť na kríži! Aké 
muky muselo vyhlásenie takého ohavného rozsudku spôsobiť 
nášmu nevinnému Vykupiteľovi!  

Teraz kňaz zase obetuje obetné dary. Keď sa vrátil do 
prostriedku oltára, spínajúc ruky, sa pokorne uklonený modlí 
nasledujúcu modlitbu: „Prijmi, svätá Trojica, túto obetu, ktorú Ti 
podávame na pamiatku umučenia, vzkriesenia a nanebovstúpenia 
Ježiša Krista, Pána nášho a na poctu blahoslavenej Márie vždy 
Panny, sv. Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla a ako tých, 
tak i všetkých svätých, aby im prospela ku cti, nám ale k spaseniu  
a aby oni za nás v nebesiach orodovať ráčili, ktorých pamiatku 
slávime na zemi, skrze Krista, Pána nášho. Amen."  

Kňaz tu obetuje dary chleba a vína spolu trom božským 
osobám, keďže najdôležitejším cieľom obety svätej omše je osláviť 
najsvätejšiu Trojicu. Kňaz i ľud prosia najsvätejšiu Trojicu, aby 
obetné dary prijala na pamiatku umučenia, vzkriesenia  
a nanebovstúpenia Ježiša Krista, nášho Pána. Tieto tri tajomstvá 
totiž k obete nerozlučne patria. Skrze svoje umučenie a svoju smrť 
Pán Ježiš dokonal obetu, ktorú už pri svojom vtelení začal, skrze 
svoje vzkriesenie ju oslávil, keď svoje telo odel slávou 
i nesmrteľnosťou a skrze nanebovstúpenie sa svojmu nebeskému 
Otcovi predstavil ako obeta.  

My si však ctíme i pamiatku svätých a dúfame, že sa zvlášť pri 
obete svätej omše nás zastanú a že svojim príhovorom nám 
vyprosia milosť tejto obety. Prvé miesto medzi svätými, na ktorých 
pamätáme, zaujíma preblahoslavená Panna Mária, pretože je 
kráľovnou všetkých svätých a Matkou toho, ktorý sa skrze ruky 
kňaza pri svätej omši obetuje. Po Márii nasleduje Ján Krstiteľ, 
ktorého Ježiš Kristus označil za najväčšieho medzi ľudskými synmi 
a ktorý tu zastupuje všetkých svätých Starého Zákona. Potom idú 
dve apoštolské kniežatá Peter a Pavol v mene ostatných apoštolov 
i svätých Nového Zákona, za nimi idú tí svätí, ktorých ostatky 
spočívajú v oltári a ktorí sú preto zvláštnymi ochrancami  
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a príhovorcami farnosti. Napokon sa rozpamätáme na svätých 
vôbec, aby sa spolu pred Božím trónom za nás prihovárali  
a vyprosili nám tak milosť a milosrdenstvo.  

Po tejto záverečnej modlitbe obetovania sa kňaz obracia  
k ľudu a vyzýva ho, aby sa s ním spojil v modlitbe, slovami: „Orate 
fratres" „Modlite sa bratia, aby moja i vaša obeta bola príjemná 
Bohu, Otcu všemohúcemu“. Pri týchto slovách rozopína svoje ruky 
a dáva tým najavo svoju vrúcnosť, s akou si žiada, aby ho veriaci 
svojou modlitbou podporovali. Otáča sa naspäť k oltáru, čím dáva 
najavo, že všetkých bez výnimky prosí a že jeho najväčšou 
žiadosťou je, aby každý, chudobný i bohatý, vysoký i nízky prosil 
s ním Otca o zmilovanie.  

Orate fratres! Modlite sa, bratia, aby sa katolícka viera  
v nás čím ďalej viac utužovala a aby sme všetci boli schopní vydržať 
v búrkach, ktoré nám hrozia!  

Orate fratres! Modlite sa, bratia, aby Cirkev ako nevesta 
Kristova, svojho nebeského ženícha hodná bola, korunou utrpenia 
ozdobená bola, so žiariacimi ranami na svojich rukách, ofertorium 
za naše storočie dokonala a aby sa už zlaté zory lepších čias nad 
hlavami ľudí objavili. 

Orate fratres! Modlite sa, bratia, aby sme všetci boli v milosti 
upevnení a s Kristom vždy užšie spojení, v trápeniach vyskúšaní,  
v trpezlivosti osvedčení a aby sme sa niekedy mohli v Cirkvi 
oslávenej radovať z večného víťazstva. 

Čo je tok tak chvatne plynúcich a nikdy neustávajúcich čias  
a vekov, ako iba mohutný prúd rieky, ktorý bezprestania valí svoje 
dravé vody ďalej, kým sa nevlejú do mora a nezmiznú? Kým prúd 
tečie a časy plynú, mnohí sa dohadujú o Božej prozreteľnosti. 
Dokonca ani medzi sluhami Božími nechýbajú takí, ktorí zmätení  
a zarmútení prívalom tohto prúdu, upadajú do ťažkých pokušení  
a domnievajú sa, že sa smú žalovať na Božiu prozreteľnosť, pretože 
tento prúd často prináša mnoho škody dobrým a mnoho úžitku 
bezbožným, keď tento prúd prsť zo zeme a pôdy spravodlivého 
zmýva a na zem bezbožného nanáša. Ale na konci čias a po vtečení 
prúdu do mora uvidia svätí v nebi, prečo to Boh dopustil, prečo tak 
mnohí zo spravodlivých museli podstúpiť toľko prenasledovania  
a trápenia a to preto, aby ich mohol čo najslávnejšie korunovať.  
A v tejto rozpomienke budú žehnať všetkým trápeniam a krížom, 
ktoré na svete znášali. S nevýslovnou radosťou budú všetkým 
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svojim trápeniam a krížom žehnať, uvidia ich totiž premenené na 
večne nehynúce koruny a s kráľovským prorokom Dávidom budú 
môcť  hovoriť: „Pri premnohých bolestiach v srdci mojom: potechy 
tvoje mi obveseľujú dušu.“196  

Kňaz všetkých prítomných nazýva „bratmi“, lebo všetci sme 
dietkami jedného Otca a  jednej matky, všetci prináležíme k jednej 
viere a všetci sme dedičmi jednej nádeje. Hovorí: „Moja i vaša 
obeta“, lebo s obetujúcim kňazom sa všetci prítomní spájajú  
a duchovným spôsobom spolu s ním obetujú. Lebo kňaz obetu 
prináša v mene svojom i v mene všetkých a napokon lebo Ježiš 
Kristus obetu svätej omše ustanovil nielen pre kňazov ale pre 
všetkých ľudí, a preto ju každý veriaci môže nazývať svojou obetou.  

Na kňazovu výzvu prítomní veriaci skrze miništranta ochotne 
odpovedajú: „Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na česť a slávu 
svojho mena, na úžitok tak nám ako aj celej svojej svätej Cirkvi.“ 
„Z rúk tvojich“, hovoria veriaci, čím vyznávajú, že nie oni prinášajú 
svätú obetu, ale že ju môže prinášať len kňaz a on ju aj skutočne 
prináša. Prosia Boha, aby túto obetu prijal na česť a slávu svojho 
svätého mena, lebo to je posledným a najvyšším cieľom obety. Ale 
potom prosia i o to, aby im a všetkým veriacim, živým i mŕtvym, 
Boh ráčil popriať ovocie svätej omše. A kňaz sa k tomuto krásnemu 
želaniu pripája, a obrátiac sa späť k oltáru, ticho odpovedá: ,,Amen.“ 
„Staň sa!“ a tým vyslovuje to, čo si žiada, aby totiž Boh milostivo 
vyslyšal modlitbu jeho i veriacich.  

Teraz sa kňaz modlí Sekrety čiže tiché modlitby, nazvané 
preto tak, lebo bývajú hovorené potichu. Sekret, ktorých obsah je 
rozličný podľa dní a sviatočných období, je toľko, koľko je Kolekt. 
Ak je len jedna Kolekta, ako to býva na najväčšie sviatky, tak aj 
Sekreta je len jedna. Ak sú dve, tri alebo i viac Kolekt, toľko je  
i Sekret.  

Kým sa kňaz modlí Sekrety, my môžeme Bohu prednášať 
svoje tajné záležitosti. Také záležitosti má iste každý človek. 
Niektoré z nich sú také, že iným nemôžu byť zjavené, alebo keby 
sme ich iným aj dali najavo, nič by nám to nepomohlo. Vtedy si pred 
Bohom vyžalujme svoje úzkosti a kríže a prosme ho, aby sa nad 
nami zmiloval. A iste nikdy nebudeme prosiť nadarmo. Veď stojíme 

                                                             
196 Žalm 93, 19. 
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pred oltárom toho, ktorý nás tak láskavo zvoláva: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí ustávate a ste obťažení, a ja vás občerstvím.“197  

Po Sekretach nasleduje Prefácia so Sanktus. Prefácia, po 
slovensky predhovor, úvod, je tak nazvaná, pretože je prípravou 
čiže úvodom ku svätej obete. Slová pri zakončení poslednej tichej 
modlitby: ,,Per omnia saecula saeculorum - Na veky vekov", ktoré 
kňaz hovorí už buď nahlas alebo ich spieva, sú začiatkom Prefácie. 
Dôvod, prečo po Sekretach či tichých modlitbách bezprostredne 
nasleduje hlasná modlitba chvály a vďaky je tento: Všetky 
doterajšie úkony a modlitby slúžili na to, aby prešli do slávnostného 
vzdávania vďaky a chvály Bohu, a to sa práve deje v Prefácii. 
Prefácia pozostáva z troch častí, z úvodu, z ďakovania a z chválenia.  

Úvod sa kňaz modlí alebo spieva spoločne s ľudom, t. j.  
s miništrantom alebo s chórom. Kňaz hovorí: „Pán s vami!"  Ľud 
odpovedá: „I s duchom tvojim!" Pri tomto pozdravení sa kňaz 
neobracia k ľudu ako inokedy, aby dal najavo, že je zabraný  
v hlbokej modlitbe s Bohom a že nič nesmie narušiť jeho 
pobožnosť. Kňaz pozýva i ľud k vrúcnej nábožnosti hovoriac: „Hore 
srdcia!" Pri tom zdvíha oči i ruky k nebu, aby znázornil, že svojho 
ducha máme smerovať hore a snažiť sa dosiahnuť nebo, podľa 
apoštolovho napomenutia: „Ak ste s Kristom povstali, starajte sa  
o veci, ktoré sú tam hore, nie o tie, ktoré sú na zemi."198  

Na kňazovo pozvanie veriaci odpovedajú: „Pozdvihli sme ich 
(srdcia svoje) k Pánovi!" Beda, ak by to bolo lžou, ak by srdce liplo 
na tejto zemi, na zlate, na pozemskej náklonnosti, keď ústa 
vyhlasujú: „Pozdvihli sme ich k Pánovi!"  Tým sv. Chryzostom 
rozhorčene volá: „Čo to robíš, človeče, čo si to povedal kňazovi? Keď 
volal na teba: „Hore srdcia!" či si mu neodpovedal: „Pozdvihli sme 
ich k Pánovi?" Nehanbíš sa? Nečervenáš sa, že v tejto hodine budeš 
uznaný za luhára? Uváž len, tajomný stôl je prestetý, baránok sa za 
teba obetuje, duchovný oheň plápolá na oltári, kňaz sa o teba 
strachuje, cherubíni sú prítomní, serafíni sa sem ponáhľajú, krv  
v kalichu tečie na tvoje obmytie, a ty sa nehanbíš stať sa v tejto 
hroznej hodine luhárom a nezačervenáš sa a tvrdíš o sebe, že si 
svoje srdce pozdvihol k Pánovi!“ Kňaz s radosťou prijíma uistenie 
veriacich a pokračuje: ,,Vzdávajme vďaky Pánu Bohu nášmu!" Pri 
tom spína ruky a skláňa svoju hlavu, ako keby sa plný pokory  
a vďačnosti chcel ponoriť do svojej ničomnosti. Lebo všetko, čím 

                                                             
197 Mat. 11, 28. 
198 Kol. 3, 1-2. 
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vládneme a čím sme, vládneme a sme skrze dobrotu nášho Boha. Či 
teda môžeme mať ešte svätejšiu povinnosť, ako ďakovať Bohu? 
Veriaci ľud cíti celú oprávnenosť tohto ďakovania. Preto kňazovi 
odpovedá: „Je dobré a správne!" Dobré s ohľadom na Boha, správne 
a spravodlivé s ohľadom na nás, lebo sme jeho nad mieru veľkými 
dlžníkmi.  

Teraz sa začína druhá časť Prefácie, ďakovanie. Ono znie: 
„Naozaj je dôstojné a správne, príhodné a spasiteľné vzdávať vďaky 
vždy a všade tebe, Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože, skrze 
Krista, Pána nášho." Týmito slovami sa udávajú štyri dôvody, pre 
ktoré máme Bohu ďakovať.  

1. Bohu je hodné ďakovať s ohľadom na Boha samého, pretože 
ďakovaním ho uznávame za svojho zvrchovaného Pána a Vodcu i za 
žriedlo všetkého dobra. Ale je to hodné i s ohľadom na nás. Lebo 
vďačnosť je znamením šľachetného srdca, kým nevďačnosť 
prezrádza prízemnú dušu. Vďačnosť Bohu patrí medzi naše 
najsladšie a najsvätejšie povinnosti, medzi najkrásnejšie  
i najšľachetnejšie cnosti. Vďačnosť vydáva svedectvo o pokornom 
zmýšľaní, o utešenej ozdobe pravého Božieho dieťaťa. Preto svätí 
na zemi nikdy nepoľavovali v ďakovaní Bohu a nepretržité vďaky 
vzdávanie je aj ich blaženým poslaním v nebi.  

2. Bohu ďakovať je správne. Lebo nikdy nemôžeme splatiť to, 
čo sme dlžní Tomu, ktorý nás z čistej, z nezištnej lásky stvoril, keď 
sme neboli ničím. Ďakovať Jemu, ktorý nás zo samého 
milosrdenstva vykúpil, keď sme boli stratení, Jemu, ktorý nás 
v nezaslúženej dobrote posvätil, keď sme boli nepriateľmi Božími. 
Ak teda nijako nie sme v stave ani najmenej Bohu splatiť, čo sme 
Mu dlžní, máme a musíme mať voči svojmu najväčšiemu 
dobrodincovi aspoň vďačné srdce. Preto sa vo sv. Písme od nás 
žiada vďačnosť voči Bohu ako splnenie si základnej povinnosti: 
„Ďakujte vždy za všetko v mene Pána nášho Ježiša Krista Bohu 
Otcovi."199  

3. Bohu ďakovať je slušné, t. j. zo slušnosti sa to svedčí a patrí. 
I keby nebolo prísnou povinnosťou Bohu ďakovať, už naše vlastné 
srdce by nás k tomu pohýňalo pre tú nesmiernu Božiu dobrotivosť 
voči nám a pre to prepodivné milosrdenstvo, ktoré Boh s nami má. 
Lebo ľudské srdce je od stvorenia náchylné k vďačnosti. 

                                                             
199 Efez. 5. 20. 
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4. Bohu ďakovať je pre nás spasiteľné. Lebo vďačnosť nám 
otvára pokladnicu štedrosti. Keď Bohu za prijaté dobrodenia 
úprimne ďakujeme, privolávame si nové a znamenitejšie milosti  
a dary. Vďačné srdce miluje Boha, ono nepocíti nedostatok. 
Vďačnosť je teda spasiteľná a prináša požehnanie, kým 
nevďačnosť je podobná pálčivému vetru, ktorý prameň božskej 
dobroty, rosu nebeského zmilovania a potoky milostí vysúša.200 
Ctihodný Tomáš Kempenský hovorí: „Preto do nás dary Božej 
milosti nemôžu vtekať, lebo sme nevďační voči ich pôvodcovi  
a nenechávame všetko naspäť odtekať do pôvodného prameňa. 
Lebo milosť vždy prináleží tomu, kto za ňu hodne vzdáva vďaky. 
Buď teda povďačný i za ten najmenší dar a budeš hodný prijať  
i väčšie dary.“  

Teda je hodné a spravodlivé, slušné i spasiteľné Bohu 
ďakovať. A ako ďaleko má siahať naša vďačnosť a naše ďakovanie? 
Odpoveď je skrytá v slovách: „Vždy a všade". Niet času ani miesta 
ani rozpoloženia v živote, v ktorom by sme mohli prestať vzdávať 
Bohu vďaky. Bohu musíme ďakovať vždy a všade, nielen počas dní 
dobrých ale i za dní zlých, v hodinu zármutku i v noci nešťastia, 
nielen v zdraví a v hojnosti, ale i na lôžku bolesti i v miestnosti 
biedy.  

To je skutočne kresťanské zmýšľanie, pre ktoré sa Bohu 
budeme páčiť. Tak robil už v Starom Zákone nábožný Jób. Keď 
prišiel o svoje deti, o svoje stáda, o celé svoje obydlie, padol na zem, 
modlil sa hovoriac: „Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno 
zvelebené!"201 Tak urobila i sv. Alžbeta Durínska. Keď bola vyhnaná 
zo svojho paláca a keď bola vlastnými poddanými trápená, 
opustená a opovrhovaná a za treskúcej zimy blúdila nocou, prišla 
do jedného františkánskeho kostola a dala tam spievať Tedeum, na 
poďakovanie Bohu za zármutok, ktorým ju navštívil.  

Sv. Chryzostom si zvolil za heslo: „Pochválený buď Boh za 
všetko!“ Keď mu jeho nepriatelia na cti utŕhali, modlil sa: 
„Pochválený buď Boh za všetko!" Keď ho ako zločinca vyobcovali 
do najvzdialenejších krajov ríše a vláčiac ho z miesta na miesto zle 
s ním zaobchádzali, modlil sa: „Pochválený buď Boh za všetko!"  
A keď konečne vo vyhnanstve ležal na smrteľnej posteli chorý a bez 
pomoci, jeho posledné slová boli: „Pochválený buď Boh za všetko!" 
                                                             
200 Gihr, hl. Messe III. 544. 

 
201 Jób, 1, 21. 
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Aj my tak hovorme v radosti i v zármutku, v zdraví i v chorobe 
a vykonáme to, k čomu nás sv. Písmo vyzýva: „Dobrorečiť budem 
Pánovi v každom čase, vždy (bude) chvála jeho v ústach mojich.“202 
Ale keďže sme len úbohí hriešnici a sami nemôžeme Bohu ďakovať 
tak, ako sa patrí, vzdávame Mu vďaky skrze Ježiša, nášho Pána.  

Po ďakovaní nasleduje tretia časť Prefácie - chválenie, ktoré 
znie takto: „Skrze ktorého (Ježiša Krista) chvália Tvoju Velebnosť 
anjeli, klaňajú sa Ti panstvá, trasú sa pred Tebou mocnosti, oslavujú 
Ťa spoločným plesaním nebesia i nebeské mocnosti i blahoslavení 
Serafíni. Prosíme Ťa s pokorným vyznaním: ráč k nim pripustiť aj 
naše hlasy, ktoré s vrúcnym chválospevom volajú: „Svätý, svätý, 
svätý! Pán Boh zástupov, plné sú nebo i zem slávy Tvojej! Hosanna 
na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosanna na výsostiach!" 

Posledné slová Prefácie sú nekonečne vznešeným 
chválospevom. Je zložený zo slov sv. Písma a pozostáva z dvoch 
častí. Prvá časť obsahuje oslavu najsvätejšej Trojice skrze anjelov  
a s malými zmenami je vybraná z krásnych slov proroka Izaiáša, 
ktoré doslovne znejú: „Videl som Pána sediaceho na tróne vysokom 
a vyzdvihnutom a čo pod ním samým bolo, naplňovalo chrám. 
Serafíni stáli nad ním, šesť krídel mal jeden, šesť krídel i druhý, 
dvoma si zastierali tvár svoju a dvoma si zastierali nohy svoje 
a dvoma lietali. A volali jeden k druhému a hovorili: Svätý, svätý, 
svätý Hospodin, Boh zástupov, plná je celá zem slávy jeho.“203  

Druhá časť posledných slov Prefácie obsahuje pozdrav  
veriacich Spasiteľovi. Tými istými slovami, ktorými ho niekedy ako 
knieža pokoja pozdravovali zástupy ľudu pri jeho slávnom vjazde 
do Jeruzalema vtedy, keď o niekoľko dní neskôr vykrvácal ako 
obetný baránok na kríži, teraz ho tými istými slovami pozdravujú 
veriaci, keď o niekoľko okamžikov bude na oltári, aby túto svoju 
obetu nekrvavým spôsobom obnovil. 

Celý tento chválospev kňaz nespieva, ale sa ho modlí nahlas, 
spínajúc ruky a hlboko sa skláňajúc v pokore i úcte dáva najavo, že 
sa považuje za úplne nehodného spievať túto pieseň s anjelmi. Ale 
pri slovách: ,,Hosanna na výsostiach!" sa zase vzpriami, ako keby 
chcel ísť s plesajúcimi jeruzalemskými obyvateľmi naproti Pánovi 
a Spasiteľovi a radostne vítať blížiaceho sa Pána vo víťaznej sláve. 

                                                             
202 Žalm. 33, 2. 
203 Iz. 6, 1-5. 
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A prežehnáva sa znamením kríža, pretože len skrze kríž máme 
nádej dostať sa niekedy do neba, kde v spoločnosti anjelov  
a svätých jedným hlasom budeme Boha chváliť a zvelebovať.  

 

Hlava 38. Od Kánonu až po sväté premenenie 
 

Po Sanktus (svätý) sa začína Kánon. Kánon je grécke slovo  
a znamená asi toľko ako pevné pravidlo. Pri svätej omši rozumieme 
pod kánonom tie modlitby a obrady, ktoré predchádzajú  
a nasledujú v druhej hlavnej časti svätej omše. Tieto modlitby  
a obrady sa nazývajú kánonom preto, že pri konaní svätej obety 
slúžia ako pravidlo, od ktorého sa žiaden kňaz nesmie odchýliť. Ony 
sa nemenia a pri všetkých svätých omšiach zostávajú po celý rok tie 
isté, kým iné modlitby a obrady, ktoré sa konajú mimo kánon, 
podliehajú podľa rozličných ročných období, sviatkov i príležitostí 
rozličným zmenám. Kánon je prastarý a od čias pápeža Gregora I., 
ktorý k nemu ešte niečo pridal, teda po dvanásť storočí zostal vždy 
nezmenený.  

Ako hovorí Tridentský koncil, pozostáva sčasti zo slov 
samotného Pána, sčasti z apoštolského podania a sčasti 
z nariadení zbožných pápežov.  

Podľa cirkevného predpisu, má kňaz modlitby kánona konať 
potichu. Toto prikázanie zaväzuje kňaza tak prísne, že cirkevný 
koncil sa vyslovil: „Ak by niekto povedal, že v rímskom obrade, 
podľa ktorého treba hovoriť kánon a slová premeny potichu, že sa 
to má zavrhnúť, ten nech je z Cirkvi vylúčený." Len jeden jediný raz 
kňaz pozdvihne svoj hlas, keď vyznáva seba i prítomných za 
hriešnikov. (Nobis quoque peccatoribus. I nám hriešnikom.) Všetko 
ostatné sa modlí potichu tak, že ho prítomní nepočujú... 

Cirkev to tak nariadila zo štyroch dôvodov: 

1. Kánon sa kňaz modlí potichu pre Boha, ktorý sa ukryl do 
predivného tajomstva oltára. Tiché vyslovovanie kánona 
zodpovedá tajomnému nevysloviteľnému deju na oltári. Ako keď 
najvyšší kňaz Starého Zákona sám vošiel do svätyne, aby hovoril  
s Jahvem, tak sa i kňaz Nového Zákona utiahne, aby sa sám stretol  
s Kristom. Po poďakovaní v Prefácii Cirkev umĺkne, zatíchne šum 
slov, nábožnosť srdca sa celá obracia k Bohu a kňaz, ktorý v sebe 
spojil všetky záležitosti a prosby všetkých veriacich, začína 
modlitbu, v ktorej bude konsekrované tajomstvo tela i krvi.  
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2. Kánon sa kňaz modlí potichu pre seba, lebo ticho konaná 
modlitba kňazovi pomáha zachovať neroztržitého ducha. 

3. Kánon sa kňaz modlí potichu pre veriacich. Veriaci totiž 
potrebujú pred oltárom pohnutie myslí a dobrý príklad. Ticho  
a nábožne sa modliaci kňaz pri oltári je radosťou anjelov  
a povzbudením prítomných veriacich. 

4. Kánon sa kňaz modlí potichu i kvôli zlému svetu. Lebo 
nesmieme zabudnúť, že tiché modlitby kánona chránia sväté veci 
od znesvätenia.204 

Kánon má tri časti: modlitby pred premenením, premenenie  
a modlitby po premenení. Kánon pred premenením obsahuje päť 
krátkych, zmysluplných a tajomných modlitieb. 

Prvá modlitba znie: „Teba teda, najmilostivejší Otče, skrze 
Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho, ponížene prosíme  
a žiadame, aby si milostivo prijal a požehnal tieto dary, tieto služby, 
tieto sväté nepoškvrnené obety, zvlášť ktoré Ti podávame za Tvoju 
svätú katolícku Cirkev, aby si ju upokojiť, chrániť, zjednotiť a riadiť 
ráčil na celom okruhu zeme, zároveň so služobníkom svojim, 
pápežom našim N. a biskupom našim N. (i kráľom našim N.) a so 
všetkými pravovernými pestovateľmi katolíckej apoštolskej viery.“  

Táto modlitba je pokračovaním Prefácie a Sanktus. Kňaz a ľud, 
ktorí Pánu Bohu najprv vzdávali vďaky a chvály, ho teraz prosia, 
aby milostivo ráčil prijať obetu, ktorá má byť už obetovaná a ráčil 
dopriať jej ovocie celej katolíckej Cirkvi. Z tohto dôvodu sa v tejto 
modlitbe na začiatku hovorí slovo: ,,Teda“.  

Podľa Spasiteľovho príkladu i napomenutia sa Cirkev touto 
modlitbou obracia k ,,Otcovi". Svoju prosbu pritom prednáša takým 
spôsobom, ktorý je nanajvýš vhodný k tomu, aby dosiahol 
vyslyšanie. Vzýva totižto Boha, ako „najmilostivejšieho Otca“, prosí 
skrze Ježiša Krista, modlí sa pokorne a vrúcne. „Najmilostivejší 
Otče“, tak oslovuje Boha, keďže On je z preveľkej lásky a dobroty 
vždy naklonený, nie podľa prísnosti zákona súdiť a trestať, ale vždy 
sa zmilovať a ušetriť nás. A toto On učiní tým viac, lebo svoje 
prosby vysielame k nemu „skrze Ježiša Krista, Syna jeho, Pána 
nášho". Tieto slová sa v kánone častejšie opakujú, v každej svätej 
omši sa opakujú dvanásťkrát. 

                                                             
204 P. Karol Platzweg, S. J. Betrachtungen über die hl, Messe. Str. 311. 
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Krásne o moci a význame týchto slov hovorí Dufrene: „Niet 
cirkevnej modlitby, ktorá by sa nekončila týmito slovami. Ony sú 
víťazoslávnymi vozmi, na ktorých sa nesú všetky naše prosby  
k nebu. Preutešené slová na konci, ktoré jednorodeného Syna 
Božieho, kráľa večného, v ktorom je všetko, pre ktorého je všetko  
a skrze ktorého je všetko, vzývajú za príhovorcu a prostredníka! 
Premocné a presilné záverečné slová! Lebo svojmu milovanému 
Synovi Otec všemohúci nikdy nič neodoprie, ale vždy potvrdí, že 
tento Jeho najmilší Syn hovoril pravdu, keď povedal: ,,Ak budete  
o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám."205 Dá nám to pre tieto 
spasiteľné slová na záver! Lebo nič nám nemôže byť tak užitočné, 
ako o všetko prosiť, žiadať a všetko vymáhať skrze Ježiša Krista. 
Preutešené, prekrásne zakončujúce slová, plné útechy a prehojnej 
pomoci! Preslávne zakončenie, ozdoba Cirkvi a sila kňazov! Zbroj 
veriacich a nádej kajúcich, zábezpeka pokračujúcich, pokoj 
dokonavších a blažený pôžitok svätých. Všetko i vo všetkom - 
Kristus!"  

Keď kňaz začína Kánon, pozdvihuje oči i ruky k nebu. 
Napodobňuje tak Pána Ježiša, ktorý prv než činil zázraky obracal 
svoj zrak k nebu. Kňaz chce tak dať najavo svoju zbožnosť a dôveru 
v Boha. Ale ihneď svoj zrak zase skláňa, ruky spína, hlavu spúšťa na 
znamenie toho, že sa pred nekonečnou Božou velebnosťou 
pokoruje a vo vedomí si svojej nehodnosti sa neopováži pohliadnuť 
k nebu. Na to pobozká oltár, ktorý predstavuje Ježiša Krista, aby mu 
dal najavo svoju úctu i lásku a prosil ho, aby ráčil jeho modlitbu 
podoprieť Svojim všemohúcim príhovorom. Potom sa zas vzpriami 
a pri slovách: „Tieto dary ..." robí nad chlebom i vínom tri kríže,  
a tak žehná obetné dary a zároveň upamätuje na najsvätejšiu 
Trojicu. Potom sa, podobne ako Mojžiš na vrchu alebo Ježiš Kristus 
na kríži, modlí s rukami pozdvihnutými a rozopätými.  

Chlieb a víno sa nazývajú darmi, lebo pochádzajú  
z ruky Boha, milostivého Stvoriteľa, nazývajú sa službami, lebo ich 
Pánovi neba i zeme prinášame na znamenie svojej poddanosti, 
nazývajú sa svätými a nepoškvrnenými obetami preto, lebo sú 
určené k tomu, aby boli premenené v predrahé telo a v presvätú krv 
Ježiša Krista a že pri ich vyberaní a pripravovaní sa veľmi 
starostlivo hľadelo na to, aby obetný chlieb i obetné víno nemali 
žiadnu vadu a nebolo v nich primiešané nič iné.  

                                                             
205 Ján 16, 23. 
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Tieto obetné dary sa prinášajú na prospech Cirkvi a jej údov. 
Keďže však prirodzená vec (hmota) chleba a vína nemôže byť pre 
Cirkev obetou a studnicou milosti, ale tým môže byť len predrahé 
telo a presvätá krv Ježiša Krista, z toho vyplýva, že obetovanie 
chleba a vína sa obzvlášť vzťahuje na to, čo sa z nich skrze sväté 
premenenie vzápätí stane. Teda naša modlitba má nasledujúci 
zmysel: Prosíme Ťa, Otče, ráč prijať a požehnať tieto pozemské 
dary, ktoré Ti prinášame, aby si ich (skrze požehnanie premeny) 
učinil pre Cirkev prameňom nebeskej blaženosti. 

Čo máme robiť pri tejto modlitbe my? Najlepšie bude, keď svoj 
úmysel spojíme s úmyslom kňazovým a budeme sa k Bohu modliť 
za to isté, za čo Ho prosí kňaz. Modlime sa za sv. Otca, aby ho Boh 
hájil proti nepriateľským útokom a úkladom a pomáhal mu priviesť 
k víťazstvu i jeho spravodlivú svätú záležitosť. Modlime sa za 
biskupa našej diecézy, lebo aj ten potrebuje od Boha milosti, aby 
mohol svoj ťažký pastiersky úrad konať na prospech svojich 
diecezánov (veriacich patriacich pod jeho biskupstvo) a celej 
katolíckej Cirkvi. Modlime sa za celú katolícku Cirkev, aby Pán 
všetky jej dietky zachoval na ceste pravdy a cnosti, aby ich posilnil 
v ich prenasledovaniach a trápeniach, aby im pomáhal v ich 
pokušeniach a niekedy všetkých do blahoslavenstva večného v nebi 
priviedol.  

Druhá modlitba, nazvaná podľa jej prvého slova „Memento" 
znie: „Rozpomeň sa, ó Pane, na služobníkov a služobnice Svoje N. N. 
a na všetkých prítomných, ktorých viera je Tebe povedomá  
a pobožnosť známa, za ktorých Tebe obetujeme, alebo ktorí Tebe 
obetujú túto obetu chvály za seba i za všetkých svojich, za 
vykúpenie duší svojich, za nádej spasenia a neporušenia svojho  
a Tebe, večnému Bohu živému a pravému, plnia sľuby206 svoje“.  

Kňaz sa v prvej modlitbe modlil za najvyšších správcov Cirkvi 
a za celé kresťanstvo a potom svojej modlitby sťahuje na užší 
okruh. Obzvlášť pamätá na tých, za ktorých obetu svätej omše 
prináša, ako i na všetkých, ktorí sú pri nej prítomní. Pri slovách: 
„Rozpomeň sa, ó Pane, na služobníkov a služobnice Svoje N. N.,“ 
trochu počká, pamätajúc na tých, ktorí svätú omšu dali slúžiť alebo 
za ktorých ju obetuje, a ktorých zvlášť chce do nej vložiť. 

                                                             
206 Slovo „sľuby“ neznamená len sľuby v prísnom zmysle slova. Zahŕňa aj všetky úkony Božej úcty, ktoré je 
katolícky kresťan dlžný Bohu a Pánovi svojmu, celkom zvlášť ale prinášanie svätej obety  
a účasti na nej. Zároveň tieto slová obsahujú vážne upamätovanie na naše sľuby pri krste, keď sme totiž 
skutočne skrze ústa svojich krstných rodičov zložili slávnostný sľub, že sa chceme odriekať satana, 
odumrieť svetu a hriechu a len pre Boha a nebo žiť. (Sauter.) 
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„Rozpomeň sa, ó Pane, na služobníkov a služobnice Svoje.“ 
Tieto slová sú v kňazových ústach pri oltári veľkolepým zjavom. 
Ako niekedy tiekla Kristova krv z kríža na hriechmi obťaženú zem 
a Kristova modlitba sa dvíhala hore k Otcovi, aby v zjednotení s jeho 
obetnou smrťou zvestovala zmierenie, pokoj a radosť všetkým 
srdciam, tak ten istý pokoj milosti teraz tečie na oltári a ten istý 
Kristus sa modlí za nás. Kňaz ale, ktorý je správcom prúdu milostí 
a stojí pri samom kríži, svojimi úmyslami a modlitbami smeruje 
milosti svätej obety k údom Cirkvi, do sŕdc veriacich. Rozpomeň sa, 
ó Pane, na služobníkov a služobnice Svoje, tak sa modlí. Tak blízko 
stojí pri svätom a mnoho zmôže u Boha. Kňaz je mocný. Ale jeho 
moc nie je nebezpečná, je to moc oblažujúca, nikomu neškodí, 
každému osoží.  

„Rozpomeň sa, ó Pane!“ Tak volajú veriaci podobne  
s kňazovým mementom. Každý prichádza so svojou osobitnou 
ponosou. Rozpomeň sa, ó Pane! Tak sa modlí chorý. Rád by zase 
dostal drahý poklad zdravia. Často mu, pre jeho modlitby pred 
oltárom, býva i navrátený. Rozpomeň sa, ó Pane! Tak sa modlí ťažko 
pokúšaný. Čím ťažším sa stáva boj, tým ťažšie sú skúšky, ktoré má 
človek nezriedka podstúpiť. Kto príde ku Spasiteľovi vo svätej 
obete a s ním sa modlí k nebeskému Otcovi, ten nadobudne sily.  

„Rozpomeň sa, ó Pane, rozpomeň sa na mňa!“ Tak sa modlí 
úbohý hriešnik! Čo mu zostáva, keď opustil svojho Boha? Kedysi  
mu slúžil a boli to najblaženejšie roky jeho života. Ó, keby sa tak 
vrátili! Pokorná modlitba pri oltári, taká ako bola mýtnikova  
v chráme, mu dáva najlepšiu nádej. 

„Rozpomeň sa, ó Pane!“ Tak začínajú modlitbu rodičia za svoje 
deti a deti modlitbu za svojich rodičov. Rozpomeň sa, ó Pane! Tak 
sa živí modlia jeden za druhého a jeden s druhým vo veľkom 
modlitebnom spolku pri oltári. My sa pripojíme, jeden druhého 
chceme podporovať v tomto slzavom údolí, aby sme niekedy 
vystúpili z bied a bojov na zemi k Bohu, ku sláve najsvätejšej 
Trojice.  

Úžitky svätej omše však majú dostať nielen tí, ktorí ju slyšia, 
ale všetci. Preto kňaz i týchto vkladá do svojich modlitieb a prosí 
Pána, aby im ráčil udeliť, čo je potrebné pre ich telo, pre ich dušu 
a pre ich večnosť. Ale kňaz Bohu prednáša i svoje žiadosti  
a záležitosti a prosí ho za zdar v duchovnej správe, odporúča mu 
duše, ktoré mu zvlášť ležia na srdci a modlí sa o milosť pre seba, 
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aby bojoval dobrý boj, vieru i lásku si zachoval a niekedy korunu 
spravodlivosti obdržal. 

Čo tu kňaz činí, to musíme činiť i my. Máme rodičov  
i osoby, ktoré nám preukázali a ešte aj preukazujú mnoho dobrého, 
máme snáď deti alebo podriadených, za ktorých budeme musieť 
niekedy klásť odpočet, rodinu, domácich a susedov, ktorí snáď 
chodia po cestách hriechu, nepriateľov i urážajúcich, za ktorých sa 
podľa Ježišovho príkazu máme modliť. Ó, rozpomeňme sa na týchto 
všetkých a modlime sa k Bohu, aby im bol pre túto najsvätejšiu 
obetu milostivý a hojne im udelil svoje milosti.  

Ale nezabudnime ani na seba. Plní dôvery prednášajme Bohu, 
Otcu nebeskému svoje záležitosti a obzvlášť ho prosme o duchovné 
blahá, o zbavenie sa chýb a nedokonalostí, o konanie cností svojho 
stavu, o verné plnenie povinností svojho povolania, o milosť 
vytrvalosti a o šťastnú hodinu smrti. Bezpečne smieme dúfať, že 
Boh našu pokornú modlitbu vyslyší, veď sa nemodlíme len my 
sami. Ježiš Kristus, ktorý sa už skoro objaví ako obeta na oltári, sa 
nás ujme a On je našim všemohúcim príhovorcom i zástupcom  
u milostivého Otca, Otca zmilovania a Boha každého potešenia, 
ktorý je láskavý a dobrotivý a veľmi milosrdný ku všetkým, ktorí ho 
vzývajú. Keď sa kňaz takto pomodlil za Cirkev bojujúcu na zemi, 
obracia sa k Cirkvi víťaznej, ku svätým na nebi, uctí si ich pamiatku  
a prosí za seba a za všetkých na zemi žijúcich veriacich o ich 
príhovor, aby sme tým istejšie dosiahli milosť pri Božom tróne. 
Modlí sa: „V spoločenstve so svätými ctiac si pamiatku obzvlášť 
slávnej vždy Panny Márie, Rodičky Boha a Pána nášho Ježiša Krista, 
ako tiež i blahoslavených apoštolov a mučeníkov Tvojich: Petra  
a Pavla, Andreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, 
Matúša, Šimona a Tadeáša, Lina, Kléta, Klementa, Xista, Kornélia, 
Cypriána, Vavrinca, Chrysogona, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána  
a všetkých svätých Tvojich, pre ktorých zásluhy a prosby popraj, 
aby sme vo všetkom ochrannou pomocou Tvojou podporovaní boli. 
Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen."  

Medzi svätými tu menovite spomínanými stojí na prvom 
mieste blahoslavená Panna Mária, lebo ona porodila toho, ktorý sa 
chce za nás obetovať, Krista Pána a je kráľovnou všetkých svätých. 
Za ňou nasleduje dvanásť apoštolov, lebo oni boli svedkami tejto 
obety a skrze ňu seba s telom i dušou Bohu obetovali a Boha 
oslávili. K nim sa pripája dvanásť mučeníkov, lebo oni preliatím 
svojej krvi napodobnili obetu Ježiša Krista.  
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V zozname apoštolov niet Mateja, sčasti preto, aby sa 
neprestúpila posvätná dvanástka, sčasti i preto, že tento apoštol 
nebol bezprostredne povolaný k svojmu sv. úradu Pánom, ale skrze 
lós apoštolov. To, že z miliónov mučeníkov sa ich spomína len 
dvanásť, to sa stalo pre počet dvanástich apoštolov, ktorý nechceli 
prestúpiť. A to že k tomu si volili len tých menovaných mučeníkov, 
to má svoju príčinu v tom, že títo sa zvlášť vyznamenali a boli veľmi 
známi medzi ľudom. Tu menovaní apoštoli a mučeníci dávajú spolu 
počet dvadsaťštyri. Tento počet zastupuje miesto všetkých svätých 
v nebi, o ktorých sv. Ján píše: „Okolo trónu bolo dvadsaťštyri stolíc 
a na týchto stoliciach sedelo dvadsaťštyri starcov, odetých v bielych 
rúchach a na ich hlavách boli zlaté koruny.“207  

To, že do Kánonu nie je prijatý žiaden svätý vyznávač, t. j. svätý 
bez mučeníctva, vyplýva z toho, že v tom čase, keď už bol Kánon 
zložený a nič nové sa už k nemu nepridávalo, pamiatka svätých 
vyznávačov ešte nebývala slávená.  

Kým kňaz koná pamiatku svätých a prosí o ich príhovor, 
robme to isté i my. Prenesme sa v duchu do jasných nebeských 
priestorov, kde vo večnej sláve s Kristom panuje najsvätejšia Panna 
a Matka Božia, arciotcovia a proroci, apoštoli a mučeníci, vyznávači 
a panny i svätí každého stavu a pohlavia. Pozrime sa na nich, ako so 
zaľúbením a s láskou na nás hľadia, na svojich bojujúcich bratov  
a sestry, pozdvihnime k nim ruky i srdcia a prosme ich o ich 
príhovor, aby sa naša modlitba pri svätej obete dostala k trónu 
Najvyššieho a jeho požehnanie zostúpilo na nás. Toto duchovné 
nazeranie na nebeskú slávu a blaženosť, ktorú svätí požívajú, nech 
je nám povzbudením k tomu, aby sme ich na ceste spravodlivosti  
a v boji proti telu, svetu a diablovi nasledovali, a aby sme i my 
niekedy mohli mať účasť na ich sláve.  

Kňaz teraz rozprestiera svoje ruky nad obetnými darmi  
a modlí sa: „Prosíme teba Pane, prijmi teda uzmierený túto obetu 
svojich služobníkov208 i celej svojej rodiny, spravuj naše dni 
v svojom pokoji a ráč nás vytrhnúť z večného zatratenia 
a pripočítať k stádu svojich vyvolených. Skrze Krista, Pána nášho. 
Amen.“ 

                                                             
207 Zjav. 4. 4. 
208 Obeta, o ktorej bola reč v predchádzajúcej modlitbe, sa bližšie označuje ako obeta „svojich služobníkov", 
t. j. služby kňazov, lebo obetu svätej omše ako najdokonalejší výraz odovzdanosti pod Božiu zvrchovanosť 
koná a Bohu prináša kňaz. 
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Pri tejto modlitbe kňaz drží obe svoje dlane rozprestreté nad 
kalichom a hostiou. Už v Starom Zákone toto položenie rúk nad 
obetným zvieraťom zobrazovalo prenesenie hriechu a viny naň.  
A tak starozákonné skladanie rúk sa v obete Nového Zákona 
naplnilo v skladaní rúk kňaza nad obetnými darmi pred svätým 
premenením. Vidíme totiž, ako Cirkev Nového Zákona skrze ruky 
kňaza skladá naše hriechy a naše záležitosti akoby na hlavu 
novozákonného obetného baránka. Lebo „V pravde on vzal naše 
neduhy, on niesol naše bolesti, on je zronený pre naše neprávosti, 
ubitý pre naše hriechy a jeho ranami sme uzdravení.“209  

Kristus je v tejto svätej obete naším zmierením, je baránkom 
Božím, ktorý sníma naše hriechy. Na to poukazuje modlitba, ktorú 
kňaz pri skladaní rúk hovorí. Lebo v nej sa modlí k Bohu, aby sa 
skrze túto obetu ráčil s nami zmieriť a udeliť nám to, čo je s týmto 
zmierením spojené a síce pokoj, záchranu pred zatratením  
a prijatie do neba. 

Teraz kňaz hovorí poslednú modlitbu pred premenením, 
ktorá všetky predchádzajúce modlitby zjednocuje a je najbližšou 
prípravou k milostivému tajomstvu svätého premenenia, ktoré 
teraz nastáva. Kňaz spína svoje ruky a hovorí: „Prosíme teba Bože, 
ráč učiniť nech táto obeta je v každom ohľade  požehnaná †, tebe  
privlastnená †, platná †, duchovná a ľúbezná, aby sa nám stala  
Telom † a Krvou † tvojho premilého Syna, Pána nášho Ježiša 
Krista."  

Pápež Innocent III. vykladá slová „požehnaná, privlastnená ...“ 
takto: Požehnanou sa obeta nazýva preto, lebo Kristus, ktorý je 
touto obetou, je čistý od každej poškvrny a je požehnaním všetkých 
národov. Privlastnenou sa obeta nazýva preto, lebo bola skrze 
proroctvá a predobrazy Starého Zákona ohlásená a predpovedaná. 
Platnou sa obeta nazýva preto, lebo až do konca sveta privlastňuje 
ľuďom ovocie vykúpenia. Duchovnou sa nazýva preto, lebo obety 
Starého Zákona, pozostávajúce len z krvi zvierat, nemali moc očistiť 
ľudí od hriechov a zmieriť ich s Bohom. Ľúbeznou sa nazýva preto, 
lebo je obetou Ježiša Krista, Syna Božieho, v ktorom má nebeský 
Otec svoje najväčšie zaľúbenie. 

Táto modlitba pozoruhodne jednoducho a vznešene vyjadruje 
posledný krát prosbu, aby Boh obetné dary, chlieb i víno, ráčil 
premeniť na najsvätejšie telo a na najsvätejšiu krv svojho Syna. 

                                                             
209 Iz. 53, 4, 5. 
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Kým sa ju kňaz modlí, robí päť znakov kríža, a síce tri nad kalichom 
a hostiou a dva nad spôsobmi, nad každým osobitne. Tých päť 
znakov kríža upamätuje na krv nášho Pána, ktorá na kríži tiekla  
z jeho piatich rán.  

S ohľadom na umučenie Krista Pána rozjímaj pri prvej 
modlitbe Kánonu, ako trpezlivo Ježiš na seba vzal a niesol svoj kríž. 
Uvažuj, aké veľké muky a bolesti pri tom podstúpil. Ó, ako bilo 
srdce nášmu božskému Spasiteľovi, keď uzrel tento kríž! Večer na 
Olivovej hore si Pán predstavoval svoje bolestné umučenie a smrť 
len v duchu a bol z toho smutný až na smrť. Teraz vidí ten veľký, 
ťažký kríž skutočne pred sebou. Z lásky k nám berie toto ťažké 
mučidlo na doráňané, krvácajúce plecia. Aké more bolestí musel 
náš predrahý Spasiteľ pod ťažkým bremenom dreva kríža po celej 
ceste až na Kalváriu pretrpieť, keď zvážime, že s ním jeho bezcitní 
a ukrutní kati neprestajne zle zaobchádzali!  

V duchu sa pozeraj na to, ako zbičovaný Ježiš, ubitý krutým 
zaobchádzaním, vyčerpaný stratou krvi, ranami, horúčkou  
a zmorený a vysilený vnútornými mukami bez konca, nesie ťažké 
drevo kríža! Hľaď, ako pod touto ťarchou viackrát bolestne padá na 
zem! Pováž, ako to muselo Ježiša zarmútiť, keď sa v takom 
žalostnom rozpoložení stretol so svojou premilou Matkou! Potom 
až do svätého premenenia rozjímaj, ako kati Ježiša ukrutne pribíjali 
na kríž a opakuj si: Všetko to Ježiš trpí pre moje hriechy! 

 

Hlava 39. Od svätého premenenia až po Pater Noster 
 

Nastáva najsvätejší okamžik. Stane sa zázrak zo všetkých 
najväčší, zázrak aký užasnutý svet kedy videl. Ježiš Kristus, Boh od 
večnosti a človek v čase, bude už skoro prítomný pod spôsobmi 
chleba a vína, aby sa za nás znovu nekrvavo obetoval, ako sa pred 
mnohými storočiami krvavo obetoval za nás na Golgote. Na tento 
presvätý úkon upozorňuje miništrant zazvonením. A všetci veriaci, 
aj ľahkomyseľní či roztržití, pokľaknú a pozdvihnú svoj zrak  
k oltáru, na ktorom sa za niekoľko okamžikov stane zázrak milosti. 
Všetci prítomní hlboko vo svojej duši počujú hlas napomínajúceho 
Žalmistu: ,, Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na 
kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme 
ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.“210  

                                                             
210 Žalm 94, 6. 7. 
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Kňaz dosiaľ konal ako námestník veriacich, modlil sa a konal 
v ich mene, teraz je však námestníkom Kristovým, hovorí a koná  
v Jeho osobe. Lebo to Kristus koná obetu skrze kňaza. Teraz sa 
opakuje to, čo Ježiš Kristus činil pri poslednej večeri, keď totiž vzal 
do svojich rúk chlieb a víno, požehnal ich a premenil ich v predrahé 
svoje telo a svoju krv. Rozdiel je len v tom, že Ježiš Kristus už tento 
zázrak lásky nekoná vo svojej vlastnej osobe ale v osobe kňaza. 
Tento veľký zázrak opakuje kňaz tak jednoducho, úprimne  
a vznešene, ako ho učinil Kristus Pán pri ustanovení najsvätejšej 
sviatosti a obety. Keďže kňaz pritom predstavuje osobu samotného 
Ježiša Krista, hovorí tak, ako by on sám bol Kristus, a síce 
ustanovujúce slová Ježiša Krista najprv hovorí nad chlebom 
a potom nad kalichom. Prstami, ktoré boli pri posvätení na 
kňazstvo pomazané krizmou, berie hostiu, pozdvihne oči k nebu, 
žehná hostiu znamením kríža a pokračuje v predchádzajúcej 
modlitbe: „On v predvečer svojho umučenia vzal chlieb do svojich 
svätých a ctihodných rúk a keď pozdvihol oči k nebu (kňaz zdvihne 
oči k nebu), k Tebe Bohu, Otcu svojmu všemohúcemu, Tebe vzdal 
vďaky,  požehnal †, lámal a dával učeníkom svojim hovoriac: 
Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo." 

A stal sa zázrak. To, čo kňaz drží v rukách, už nie je chlieb, ale 
najsvätejšie telo Ježiša Krista, je to Ježiš Kristus sám, prepožehnaná 
božská obeta. Tento zázrak neučinil kňaz, ale sám Ježiš Kristus, 
Všemohúci, bez ktorého nie je učinené nič, čokoľvek bolo 
učinené.211 Ten istý, ktorý premenil vodu na víno, ktorý uzdravil 
mnohých chorých, ktorý vzkriesil mŕtvych, ten istý Kristus skrze 
kňaza učinil tento zázrak zázrakov. Ježiš Kristus, obeta i kňaz spolu, 
je prítomný. On, v ktorého mene sa skláňajú všetky kolená, ktoré sú 
na nebi, na zemi i pod zemou. Preto kňaz padá na kolená, vstane  
a pozdvihuje božskú hostiu k poklone. A zhromaždení veriaci kľačia 
na kolenách, zbožne hľadia na pozdvihovanú svätú hostiu, pokorne 
sa bijú trikrát do  pŕs a klaňajú sa Ježišovi, božskej obete, 
vzdychajúc: „Ježišu, Tebe žijem! Ježišu, Tebe umieram! Ježišu, 
Tvojim som v živote i v smrti!"  

Tento veľký zázrak veriacim v okolí oznamuje zvon z veže 
kostola a všetci, ktorí ešte zmýšľajú kresťansky, prerušia prácu  
i zábavu, prežehnávajú sa znamením kríža a trikrát sa bijú do pŕs  

                                                             
211 Ján 1, 3. 
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a modlia sa: „Ježišu, Tebe žijem! Ježišu, Tebe umieram! Ježišu, 
Tvojím som v živote i v smrti!"  

Len tento veľký okamžik môže vnuknúť a vložiť do našich 
sŕdc tak jednoduchý, jasný a mocný povzdych. Znamenie kríža pred 
pozdvihovanou svätou hostiou upamätúva na Krista, 
vyzdvihnutého na kríži. Bitie sa do pŕs znamená žiaľ a ľútosť srdca 
nad našimi hriechmi, ktoré boli príčinou všetkých múk i smrti 
Ježiša Krista na kríži. Bolesť nad hriechmi nás vedie k tomu, aby 
sme sa bili do pŕs a pokorili sa vo vedomí, že Boh pokorným  
a skrúšeným srdcom nepohrdne.  

Kňaz najsvätejšie telo Pána zloží na Korporál, opäť pokľakne, 
odkryje kalich a hovorí nad ním tieto slová: „Podobným spôsobom, 
keď bolo po večeri, vzal i tento preslávny kalich do svojich svätých 
a ctihodných rúk, zase vzdal vďaky tebe,  požehnal † a dával svojim 
učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci: Lebo toto je kalich 
mojej krvi, nového a večného zákona, tajomstvo viery, ktorá bude 
vyliata za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Kedykoľvek 
toto budete robiť, robte to na moju pamiatku.“ 

 Po týchto slovách sa vo svätej omši opakuje ten istý zázrak 
ako pri konsekrácii (prepodstatnení) chleba. Víno, ktoré bolo  
v kalichu pred premenením, sa premenilo na najsvätejšiu krv Ježiša 
Krista. Preto kňaz zase padá na kolená a pozdvihne kalich  
k poklone, a tak ako pri pozdvihovaní svätej hostie, sa všetci veriaci 
na kolenách klaňajú Spasiteľovi prítomnému na oltári s svojim  
božstvom i s človečenstvom. Spasiteľovi, ktorý sa vo svojej 
preveľkej láske za nás obetoval na kríži, a teraz sa znovu za nás 
obetuje na oltári. Z veže kostola zvon opäť oznamuje veriacim  
v okolí tento veľký zázrak a tí zase robia to, čo pri predchádzajúcom 
zvonení.  

„Sväté premenenie je dušou najsvätejšej obety. S čím ho 
porovnáme? So slnkom, keď stojí vysoko na nebi. V tej prekrásnej 
dennej hviezde Boh na nebeskej oblohe vyjadril všetku svoju 
dokonalosť. Ona všetko osvetľuje, otepľuje a oživuje. Je vždy tá istá. 
Jej svetlo sa nezmenšilo, jej teplo neubudlo, svieti do sveta tak ako 
v prvý deň stvorenia. Jej príchod pripravuje purpurová zora. Všetko 
očakáva kráľovnú dňa. Keď potom konečne prvé lúče pozdravujú 
mladý deň, príroda zaplesá. Je to pochopiteľné! Lebo vrchmi, 
dolinami i nivami sa rozlieva jej ružový svit. V kvapkách rosy sa 
chveje jej ľúbezná hra farieb. Príroda sa stáva krajšou, bohatšou. Je 



198 
 

to tak, akoby kráľovná rozdávala zlato a drahokamy, akoby vrchy 
dvíhali svoje skalnaté hlavy a cédre vystierali svoje drevené ruky, 
aby prijímali jej dary. Je to tak, akoby sa k nej túlil každý kvet, aby 
naň nezabudla. A ona, oblažujúc ich všetky, uveličene putuje po 
svojej dráhe na bezoblačnej nebeskej klenbe. Prináša svieži život 
i požehnanie každému stvoreniu. A keď konečne spočinie na 
západe, aj vtedy nás ešte pozdravujú jej purpurové oblaky. Vo 
večernom svite k nám ešte zosiela svojich poslov, aby nám 
povedali, že zase príde“. (Podľa Wisemonna.) 

„Svätá omša je ústredným slnkom (strediskom) našej 
Bohoslužby. Ako krásne sa slnko spravodlivosti, Kristus, vznáša, 
keď kňaz pozdvihuje svätú hostiu a svätý kalich! Okolo oltára sa 
rozdávajú milosti, samotné lúče tohto slnka. Ono nám dáva mnoho, 
dáva nám všetko, lebo dáva Vykupiteľa. Jeho milostivé dary sa 
nezmenšili. Vo večnej mladosti napĺňa radosťou všetky srdcia tak, 
ako v prvý deň ustanovenia svätej omše obveselilo zarmútené 
srdcia učeníkov. Nevyčerpateľná je jeho kniežacia štedrosť. I vtedy, 
keď sa deň nášho života pominul, zakúsime ešte dobrodenia svätej 
obety.“212 

Ó, aký pobožný a úctivý máš byť, milý čitateľu, pri premenení 
a vôbec, dokiaľ je Ježiš na oltári! Vzbuď teda v sebe najživšiu vieru 
v prítomnosť Ježiša Krista a hovor: „Ó Ježišu! verím, že si pod 
spôsobmi chleba a vína skutočne prítomný na oltári ako Boh  
i človek, ako si bol prítomný, keď si sa za nás obetoval na kríži a ako 
si teraz prítomný medzi anjelmi i svätými, ktorí Ťa vidia v  Tvojej 
nebeskej sláve!" Ježišovi sa klaňaj v najhlbšej úctivosti, ďakuj mu, 
chváľ ho a zvelebuj ho s anjelmi, ktorí sú neviditeľne prítomní pri 
oltári, aby sa Ježišovi v pokore klaňali. Znovu ľutuj svoje hriechy  
a s veľkou dôverou prednes Ježišovi svoje záležitosti. Je pripravený 
vypočuť ťa a dať ti všetko, čo je pre teba skutočne dobré a užitočné. 
Ale predovšetkým nezabudni obetovať svätú omšu, pomodli sa 
obetnú modlitbu, ako som ti v  21. hlave tejto knihy radil alebo 
podobnú.  

Predstav si, ako bol Ježiš na kríži pribitý, ako z tisícich rán 
krvácal, ako bol na kríži vyvýšený a rozjímaj o tomto mori múk, 
ktoré tvoj božský Vykupiteľ za tri hodiny na kríži pre teba 
podstúpil, kým nesklonil svoju hlavu a nevydal svojho ducha. 

                                                             
212 P. Karol Platzweg, S. J. Betrachtungen über die hl. Messe. str. 368. 
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Ježiš Kristus po svätom premenení spočíva ako obeta na oltári. 
Katolícky kresťan pevne verí v prítomnosť Ježiša Krista  
v najsvätejšej sviatosti oltárnej. V túto prítomnosť verí tak, ako verí 
každému slovu, ktoré pochádza z Božích úst a z ktorého ani jedno 
písmeno sa nepominie, hoci nebo i zem sa pominú.  

S ohľadom na túto vieru Sv. Ambróz výstižne hovorí: 
„Rozkázal Pán a stalo sa nebo, rozkázal a stali sa všetky stvorenia. 
Tak vidíš, aké mocné je Božie slovo. Ak teda Božie Slovo je v stave 
učiniť, aby začalo byť, čo predtým nebolo, o čo viac by nemal byť  
v stave, premeniť to, čo už je! Nebolo nebo, nebola zem a hľa, On 
povedal a už boli! On rozkázal a stali sa! Preto hovorím, pred 
konsekráciou tu nebolo telo Kristovo, no po konsekrácii tu je telo 
Kristovo. On sám povedal a stalo sa."  

Prvým a najvyšším určením svätej obety je, aby bola Bohu 
vzdávaná taká poklona, aká je jeho nekonečnej velebnosti dôstojná. 
Druhým jej určením je, aby veriaci z obety svätej omše dostali 
milosť, blaho a požehnanie. Prvý je teda Boh, ktorý ako sa vyjadruje 
apoštol Pavol, dostane z oltára svoj podiel. Len po ňom smú 
z milostivých pokladov tejto obety žiadať stvorenia. Preto 
nasledujú najprv modlitby, v ktorých Boh prijíma poklonu, ktorá 
mu prislúcha ako najvyššej bytnosti, ako nášmu Stvoriteľovi  
a Vykupiteľovi.  

Prvá modlitba, ktorá sa pripája ku slovám: „Kedykoľvek toto 
budete robiť, robte to na moju pamiatku“, znie: „A preto Pane, my 
služobníci tvoji, lež aj ľud tvoj svätý, rozpamätúvame sa tak na 
blahoslavené umučenie ako aj na zmŕtvychvstanie, lež aj na slávne 
nanebovstúpenie tohože Krista, tvojho Syna, Pána nášho  
a prinášame tvojej prevznešenej velebnosti z tvojich vlastných 
údelov a darov obetu čistú †, obetu svätú †, obetu  nepoškvrnenú †, 
svätý Chlieb † večného života a Kalich † trvalej spásy.“ 

Zmysel týchto slov je tento: Keďže Kristus prikázal, aby sme 
pri svätej omši na neho pamätali, robíme to teraz, keď je ako obeta 
prítomný na oltári a pamätáme na jeho utrpenie a smrť, ktorou 
svoju obetu dokonal, na jeho zmŕtvychvstanie, ktorým svoju obetu 
oslávil a na jeho nanebovstúpenie, ktorým svojmu nebeskému 
Otcovi svoju obetu sprítomnil a ešte ustavične sprítomňuje, keď 
sediac po jeho pravici, seba vždy predstavuje ako kňaza i ako obetu. 
My si pritom plníme svoju povinnosť a prinášame Tebe, večný 
Bože, poklonu, aká Tvojej nekonečnej Velebnosti prislúcha, keď 
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Tvojho premilého Syna, ktorého si nám daroval na spasenie, Tebe 
zase vraciame.  

Pri tejto modlitbe kňaz robí päťkrát znamenie kríža nad 
najsvätejším telom a predrahou krvou Ježiša Krista. Tieto kríže 
majú teraz, po premenení, celkom iný význam, ako mali pred ním. 
Znamenia kríža (prežehnávania) pred premenením mali vyprosiť 
Božie požehnanie na obetné dary a mali dávať najavo, že toto 
požehnanie očakávame pre zásluhy ukrižovaného Spasiteľa. 
Znamenia kríža po premenení majú do našej duše silne vštepiť, že 
obeta, ktorá sa nachádza na oltári, je jedna a tá istá obeta, ktorá bola 
obetovaná na kríži.  

Druhá modlitba znie: „Ráč na tieto dary vzhliadnuť 
milostivým a jasným pohľadom a prijať ich ako si ráčil prijať dary 
spravodlivého služobníka Ábela a obetu nášho praotca Abraháma  
i tú svätú žertvu a nepoškvrnenú obetu, ktorú tebe priniesol tvoj 
veľkňaz Melchizedech." Tu sa pýtame: Prečo kňaz prosí, aby Boh 
milostivo vzhliadol na obetné dary a so zaľúbením ich prijal? Či táto 
obeta nie je sám Ježiš Kristus, a preto je Bohu Otcu nekonečne 
príjemná? Prirodzene že je, avšak prosba o milostivé prijatie 
najsvätejšej obety sa nevzťahuje na Ježiša Krista ako obetu, ale na 
nás, ktorí obetu prinášame. Ak je i naša obeta nepoškvrnená a Bohu 
nanajvýš príjemná, my, ktorí ju prinášame, sme len úbohí ľudia, na 
ktorých vševediace Božie oko nájde mnoho škvŕn a chýb. Preto 
Boha prosíme, aby navzdory našej nehodnosti milostivo ráčil prijať 
obetu, ktorá má nekonečnú cenu.  

V tejto modlitbe sa spomína obeta Ábela, ktorý Pánu obetoval 
baránka, obeta Abraháma, ktorý z poslušnosti k Bohu chcel 
obetovať svojho vlastného syna i obeta Melchizedecha, ktorý 
obetoval chlieb a víno. Tieto tri obety sa spomínajú preto, lebo boli 
predobrazmi obety Ježiša Krista. Obeta Ábelova, baránok ako i jeho 
osoba samotná predobrazuje vyvýšenú obetu i kňaza obetníka 
Krista. Ako Ábela zabil zo závisti jeho brat Kain, tak židovský národ 
z nenávisti zabil Krista. A podľa zjavenia je Kristus baránkom, ktorý 
bol zabitý a ktorý vzal na seba hriechy sveta. Obeta Abrahámova 
predobrazovala krvavú obetu Kristovu na kríži, o čom hovorí 
apoštol národov: „Svojho vlastného syna nešetril, ale dal ho za nás." 
Obeta Melchizedecha, ktorý obetoval chlieb a víno, predobrazovala 
nekrvavú obetu svätej omše. Keď teda kňaz prosí Pána, aby prijal 
obetu svätej omše so zaľúbením, ako prijal tieto tri menované 
obety, tým nechce nijako stavať tieto obety na rovnaký stupeň 
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ako obetu svätej omše. Prosí len o to, aby sme boli Bohu s našou 
svätou obetou tak príjemní, ako mu boli s ich obetami príjemnými 
Ábel, Abrahám a Melichizedech pre ich cnosti. Musíme sa teda zo 
všetkých síl snažiť, aby sme pri obete svätej omše boli prítomní  
s Ábelovou nevinnosťou i pokorou, s Abrahámovou vierou  
i poslušnosťou a s vďačnosťou i láskou Melchizedechovou, aby sme 
sa tak stali účastnými ovocia tejto obety. Kto sa nekajúcne 
zúčastňuje na svätej omši, nepripravuje Bohu žiadne zvláštne 
zaľúbenie a Boh rovnako tak neprijme obetu z jeho rúk, hoci svätú, 
ako neprijal obetu zlého Kaina.  

Po druhej modlitbe sa kňaz hlboko ukloní a modlí sa  
so zopnutými rukami: „Ponížene prosíme Teba, všemohúci Bože: 
prikáž ich preniesť rukami Tvojho svätého Anjela na Tvoj nebeský 
oltár, pred tvár svojej božskej velebnosti, aby sme213 my všetci, 
ktorí z tohto podielu na oltári prijmeme presväté † Telo a Krv † 
tvojho Syna, boli naplnení všetkým nebeským požehnaním  
a milosťou. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.“ 

Táto modlitba je úzko spojená s predchádzajúcou modlitbou. 
Kňaz i ľud sú si vedomí svojej nehodnosti, preto sa obávajú, že Boh 
obetu a ich modlitby neprijme so zaľúbením. Teda pokoria sa  
a vrúcne prosia Boha, aby našu obetu a naše modlitby dal skrze 
anjela zaniesť pred trón svojej velebnosti. Anjeli sú dokonale čistí  
a svätí. Ak sa skrze ich ruky dostane naša obeta a modlitba pred 
Boha, iste bude mať v nich zaľúbenie. Niektorí tu pod anjelom 
rozumejú samotného Ježiša Krista, ktorého prorok Malachiáš 
nazýva anjelom zmluvy. Vtedy by modlitba znamenala: aby Boh dal 
zaniesť obetu k sebe skrze samotného Ježiša Krista, v ktorom má 
nebeský Otec svoje zaľúbenie.  

Toto sú tie tri modlitby, ktorými má byť Bohu preukázaná 
poklona, aká jeho nekonečnej velebnosti patrí. Teraz nasledujú tri 
modlitby, v ktorých Boha prosíme, aby ovocie obety svätej omše 
privlastnil stvoreniam, ktoré jeho pomoc potrebujú.  

V prvej modlitbe pamätáme na mŕtvych a prosíme Boha, aby 
pre obetu svojho premilého Syna ráčil im zmierniť muky 
v očistci, skrátiť ich a vziať ich do príbytkov večného pokoja. Táto 
modlitba, nazvaná podľa jej prvých slov „Memento za mŕtvych", 
                                                             
213 Pred slovami „aby sme“ kňaz pobozká oltár na znamenie vrúcnej lásky a najhlbšej úcty k  obetnému 
Baránkovi. Potom sa vzpriami a pri slovách „telo a krv“ robí znamenie kríža nad svätými obetnými darmi 
na znamenanie, že pre ne sa nám z kríža dostáva plnosti nebeského požehnania i milosti. Na konci modlitby 
kňaz robí i na sebe kríž, aby tak dal najavo, že bohaté a prehojné oltárne požehnanie chce privlastniť i sebe 
skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
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znie: „Rozpomeň sa Pane aj na služobníkov a služobnice svoje M.  
a M., ktorí nás predišli so znamením viery a odpočívajú spánkom 
pokoja. Prosíme, Pane, dožič týmto i všetkým ktorí v Kristovi 
odpočívajú, miesto občerstvenia, svetla a pokoja. Skrze tohože 
Krista, Pána nášho. Amen. 

Je to krátka, ale na myšlienky bohatá modlitba. „Rozpomeň 
sa.“ Aký ľúbezný výraz! Tých ktorých milujeme, na tých sa  
v modlitbe rozpomíname. Sv. Cyril hovorí: „Pri konaní svätých 
tajomstiev rozpomíname sa na zomrelých veriacich. Modlime sa  
k Bohu za mŕtvych, aby súc tak milosrdným a dobrým, bol aj k nim 
i k nám milostivý“. Toto memento vyviera z materského srdca 
Cirkvi. Žíznivé zástupy pijú z prúdu milostí, ktorý má svoj prameň 
na obetnom oltári. Cirkev vidí odchádzať do večnosti tisíce a tisíce 
svojich detí. Svet na nich už skoro zabudol, no Cirkev sa nikdy 
neprestane rozpomínať na svoje deti!  

Pri slovách: „Na služobníkov a služobnice svoje“ kňaz trochu 
počká ako pri memente za živých pred svätým premenením, lebo 
tu sa rozpomína na tých mŕtvych, za ktorých obetu svätej omše 
prináša, ako i na tých, za ktorých sa chce zvlášť modliť a prosí Boha, 
aby im ráčil dopriať ovocie tejto svätej obety.  

Keď kňaz si takto splnil svoju kresťanskú povinnosť lásky  
k zosnulým, v nasledujúcej modlitbe obráti svoje myšlienky  
k živým a i za nich obetuje svätú omšu. Modlí sa: „Aj nám svojim 
hriešnym služobníkom, ktorí dúfame v hojnosť tvojich zľutovaní, 
ráč darovať nejakú účasť a spoločenstvo so svojimi svätými 
Apoštolmi a Mučeníkmi: s Jánom, Štefanom, Matejom, Barnabášom, 
Ignácom, Alexandrom, Marcellinom, Petrom, Felicitou, Perpetuou, 
Hátou, Luciou, Anežkou, Cecíliou, Anastáziou a so všetkými svojimi 
svätými. Pripusť nás do ich spoločnosti, nie pre naše zásluhy, ale 
ako štedrý darca odpustenia. Skrze Ježiša Krista, Pána nášho.“ 

Nielen trpiaca, ale i bojujúca Cirkev má byť mocou obety 
privedená k oslávenej Cirkvi do neba. Krásne nebo, ktoré dušičkám 
prajeme, smieme a máme želať i sebe. Ale my nie sme ešte neba 
hodní, lebo sme hriešni. Nikto z nás sa nebude zdráhať pokorne 
vyznať, že je hriešny. Lebo keď si hovoríme: Nemám hriech, tak 
zavádzam seba a niet vo mne pravdy.  

Pri slovách „Aj nám svojim hriešnym služobníkom“ sa kňaz 
bije do pŕs s mýtnikom z evanjelia a pokorujúc sa, uznáva sa za 
hriešnika. Tieto slová hovorí nahlas, aby ho prítomní okolo neho 
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počuli, a zároveň s ním sa pokorili a Boha o milosť a zmilovanie 
prosili.  

Bitie sa do pŕs je znamením žiaľu i skrúšenosti srdca.  
Do pŕs sa bije mýtnik, keď hovorí: Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu! Do pŕs sa bil ľud pri Ježišovej smrti, keď videl znamenia  
a zázraky. Do pŕs sa bije kňaz a s ním i kresťanský ľud, lebo 
všetkých preniká povedomie svojej hriešnosti. A do čoho vkladáme 
my hriešnici svoju nádej? Do veľkosti Božieho zľutovania. Ó, práve 
hriešnikom ide v ústrety Božie milosrdenstvo! Ako kedysi Petrovi, 
Magdaléne alebo lotrovi i dnes sa ešte vždy otvára láskavé srdce 
Spasiteľovo, aby dychom svojej milosti a lásky zničil nie hriešnika, 
ale hriech. Ako horko plakal Peter, aké hojné slzy ronila Magdaléna, 
ako hlboko zavzdychal nešťastný lotor v poslednej hodine! Čo 
skúsili všetci? Veľkosť Božieho milosrdenstva! Tohto 
milosrdenstva sa má dostať i nám hriešnikom. Preto pristúpme  
s dôverou k trónu milosti, aby sme obsiahli milosrdenstvo a našli 
milosť.  

Svätí, ktorí sa v tejto modlitbe vymenúvajú, sú nasledujúci: Ján 
krstiteľ, ktorého dal Herodes sťať kvôli jednej tanečnici. Ján stojí na 
prahu medzi starým a novým kresťanským mučeníctvom. Jemu sa 
dostalo významného poslania, aby predchádzal Pána a pripravoval 
mu cestu a izraelský ľud privádzal k poznaniu spásy. Jeho 
mučeníctvo slávime 29. augusta a deň jeho narodenia je 24. júna. 
Spolu s najsvätejšou Pannou má prednosť pred všetkými ostatnými 
svätými. Právom má miesto po svätom premenení, keďže prítomný 
je Baránok Boží, na ktorého on ako jeho predchodca ukázal  
a povedal: ,,Hľa, Baránok Boží, hľa, ktorý sníma hriechy sveta". 

Rad kresťanských mučeníkov otvára svätý Štefan, diakon. 
Zomrel ukameňovaním. Apoštol Matej sa spomína len tu, lebo nebol 
bezprostredne povolaný Pánom. Bol sťatý sekerou. Jeho sväté telo 
sa dostalo skrze sv. Helenu do Trieru, mesta ktorého je patrónom. 
Jeho sviatok pripadá na 24. februára. Ignác bol učeníkom apoštola 
Jána a biskupom v Antiochii. V Ríme v roku 107 ho hodili na 
roztrhanie levom. Alexander, šiesty pápež, ktorého v roku 132 
ubodali dýkami, až kým nezomrel. Marcellinus, kňaz a Peter, 
exorcista, ktorých oboch v roku 304 zoťali. Felicita a Perpetua, dve 
mladé ženy z Kartága, ktoré v roku 202 podstúpili mučenícku smrť. 
Obe sa vyznamenali obzvlášť veľkým hrdinským duchom. Skutky 
mučeníkov hovoria: „Kráčali z väzenia k amfiteátru ako do neba, 
veselo, so žiariacou tvárou, trasúc sa, ale od radosti, nie od strachu“. 



204 
 

Boli najprv ukrutne bičované, potom predhodené divokému býkovi  
a napokon sťaté. Ich sviatok pripadá na 7. marca. Agáta, Lucia, 
Anežka, Cecília a Anastázia, všetky žili v treťom a štvrtom storočí  
a obsiahli dvojitú korunu panien i mučeníkov.  

Títo svätí mužského i ženského pohlavia patrili k rozličným 
stavom. Jedni z nich boli kňazi druhí laici. Jedni v stave 
manželskom, druhí v stave slobodnom, jedni vážení a bohatí, druhí 
nízkeho pôvodu a chudobní. Tým nám Cirkev dáva na vedomie, že 
človek môže v každom stave, veku a pohlaví pracovať na svojej  
spáse a aj ju dosiahnuť. Menuje však samých mučeníkov, tým nás 
poúča, že musíme byť mučeníkmi, ak nie krvavým spôsobom, tak 
aspoň nekrvavým, t. j. že sa musíme ustavične zapierať a umŕtvovať 
podľa slov nášho božského vzoru: ,,Kto chce ísť za mnou, nech 
zaprie sám seba, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma.“214  

„Pre Krista, Pána nášho.“ Tak sa predchádzajúca modlitba 
zakončila a bez „Amen" pokračuje hneď modlitba nasledujúca: 
,,Skrze ktorého Ty, ó Bože! všetko toto dobré tvoríš, posväcuješ †, 
obživuješ †, požehnávaš † a nám dávaš, skrze neho †, s ním † a v 
ňom †, patrí Tebe, Bohu †, Otcu všemohúcemu, v jednote Ducha † 
Svätého všetka česť a sláva na veky vekov. Amen."  

Slová „všetko toto dobré" sa v dávnych časoch vzťahovali 
najprv na rozličné predmety, ktoré veriaci prinášali a dávali ich 
požehnať: ako mlieko, med, ovocie, olej, vosk, kadidlo a podobné. 
Od tých čias, keď táto obyčaj, prinášať ovocie a potraviny na 
požehnanie, bola zrušená, prenášajú sa požehnávajúce slová  
a znaky na Ježiša Krista, prítomného pod spôsobmi chleba a vína, 
keďže v ňom je nám darované všetko. Skrze neho Boh Otec tvorí 
všetko dobré. Tieto dary chleba a vína, ktorých spôsoby sú ešte tu, 
mnohé ostatné dary, ktoré sa kedysi na požehnanie prinášali  
a nakoniec i najsvätejšie telo a predrahá krv Ježiša Krista, ktorým 
sa čo najúctivejšie klaniame, sú zázraky jeho tvoriacej 
všemohúcnosti.  

Všemohúcnosťou Ježiša Krista sa potom obetné dary  
v premenení podstaty posväcujú, ich podstata prestáva  
a prechádza do najsvätejšieho tela a krvi Ježiša Krista. Pri svätom 
premenení sa skutočne oživuje neživá matéria chleba a vína, keď sa 
premenia v presväté telo a predrahú krv Ježiša Krista. Na telo a krv 
Ježiša Krista, ako na obetu Nového Zákona, sú naviazané všetky 
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milosti i požehnania. Preto kňaz hovorí: ,,Ty (ich) požehnávaš“. 
Nakoniec sa nám vo svätom prijímaní ako pokrm duše podáva telo 
i krv Ježiša Krista. Preto kňaz hovorí: „Ty nám (ich) podávaš“.  

Kňaz odkryje kalich, úctivo pokľakne, zdvihne sa, roztvorí dva, 
od svätého premenenia zložené prsty, palec a ukazovák,  
a s najväčšou úctivosťou berie svätú hostiu. S Najsvätejším telom 
Pána robí znamenia kríža a síce trikrát nad kalichom od okraja po 
okraj, potom dvakrát medzi sebou a kalichom. Kňaz potom drží 
svätú hostiu nad kalichom a oboje, kalich i hostiu, trochu 
pozdvihne. Pri tomto obrade hovorí už uvedené slová: ,,Skrze neho 
† a s ním † a v ňom † patrí Tebe, Bohu Otcu všemohúcemu, v jednote 
Ducha † Svätého všetka česť a sláva!" 

Slová „Skrze neho a s ním a v ňom“ vyjadrujú, že sme  
s Kristom, našou hlavou, najužšie spojení ako údy a že nám od neho 
prichádza každá milosť a všetka spása. Kríže, ktoré kňaz pri tejto 
modlitbe robí, vyjadrujú, že obeta svätej omše je nekrvavé 
obnovenie krvavej obety na kríži a že nášmu ukrižovanému 
Spasiteľovi za všetko ďakujeme. Na konci modlitby kňaz vyslovuje 
posledné a najdôležitejšie určenie obety svätej omše, ktorým je 
česť a sláva Božia. Zároveň svätú hostiu s kalichom trochu 
pozdvihne. Toto pozdvihnutie má byť pre nás napomenutím, aby 
sme aj my svoje srdce pozdvihli k Bohu a s veľkou nábožnosťou sa 
modlili. 

Ale táto vznešená obeta sa nemá konať len raz, ona sa má 
neustále opakovať a má trvať až do konca čias, teda „Na veky 
vekov“. Tieto veľkolepé a premocné záverečné slová, ktoré sa kňaz 
modlí nahlas alebo ich spieva, prerušujú tajomné ticho kánonu, aby 
ľud slovom „Amen" dal najavo svoj súhlas so všetkým, čo sa kňaz 
sám doposiaľ modlil a obetoval Bohu.  

Touto modlitbou sa končí druhá hlavná časť svätej omše, 
sväté premenenie. Nasleduje Pater Noster, tretia hlavná časť  
a sväté prijímanie.  

 

Hlava 40. Od Pater noster až po Agnus Dei 
 

S Pater Noster alebo s Otčenášom, ktorý je pre sväté 
prijímanie tým, čím je Prefácia so Sanktus pre sväté premenenie, sa 
začína príprava ku svätému prijímaniu. Otčenáš je po svätom 
premenení na správnom mieste, lebo skrze premenenie sa Kristus 
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Pán za nás obetoval. Teraz teda môžeme Boha pozdravovať, ako 
svojho Otca a prednášať mu svoje prosby s detinskou dôverou. Veď 
skrze nášho Spasiteľa sme sa stali jeho dietkami. Otčenáš sa 
nachádza na správnom mieste pred svätým prijímaním aj preto, 
lebo keď sa pripravujeme mať účasť na božskej hostine, tak sa sluší, 
aby sme sa považovali za Božiu rodinu a v radosti svojho srdca 
volali Boha našim Otcom. Zvlášť slová: „Chlieb náš každodenný daj 
nám dnes!" nás živo upamätúvajú na chlieb anjelský, na mannu 
nebeskú, ktorá nám býva podávaná vo svätom prijímaní.  

Otčenáš je zo všetkých modlitieb modlitbou najvznešenejšou  
i najsvätejšou, lebo nepochádza od ľudí, ale od samotného Ježiša 
Krista, Syna Božieho. On sa ho modlil prvý a od toho času sa ho 
modlia milióny a milióny kresťanov. Otčenáš je pri všetkej jeho 
krátkosti modlitbou najúplnejšou, lebo obsahuje všetko, čo 
môžeme i čo máme žiadať pre telo i dušu, pre čas i pre večnosť, pre 
seba i pre iných. Otčenáš je tiež modlitbou Bohu najpríjemnejšou, 
pretože pôvodcom tejto modlitby je jeho najmilovanejší Syn. 
Otčenáš je napokon modlitbou najpotrebnejšou, lebo každý 
kresťan katolík, akonáhle dospel k užívaniu rozumu, sa ho musí 
naučiť a je povinný sa ho často modlievať. Preto sv. Otcovia  
a učitelia o Otčenáši hovoria tými najvznešenejšími výrazmi, ba 
nenachádzajú dostatok slov, ktorými by vhodnosť, cenu i moc tejto 
modlitby mohli vynachváliť.  

Kňaz začína Otčenáš po výzve „Modlime sa!" týmto úvodom: 
„Spasiteľným prikázaním napomenutí a božským ustanovením 
poučení, opovažujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach 
atď." 

Zo strany úbohých ľudí považujeme za opovážlivosť  
ale aj za zvláštne privilégium veriacich, oslovovať zvrchovaného 
Boha ako Otca. Keď si trúfame Boha nazývať našim Otcom, 
opierame sa o prikázanie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý povedal: 
„Tak sa máte modliť!“215.  

Boh je nám Otcom, lebo nás stvoril z ničoho, obdaril nás 
rozumom i slobodnou vôľou a našej duši vtlačil nielen prirodzený, 
ale i nadprirodzený obraz svojej duše. Boh nám je Otcom, lebo nás 
skrze smrť svojho Syna oslobodil od večnej smrti a vytrhol nás  
z hrozného pekla, do ktorého sme už-už padali. Boh nám je Otcom, 
lebo sme podľa jeho nariadenia znovuzrodení z vody a z Ducha 

                                                             
215 Mat. 6, 9. 



207 
 

Svätého a boli sme ustanovení za synov Božích aj za dedičov jeho 
kráľovstva.  

Boh nie je len Otcom jedného alebo druhého, on je Otcom nás 
všetkých, bohatého i chudobného, vysokopostaveného i úbohého. 
Aj najchudobnejší a najnešťastnejší má v Bohu svojho Otca, ktorý 
na neho myslí, miluje ho a stará sa o neho. Ak však všetci, a Kristus 
uprostred nás, prislúchame k jednej veľkej Božej rodine, tak potom 
nás musí prenikať i pravý rodinný duch, Božia láska, musíme byť 
jeden k druhému dobrotiví, blahoprajní, úctiví a ohľaduplní, teda 
musíme jeden druhému pomáhať, odpúšťať si, jeden za druhého sa 
modliť, inak si v modlitbe „Otčenáš" protirečíme.  

„Ktorý si na nebesiach.“ Boh je na nebesiach, žije na nebesiach, 
panuje na nebesiach a z nebies nad celou zemou. Tento výraz nás 
rozpomína na jeho Všemohúcnosť a na jeho zvrchovanú moc, 
ktorou vládne nad všetkými stvoreniami. Rozpomína nás na 
otcovské dedičstvo, v ktorom ako Boží synovia máme nádej a ktoré 
obsiahneme nie na zemi ale na nebesiach. Rozpomína nás na 
nebeský cieľ, ktorý máme mať vždy na mysli, na povinnosť, aby 
sme svoje srdce odtrhli od pozemských vecí a pozdvihli ho  
k nebesiam, k našej večnej vlasti."216  

Prvé slová Otčenáša „Otče náš, ktorý si na nebesiach", sú 
oslovením alebo titulom, ktorý podľa nariadenia božského Učiteľa 
máme Najvyššiemu dávať, keď modliac sa prichádzame k trónu 
jeho milosti. Po tomto oslovení nasleduje sedem prosieb, ktoré 
obsahujú všetko to, v čo nám prináleží od Boha dúfať a o čo ho 
môžeme žiadať. Prvé tri prosby sa vzťahujú výhradne na Boha,  
v štyroch ostatných prosíme pre nás samých a síce za všetko, čo 
nám je pre časnosť i večnosť potrebné a žiadúce.  

Prvá prosba znie „Posväť sa meno Tvoje". Pod menom Božím, 
ktoré má byť posvätené, rozumieme Boha samého, zvlášť ako sa 
navonok zjavuje, ako všemohúceho, nekonečne múdreho, 
spravodlivého, dobrotivého a milosrdného. Slovo „posvätiť", 
neznamená učiniť svätým, lebo Boh je nekonečne svätý, a tak 
nemôže byť svätejším, než už je. Posvätiť tu znamená ako Boha ctiť, 
uznávať a vyznávať, že on je najvyššou, najdokonalejšou dobrotou 
a my mu preto preukazujeme najhlbšiu úctu. Tak teda prosbou 
„Posväť sa meno Tvoje“ vyslovujeme úprimnú žiadosť, aby Boha 
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nikto nezneuctil, nepotupil, ale aby sme ho my i všetci ľudia čo 
najlepšie poznali, milovali ho a ctili.  

Táto prosba právom zaujíma prvé miesto, lebo všetci sme 
stvorení k tomu, aby sme Boha poznali, jemu slúžili jeho milovali  
a jeho velebili, a aj preto že predovšetkým jemu, ako nášmu Otcovi, 
patrí úcta, láska a poslušnosť. 

Druhá prosba znie „Príď kráľovstvo Tvoje“. Kráľovstvo,  
o ktoré prosíme, je trojaké: kráľovstvo okolo nás alebo kráľovstvo 
pravdy, t. j. katolícka Cirkev na zemi. Kráľovstvo v nás, čiže 
kráľovstvo milosti, t. j. život podľa predpisov svätého náboženstva, 
teda verné nasledovanie Ježiša. Kráľovstvo nad nami čiže 
kráľovstvo slávy, t. j. večné blahoslavenstvo na nebesiach.  

Keď sa teda modlíme „Príď kráľovstvo Tvoje“, prosíme najprv 
o kráľovstvo pravdy a síce: 1. aby sme v pravej a spasiteľnej viere, 
v ktorej sme sa narodili a boli sme vychovaní, vytrvali až do konca 
svojho života; 2. aby tí, ktorí síce k Cirkvi katolíckej prináležia, ale 
vo veciach viery a spásy sú ľahostajní a chladní, zase roznietili svoju 
horlivosť vo viere a ako dobrí kresťania katolíci žili; 3. aby 
neveriaci a heretici došli k poznaniu pravej viery a obrátili sa na 
katolícku vieru; 4. aby nám Boh vo svojom milosrdenstve ráčil dať 
nábožných biskupov i horlivých duchovných pastierov, ktorí by 
hľadali len jeho slávu a spásu duší.  

Touto druhou prosbou si tiež chceme vyprosiť, aby nás  
i všetkých ľudí Boh ráčil zachovať v stave milosti alebo nám  
i ostatným dal milosť obrátenia a po tomto časnom živote nás 
priviedol do svojho večného kráľovstva, do neba.  

Tretia prosba znie „Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi." 
Keď sme sa v predchádzajúcej prosbe modlili hlavne za nebo ako 
náš posledný cieľ, tu prosíme o najhlavnejší prostriedok  
k dosiahnutiu toho cieľa, a síce o plnenie Božej vôle. Spasení 
môžeme byť len, keď budeme Božiu vôľu plniť. Kristus jasne 
hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane! Pane! vojde do kráľovstva 
nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, ten 
vojde do kráľovstva nebeského.“217  

Keď hovoríme „Buď vôľa Tvoja“, prosíme predovšetkým o to, 
aby sme my i všetci ľudia plnili Božiu vôľu. Ale čo musíme činiť, aby 
sme Božiu vôľu plnili? Musíme zachovávať Božie i cirkevné 
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prikázania, ochotne sa vo všetkom, čo je dobré, podvoľovať svojim 
duchovným i svetským predstaveným a verne si plniť povinnosti 
svojho stavu, lebo to všetko chce Boh. Táto prosba obsahuje 
premnoho, lebo podľa sv. Augustína, hovoríme v nej tak, ako keby 
sme Bohu hovorili: ,,Otče nebeský, posilni nás Svojou milosťou, aby 
sme usporiadali každé svoje počínanie podľa Tvojich ustanovení  
a vykonali všetko, čo  prináleží činiť tým, ktorí sú Tvoji synovia. 
Posilni nás, aby sme po všetky dni svojho života chodili pred Tvojou 
tvárou vo svätosti a spravodlivosti, zlým náklonnostiam sa 
nepodvoľovali, ale bezprestania sa ovládali. Posilni nás, aby sme Ti 
tak verne slúžili ako anjeli na nebesiach.“  

Ale v tejto prosbe prosíme Boha i o to, aby sme sa jeho vôli 
podrobili, t. j. aby sme sa mu vo všetkom, čo s nami urobí, 
dobrovoľne oddali. Sme prísne povinní oddať sa do Božej vôle, lebo 
Boh je náš Pán a Stvoriteľ a my sme celí jeho. Keby naša vôľa mala 
odporovať jeho vôli, bolo by to, ako keby sme sa chceli stať  
nezávislými na ňom, zbaviť sa jeho vlády nad nami a neuznávať ho 
už viac za neobmedzeného Pána. Ale my sa môžeme s plnou 
dôverou oddať do jeho vôle, lebo on je náš Otec a vždy nám chce len 
dobre. I v trápeniach a v súženiach, ktoré na nás dopúšťa, sa 
prejavuje jeho láska, lebo skrze ne nás chce očistiť od našich vád, 
chýb a nevhodných náklonností, chce nám poskytnúť príležitosť, 
aby sme si časné tresty za svoje hriechy odtrpeli už tu na zemi, a tak 
si rozmnožili svoje zásluhy pre nebo.  

K slovám „Buď vôľa Tvoja!", pridávame „ako v nebi tak i na 
zemi". Tým vyjadrujeme, že chceme Božiu vôľu tak rýchlo, tak radi 
a tak úplne plniť a ochotne sa jej podvoľovať ako anjeli a svätí  
v nebi. Títo sa však Božej vôli podvoľujú s vrúcnou láskou, jeho 
rozkazy vykonávajú s rýchlosťou blesku, nechcú vedieť ani dôvody, 
prečo im Boh jedno alebo druhé ukladá, ale poslúchajú len preto, že 
to Boh chce.  

Tak máme poslúchať Boha i my, tak sa mu máme podvoľovať. 
Božia vôľa nám musí byť nado všetko. I keby nám Boh niečo 
prikázal, čo by nám ťažko padlo, nesmieme mu to odopierať, jeho 
vôľu musíme rýchlo a bez otáľania vyplniť. Ak Boh na nás zošle kríž 
a trápenie, ba ak nám skrze neúprosnú smrť vezme našich veľmi 
drahých blížnych, i vtedy sa musíme jeho vôli celkom poddať, lebo 
vieme, že tým, ktorí Boha milujú, všetky veci poslúžia k dobrému.218  
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Po prvých troch prosbách, ktorých predmetom je Božia sláva, 
nasledujú štyri ostatné, ktoré sa vzťahujú k blahu človeka.  

V štvrtej prosbe „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“, 
žiadame, aby nám Boh ráčil dať to, čo každý deň pre telo i dušu 
potrebujeme. Všetky slová tejto prosby sú dôležité.  

Hovoríme „Daj!“ Tým vyznávame, že Boh je darca všetkých 
dobrých darov. Len on nám môže dať všetko. Ľudia nám nemôžu 
dať nič, čo prv od Boha nedostali. Oni sú len jeho nástrojmi, 
viditeľnou rukou, skrze ktorú nám Boh udeľuje svoje milosti.  

Modlíme sa „Daj nám!" Toto slovíčko „nám“ v sebe zahŕňa 
všetkých ľudí, chudobných i bohatých, vysoko postavených  
i úbohých. I najväčší páni sveta sú pred Bohom žobrákmi a tiež sa 
musia modliť „Daj nám!“ Ale hovoríme: „Daj nám"  a nie „daj mi"  
i preto, lebo kresťanská láska je taká, že máme mať starosť nielen 
o seba, ale o všetkých ľudí.  

Modlíme sa „Daj nám dnes". Slovíčko „dnes“ znamená, že sa 
nemáme strachovať o budúcnosť. Preto i božský Spasiteľ hovorí: 
„Nestarajte sa o zajtrajšok". Prosíme len o chlieb na dnešný deň, 
zajtra zase prídeme k nášmu nebeskému Otcovi a budeme ho znovu 
prosiť. Tým sú teda vylúčené priveľké obavy o pozemské veci, ale 
zároveň je tu vyjadrená i povinnosť častej modlitby.  

Prosíme o chlieb. Pod tým sa rozumie všetko, čo potrebujeme 
pre telo i dušu, pre časnosť i pre večnosť. Po slove chlieb nasleduje 
slovo „každodenný“, na znamenie toho, že neprosíme o niečo na 
mnoho rokov, ale len o toľko, koľko je potrebné.  

Ani slovo „náš“ sa tu nenachádza nadarmo. Dáva najavo, že 
máme jesť chlieb zaslúžený a poctivý. Lebo kto si nadobudol chlieb 
nespravodlivosťou a inými hriechmi, ten neje chlieb svoj, ale cudzí. 
(Sv. Chryzostom.)  

Čím je chlieb pre telo, tým je sviatosť oltárna pre dušu. Lebo 
Pán nám dal chlieb z neba, ktorý má v sebe všetku sladkosť. 
Sviatosť oltárna vo svätom prijímaní je naším chlebom, chlebom 
našej duše, lebo nám ju zanechala nekonečná láska a štedrosť 
Kristova. Pre kňazov je i v doslovnom zmysle chlebom 
každodenným, keďže každý deň je na oltári, aby ho úctivo prijímali. 
A ostatným veriacim sv. Ambróz hovorí: „Ak je Kristus vo svätom 
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prijímaní našim každodenným chlebom, prečo ho prijímaš len 
jedenkrát v roku? Ži tak, aby si ho mohol prijať každý deň.“219  

Prví kresťania, posilnení týmto chlebom, išli do žalárov  
velebiac Boha. Posilnení týmto chlebom si líhali na mučidlá  
a vystupovali na hranice. I my, posilnení týmto chlebom, nesieme 
svoj kríž a putujeme ďalej medzi tŕňmi. Posilnení týmto chlebom 
žiadame si dokonať svoje putovanie na zemi. Boh je našim 
majetkom vo večnosti, našim chlebom a pôžitkom. Tam už pominie 
minulosť a budúcnosť. Človek dnes slávi večnosť pri svojom Bohu. 
Krásna prosba „Chlieb náš každodenný daj nám dnes", sa tak stala  
posledným stupňom ku dokonalej skutočnosti.  

Pozri s kňazom na oltár! Hľa, dnes je Kristus pre teba obetou! 
Prečo sa k nemu neprichádzaš s vďačným srdcom a nechceš mu 
slúžiť, aby si s ním mohol sláviť večné dnes? Nestoj v ceste svojmu 
vlastnému šťastiu!  

Piata prosba znie „A odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom“. Malo by sa povedať ,,naše dlhy." 
Lebo naše hriechy sú dlhmi. Splatiť ich nemôžeme, preto prosíme, 
aby nám ich Boh odpustil. A odpustí nám ich pod tou podmienkou, 
ak i my odpustíme. Lebo keď odpustíte ľuďom ich hriechy, i vám 
váš nebeský Otec odpustí vaše hriechy, ale ak neodpustíte ľuďom, 
ani váš Otec vám neodpustí vaše hriechy.220  

Teda odpustenie hriechov nezáleží len na ich kajúcnom 
vyznaní, ale i na zmierlivej mysli, ktorú máme mať jeden  
k druhému. Keďže hriechmi sme Božiu velebnosť urazili, tak táto 
požiadavka je nadmieru správnou. Veď či by to nebola nevýslovná 
opovážlivosť, žiadať od Boha, aby nám odpustil naše hriechy, keď 
by sme my nechceli odpustiť iným? Či by to nebolo také isté, ako 
keby sme sa považovali za vyššiu bytosť ako Boh a Bohu učinenú 
urážku by sme tak považovali za odpustiteľnejšiu než svoju 
urážku? Boh je teda v istom ohľade sám sebe dlžný ustanoviť túto 
podmienku odpustenia hriechov. Kto teda nechce odpúšťať, nemá 
ani v odpustenie dúfať, vyslovuje tak súd sám nad sebou, 
kedykoľvek sa Otčenáš modlí. (Sv. Chryzostom.)  

V šiestej prosbe prosíme „Neuveď nás do pokušenia.“ Táto 
prosba sa týka pokušenia hriechu, nebezpečenstva hrešiť, ktoré 
pochádza od zlého ducha, od ľudí, od našej vlastnej slabosti, ale 

                                                             
219 De sacr. 5, 4. 
220 Mat. 6, 14. 15. 
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nikdy nie od Boha samého. „Boh sám nikoho k zlému nepokúša.“221 
Ale tým si nechceme vyprosiť, aby sme nemali vôbec žiadne 
pokušenia, chceme len to, aby nás pokušenie tak neovládlo, že by 
sme privolením k nemu zhrešili. Keďže náš život na zemi je 
nepredstaviteľný bez boja a dokonca boj sám nám poskytuje 
príležitosť k získaniu zásluh, preto si kresťan nežiada úplné 
odstránenie pokušení, ale žiada si, aby bol od príliš nebezpečných 
pokušení ochránený a dokázal im všetkým odolať.“222  

„Tu nás Boh zreteľne poúča o našej slabosti a karhá našu 
opovážlivosť, napomínajúc nás, aby sme síce neutekali pred bojom, 
ale ani sa do neho bezhlavo nevrhali. Takým činom sa víťazstvo 
stane pre nás skvelejším a porážka diabla väčšou.“ (Sv. 
Chryzostom.) 

Poslednú prosbu „Ale zbav nás od zlého", nehovorí kňaz ale 
ľud. Je to vznešené počínanie, keď zhromaždení veriaci týmito 
slovami volajú k nebu, akoby chceli povedať: Áno, zachovaj nás od 
všetkého zlého duše i tela, hlavne od hriechu a večného zatratenia. 
Kedysi sa Ježiš modlil za svojich učeníkov „Prosím ťa, Otče, aby si 
ich zachoval od zlého.“223  Tak sa Ježiš modlí ešte vždy na oltári. 
Kresťanský ľud zo srdca prosí zároveň s Kristom: Zbav nás od 
zlého! Sv. Cyprián hovorí „Keď sa takto modlíme, nemáme už nič,  
o čo by sme mali ešte prosiť. Lebo ak sme si vyprosili a obdržali 
Božiu ochranu proti nášmu pravému zlu, vtedy sme bezpeční proti 
všetkému, čo zlý duch i zlý svet proti nám zamýšľajú. Lebo, kto by 
sa bál sveta, keď má vo svete Boha za ochrancu!" 224 

Dôležité je, že poslednú prosbu o zbavenie od zlého, vyslovujú 
veriaci a že kňaz odpovedá „Amen“ a nie veriaci, ako to pri všetkých 
ostatných modlitbách býva. „Amen“ v Otčenáši, jeho moc a pečať je 
Kristus sám, preto sa tu kladie do úst kňazovi, ktorý tu zastupuje 
Krista a predstavuje osobu večného najvyššieho kňaza. Povedzme 
si i my v duchu i v srdci tiché „Amen“, spojme svoje vzdychy so 
vzdychmi kňaza, aby sme tým istejšie obsiahli vyslyšanie našich 
prosieb. (Sauter)  

Otčenáš sa kňaz modlí nahlas, aby sa všetci prítomní  
zjednotili s ním v modlitbe a rozpamätali sa na to nevýslovné 

                                                             
221 Jak 1, 13. 
222 Dr. Ben. Sauter, O. S. B. Das hl. Meszopfer. Str. 304 
223 Ján 17, 15. 
224 P. Karol Platzweg. S. J. Betrachtungen über die hl. messe. Str. 410. 
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šťastie, že sú synmi a dcérami Božími a že skrze Ježiša, ktorý je 
prítomný ako obeta na oltári, môžu obdržať všetko, čo potrebujú.  

V nasledujúcej modlitbe kňaz obšírnejšie rozoberá poslednú 
prosbu, modliac sa: „Zbav nás, prosíme, Pane, všetkého zla 
minulého, prítomného a budúceho; a na príhovor blahoslavenej  
a slávnej Bohorodičky Márie vždy Panny i blahoslavených 
apoštolov svojich Petra a Pavla a Ondreja a všetkých  Svätých, daj 
milostivo pokoj v našich dňoch, aby sme podporení pomocou 
tvojho milosrdenstva, boli vždy oslobodení od hriechu a bezpeční 
pred každým nepokojom Skrze tohože Pána nášho, Ježiša Krista, 
Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a kraľuje, v jednote Ducha Svätého, 
Boh na veky vekov. Amen.“ 

Pod minulým zlom, od ktorého vyslobodenie prosíme, treba 
rozumieť hriechy, ktoré nás vo svojich zlých následkoch ešte tlačia, 
pod prítomným zlom rozumieme všetky úzkosti a trápenia, 
pokušenia i hriechy, ktoré nám ešte nie sú odpustené, pod budúcim 
zlom rozumieme zvlášť nešťastnú smrť a večné zatratenie. Dobro, 
o ktoré prosíme, je pokoj a síce pokoj trojaký: s Bohom, s blížnym  
a so sebou. Utiekame sa k blahoslavenej Panne a ku všetkým 
svätým, aby Boh pre ich zásluhy a na ich príhovor tým istejšie ráčil 
vyslyšať naše prosby.  

Pri tejto modlitbe kňaz drží v ruke paténu a pri slovách:  
„a skrze príhovor ..." ňou činí nad sebou znamenie kríža, pobozká ju 
a položí na ňu telo Pána. Prežehnanie sa znamením kríža súvisí s 
obsahom modlitby. Lebo od prvých čias kresťanstva bolo žehnanie 
znakom kríža zbraňou, ktorou odháňali od seba pokúšania zlého 
ducha.  

Pobozkanie patény je znamením pokoja, ktorý vychádza  
z víťazného boja a zároveň je i znakom lásky k Ukrižovanému 
Ježišovi. Nasleduje lámanie spôsobov chleba. Kňaz odkryje kalich, 
nábožne pokľakne a klaňajúc sa, vezme svätú hostiu z patény 
a rozlamuje ju nad kalichom na tri časti. Dve väčšie časti položí na 
paténu a tretiu, menšiu, podrží ešte trochu v prstoch. Toto lámanie 
svätej hostie sa deje predovšetkým na pamiatku Ježiša Krista, ktorý 
pri ustanovení obety svätej omše tiež lámal chlieb. Ale tento obrad 
má i obrazný význam. Predstavuje násilnú smrť Pána na kríži. 
Avšak toto lámanie sa týka len viditeľných spôsobov, ale nie 
samého najsvätejšieho tela Kristovho, ktoré ako oslávené  
a nesmrteľné nemôže byť delené alebo lámané. 
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S menšou čiastkou svätej hostie kňaz robí nad kalichom 
trikrát znamenie svätého kríža, hovoriac: „Pokoj Pána nech je vždy  
s vami!" Miništrant v mene veriacich odpovedá: „I s duchom 
tvojim!" Potom kňaz pustí túto menšiu čiastku svätej hostie do 
kalicha, hovoriac: ,,Toto zmiešanie a posvätenie tela a krvi Pána 
nášho, Ježiša Krista, nech nám prijímajúcim slúži pre život večný. 
Amen."  

Skrze lámanie hostie sa predstavuje Kristova obetná smrť ako 
násilná, jeho sväté telo ako utrpením zlomené. Skrze zmiešanie 
častí hostie v kalichu s vínom sa vyjadruje opätovné spojenie 
Kristovho tela s jeho predrahou krvou. Pri smrti na kríži boli 
rozdelené225, ale pri slávnom zmŕtvychvstaní sa zase zjednotili. 
Ježiš Kristus totiž pri svojom zmŕtvychvstaní si vzal svoju predrahú 
krv, ktorú pri svojom prehorkom umučení a smrti vylial a s ňou si 
vzal aj telesný život. Lámanie i zmiešanie tak spolu tajomným, ale 
výstižným spôsobom hlásajú, „predpoveď o Kristových utrpeniach 
a o sláve, ktorá po nich nasledovala“226, predstavujúc ho ako 
„baránka, ktorý bol mŕtvy a hľa, žije na veky vekov“227, aby sa  
v eucharistickej obete a v obetnej hostine stal pre nás 
nevyčerpateľným prameňom milostí a darov pre dosiahnutie 
života nebeského. 

 

Hlava 41. Agnus Dei a sväté prijímanie 
 

Čím viac sa blíži ten veľký okamžik, v ktorom má kňaz požívať 
najsvätejšie telo a predrahú krv Ježiša Krista a veriacim rozdávať 
chlieb života, tým vrúcnejšími sa stávajú modlitby, ktoré Cirkev 
vkladá kňazovi do úst. Po Pax Domini nasleduje Agnus Dei, po 
pozdrave pokoja volanie prosby k Baránkovi Božiemu. Kňaz hlboko 
sklonený,  hľadiac na Baránka Božieho, ležiaceho pred ním, trikrát 
hovorí: „Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad 
nami!“  Tretíkrát namiesto: „Zmiluj sa nad nami“, hovorí: „daruj 
nám svoj pokoj“. Pri slovách: „Zmiluj sa nad nami“ a „daruj nám svoj 
pokoj“ sa bije do pŕs, aby tak dal najavo svoju skrúšenosť. Lebo cíti, 
že je nehodný prijať Syna Božieho, ale skrze neho dúfa  
v zmilovanie, milosť a v odpustenie, a teda v pokoj. 

                                                             
225 Toto rozdelenie sa zobrazuje i pri sv. premenení skrze konsekrovanie pod dvoma rozdelenými spôsobmi. 
226 1. Petr. 1, 11. 
227 Zjav. 1, 18. 
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Veľmi krásne o „Agnus Dei" vo svätej omši hovorí Ludvig de 
Ponte: „Táto modlitba je plná nábožnosti a pripravuje nás na sväté 
prijímanie. Právom ju majú hovoriť všetci prítomní aj pre svoje 
duchovné prijímanie. Pritom si majú v sebe vzbudiť vieru v tú 
pravdu, že ten, ktorý je tu prítomný na oltári, je skutočne Baránok 
Boží i Syn živého Boha. Baránok, ktorého telo a krv užívame ako 
pokrm, ktorého vlnou, t. j. jeho láskou, sa odievame a ktorého 
nebeskému Otcovi na zmierenie obetujeme, lebo On je ten Baránok, 
ktorý sa nebeskému Otcovi na kríži obetoval za naše hriechy a tento 
úrad si pre seba navždy podržal. Zachoval si tichú krotkosť 
baránka, aby nám dodával odvahu prosiť ho o milosrdenstvo  
a pokoj. A táto prosba sa opakuje trikrát pre naše poučenie, ako 
úpenlivo musíme Boha prosiť, keď od neho chceme niečo 
dosiahnuť.  

Pri svätej omši za zomrelých sa kňaz modlí: „Baránku Boží, 
ktorý snímaš hriechy sveta, daj im odpočinutie" a tretíkrát: „Daj im 
odpočinutie večné!" A pritom sa nebije do pŕs, lebo sa nemodlí za 
seba, ale za zomrelých.  

Prosbu „Daruj nám svoj pokoj!" kňaz objasňuje ďalej 
hovoriac: „Pane Ježišu Kriste, ktorý si Svojim apoštolom povedal: 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľaď na moje 
hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi a ráč ju podľa Tvojej vôle 
uspokojiť a zjednotiť, ktorý žiješ a kraľuješ Boh, na veky vekov. 
Amen".  

Pokoj je veľkým blahom pre Cirkev, lebo keď má pokoj,  
t. j. keď je bez vnútorných nepokojov a roztržiek a bez vonkajšieho 
prenasledovania či utláčania, môže svoju úlohu pre spásu ľudí 
konať v plnej miere a všade šíriť požehnanie. Preto kňaz prosí  
o pokoj pre Cirkev. V našich časoch, v ktorých je Cirkev a jej 
viditeľná hlava vystavená toľkým prenasledovaniam, máme svoju 
modlitbu horlivo zjednocovať s modlitbou kňaza a máme úpenlivo 
Boha prosiť, aby zmaril úklady nepriateľov našej svätej Cirkvi  
a ráčil právo a pravdu priviesť k víťazstvu nad lžou a zlobou. Táto 
modlitba o pokoj sa vynecháva pri svätých omšiach za zomrelých, 
pretože sa nevzťahuje na Cirkev trpiacu, ale len na Cirkev bojujúcu.  

Nasleduje bezprostredná príprava ku svätému prijímaniu, 
ktorá pozostáva z dvoch modlitieb. V prvej modlitbe kňaz Ježiša 
Krista prosí, aby ho skrze sväté prijímanie od všetkých hriechov  
a ich následkov vyslobodiť a v láske a milosti svojej zachovať ráčil. 
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V druhej modlitbe prosí, aby učiniť ráčil, aby sväté prijímanie mu 
neslúžilo k záhube, ale ku spáse duše i tela. 

Prvá prípravná modlitba znie: „Pane, Ježišu Kriste, Synu Boha 
živého, ktorý si z vôle Otca, prispením Ducha Svätého, svetu skrze 
Svoju smrť dal život, vysloboď ma skrze toto najsvätejšie telo Tvoje 
a predrahú krv Tvoju od všetkých mojich neprávosti a od všetkého 
zlého a učiň, aby som sa prikázaní Tvojich vždy pridŕžal a nedovoľ, 
aby som od Teba kedy odlúčený bol, ktorý s týmže Bohom Otcom  
i s Duchom Svätým žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.“  

„Pane Ježišu Kriste, Synu Boha živého.“ Aké je to úprimné 
zvolanie vo viere, plné pokory a vrúcnej lásky! Aký hlboký výlev 
úžasu a obdivu nad vznešenosťou Kristovej osoby a nad 
veľkoleposťou okamžiku! Peter pred Pánom slávnostne vyznal  
vieru slovami: „Ty si Kristus, Syn Boha živého!“ Hoci videl len jeho 
človečenstvo, vyznal aj jeho božstvo, a preto ho Pán blahoslavil, 
jeho vieru pochválil i odmenil. Na oltári je Kristovo božstvo  
i človečenstvo  pred očami smrteľníkov zahalené, a predsa kňaz obe 
vyznáva pevnou a neohrozenou vierou v okamžiku, keď sa 
pripravuje prijať sviatostného Bohočloveka Ježiša Krista. (Gihr.)  

„Ktorý si z vôle Otca, prispením Ducha Svätého, svetu skrze 
Svoju smrť dal život."  

Istotne sa to stalo „Z vôle Otca". Otcova vôľa bola Synovi 
svätou. Otcova vôľa ustanovila čas, miesto i okolnosti jeho 
príchodu. Otcova vôľa spravovala všetky kroky jeho života  
a priviedla ho na Kalváriu. Otcova vôľa ho zoslala na oltár, 
zahaleného do hustého závoja spôsobov. Či aj my konáme a trpíme 
vždy z vôle Boha Otca alebo sa snažíme tejto jeho vôli vyhnúť?  
Ó, keby sme mali vždy myseľ tak pokornú,  poddanú a povoľnú, že 
by sa vždy dalo o nás povedať: „Z vôle Otca!"  

„Prispením Ducha Svätého.“  Vôľu Otca i Syna riadi Duch 
Svätý, Duch lásky. On prispieva, pomáha všade, oživuje, požehnáva 
a posväcuje všetko. Láska Ducha Svätého je plameňom, ktorý 
rozpaľuje obetu na oltári a má stráviť i našu zápalnú obetu.  
Ó, neodopierajme Duchu Svätému našu obetu!  

„Ktorý si svetu skrze Svoju smrť dal život.“ Svet utápajúci sa  
v hriechoch bol pre Boha mŕtvym. Kristus skrze svoju smrť vyvolal 
svet z hrobu. Celé ľudské pokolenie pozdvihol so sebou k novému 
životu. Najsvätejšia Sviatosť je neoddeliteľná od smrti Pánovej.  
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Svätá hostia je ovocím jeho smrti! Nebyť jeho smrti, nikdy by sme 
ho nemali! Jeho smrť je však jeho láska. A keď sa chystáme lámať 
chlieb života, či by sme mohli zabudnúť na jeho smrť z lásky? Veď 
je to za nás na smrť vydané telo a krv Vykupiteľa, ktoré požívame 
ako pokrm, aby sme vždy viac odumierali svetu a dospeli k životu 
blahoslavenému. Preto nás apoštol napomína: „A tak vždy, keď 
budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, 
kým nepríde.“228 Láskavého Spasiteľa to stálo mnoho, kým nám 
pripravil sladké hody svojej lásky, ku ktorým my teraz tak často 
pristupujeme. Jeho lásku, s ktorou išiel na smrť, musíme mať vždy 
pred očami a nesmieme na ňu nikdy zabudnúť.  

„Vysloboď ma skrze toto najsvätejšie telo Tvoje a predrahú 
krv Tvoju od všetkých mojich neprávosti a od všetkého zlého.“ Čím 
viac k nemu vystierame svoje ruky a pozdvihujeme svoje srdce, tým 
hlbšie sa musí svet i hriech za nami prepadať. A keďže sme ešte tak 
hriešni a nosíme v sebe toľko zárodkov zla a znepokojuje nás toľko 
náruživostí a hrozí nám toľko nebezpečenstiev, preto túžime po 
vyslobodení z našej biedy pochádzajúcej z hriechu, vzdycháme ku 
Spasiteľovi a pokorujeme sa pred ním, ktorý chce vojsť do našich 
sŕdc. Pohľad na náš minulý život nás napĺňa hlbokým zahanbením 
a hovorí nám, že nie sme hodní takej veľkej milosti. Bolesť, láska 
a ľútosť ešte raz túžia po lepšej budúcnosti. A v čom spočíva? Vo 
vernom plnení Kristovho zákona.  

„Učiň, aby som sa prikázaní Tvojich vždy pridŕžal.“  
Kto chce prijať telo i krv Ježiša Krista, ten sa musí rozísť s hriechom. 
Skúmanie a očisťovanie máme za sebou. Teraz môžeme hovoriť len 
o budúcnosti, o vernosti v jeho službe a vytrvalosti v dobrom až do 
konca.229  

 „A nedovoľ, aby som od Teba kedy odlúčený bol!" Aká 
preveľmi dojímavá je táto prosba v okamžiku, keď duša chce čo 
najúprimnejšie sláviť svoje zasnúbenie so svojím božským 
ženíchom! Čo ti môže dať svet bez Ježiša? Byť bez Ježiša je horké 
peklo, byť s Ježišom je sladký raj. (Nasledovanie Krista.) V žiadnom 
prípade sa nemôžeme bez Ježiša zaobísť, potrebujeme ho pri 
každom kroku, v každom okamihu nášho života. A múdrosť i radosť 
života je, vždy cítiť, že Ježiša tak veľmi potrebujeme. V tom pocite 
úplnej závislosti na Ježišovi je akási slasť. Žiadna strata sa nedá 
porovnať so stratou Ježiša, žiadna bolesť s tou bolesťou, že sme 

                                                             
228 1. Kor 11, 26. 
229 P. Karol Platzweg, S. J. Betrachtungen über die hl. Messe, str. 458 a 459. 
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skrze hriech od Ježiša odlúčení. Od tohto nešťastia nás chráni 
hodné sväté prijímanie. Z oltára čerpáme takú silu, že pokorne ale 
zároveň i víťazne voláme s apoštolom: „Kto nás odlúči od lásky 
Kristovej? Súženie a úzkosť, či hlad, či nahota, či nebezpečenstvo, či 
protivenstvo, či meč? V tom vo všetkom víťazíme skrze Krista, 
ktorý nás miluje" (Rim. 8, 35. 37.)230  

Druhá prípravná modlitba ku svätému prijímaniu znie: 
„Prijatie tela Tvojho, Pane Ježišu Kriste, ktoré ja nehodný požívať 
sa osmeľujem, nech mi neslúži k súdu a zatrateniu, ale nech mi 
prospeje podľa dobroty Tvojej k ochrane duše i tela a k dosiahnutiu 
uzdravenia, ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote Ducha 
Svätého, Boh, po všetky veky vekov. Amen."  

Aká krásna je táto modlitba! Ešte jeden raz dušu prenikne 
myšlienka, či sme hodní a či nie sme v stave smrteľného hriechu. 
Pred nehodným svätým prijímaním sa duša strasie. Ono by bolo 
najväčším nevďakom. Vtedy, keď nám ide Spasiteľ dokázať svoju 
najväčšiu lásku, máme ho potupiť nevýslovnou drzosťou? Lesk 
svojej slávy skrýva pod rúškom spôsobov, aby sme sa nenaľakali. 
A práve vtedy by mal hriešnik spáchať prehrozný zločin voči 
láskavému a pokornému Kristovi? A k tomuto ošklivému činu by sa 
mal človek odhodlať, keď Kristus za neho zomrel, vo svätom krste 
ho skrze svojho Ducha Svätého posvätil a tak mnohými vzácnymi 
milosťami na ceste života obohatil? V tomto okamihu má Spasiteľ 
na dôkaz svojej lásky nasadenú korunu slávu, no človek ju stŕha  
a znovu kričí: „Ukrižuj ho!“ To je vďaka za jeho lásku! Po tomto 
bezbožnom čine prichádza už tu na zemi trestajúca ruka Božej 
spravodlivosti, ako to Pavol dokázal na Korinťanoch. Ale v každom 
prípade, ak nenastane dovtedy obrátenie, dostihne ho súd bez 
milosrdenstva a zatratenie vo večných mukách.  

Po pohliadnutí na nehodné prijímanie s kliatbou nasleduje 
pohliadnutie na hodné prijímanie s požehnaním pre čas a večnosť. 
Láska ukazuje kňazovi dobrého pastiera, ktorý vedie svoje ovečky 
na dobrú pašu, milosrdného samaritána, ktorý leje olej a víno do 
rán, pomocníka v núdzi, ktorý podáva ruku slabému a zdvíha ho. 
Kňaz sa obracia na milosrdného Spasiteľa slovami:  

„Prijatie tvojho Tela, Pane Ježišu Kriste, ktoré ja nehodný 
odvažujem sa požívať, nech mi  neslúži na súdenie a zatratenie, ale 
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pre tvoju dobrotivosť nech mi osoží na ochranu duše a tela a na 
získanie uzdravenia."231  

Kňaz sa po tejto modlitbe, chtiac už prijať svätú obetu, pokloní 
Spasiteľovi, berie do ruky svätú hostiu a hovorí: „Chlieb nebeský 
vezmem a meno Pána vzývať budem." Ale v tom okamžiku mu príde 
na pamäť jeho nehodnosť. Preto sa pokoruje pred Ježišom ako ten 
stotník v Kafarnaume a hlboko sklonený sa trikrát bije do pŕs, za 
každým hovoriac: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz len slovo a bude uzdravená duša moja!" 

Teraz nasleduje sväté prijímanie. Kňaz položí dve časti 
rozlomenej svätej hostie jednu na druhú, aby ju mohol prijať, 
prežehná sa svätou hostiou na označenie toho, že je to na kríži 
obetované telo Pána, ktoré chce požiť a hovorí: „Telo Pána nášho, 
Ježiša Krista, zachovaj dušu moju pre život večný. Amen."  

Aká krátkosť a vznešenosť, aké bohatstvo a aká hĺbka 
myšlienok je v liturgii! Hľa, niekoľko slov, ktorými sa udeľuje 
anjelsky chlieb, v sebe obsahuje jadro celej náuky viery o svätom 
prijímaní! Čo je sväté prijímanie, čo spôsobuje a čo má spôsobovať, 
to všetko je obsiahnuté v tých málo slovách. Obsah, účinok a cieľ 
veľkého tajomstva v nich spočíva ako jadro v tesnej škrupine. 

1. Obsah. ,,Čo prijímame vo svätom prijímaní? Telo Pána nášho 
Ježiša Krista! Ale telo nie je odlúčené od duše, oddelené od božstva. 
Boh večný, ktorý sa stal človekom v čase, ktorý kraľuje na 
nebesiach a zase príde súdiť živých i mŕtvych, ktorý sa skrýva pod 
spôsobom chleba, ktorého vidíme vo viere a ktorému sa klaniame, 
ktorého v láske pozdravujeme a skutočne prijímame i požívame, ó, 
to je ten prevysoký, prebohatý, prešťastný obsah, pre ktorý 
bezprestania voláme: Chválená a velebená buď Najsvätejšia 
Sviatosť oltárna, teraz i na veky! 

2. Účinok. „Telo Pána nášho Ježiša Krista zachovaj dušu moju!" 
Sväté prijímanie zachováva dušu, zachováva život milosti v duši. 
Život milosti zahynie skrze smrteľný hriech, oslabuje sa skrze 
všedný hriech, ktorý umenšuje plameň svätej lásky. Práve opak 
toho sa stáva vo svätom prijímaní. Ono nás očisťuje od všedných 
hriechov a zachraňuje nás od smrteľných hriechov.232 Sväté 
prijímanie zachraňuje od hriechu, lebo udúša oheň trojnásobnej 
zlej žiadosti a vdychuje nám čisté myšlienky a nebeské žiadosti, 
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232 Trid. S. 13. 2. hl. 
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pretože nás čo najužšie spája s telom a krvou Ježiša Krista, ktorý je 
studnicou všetkej svätosti. 

3. Cieľ. „Telo Pána nášho Ježiša Krista zachovaj dušu moju pre 
život večný!" Áno, dosiahnuť večne blahoslavený život v kráľovstve 
milosti je posledným cieľom sv. prijímania. Spojenie s Bohom  
sa začína na zemi a dokonáva sa v nebi. Hodné sv. prijímanie je 
zálohou nebeskej slávy, zárukou večného života. „Kto je z tohto 
chleba, bude žiť naveky."233  

Kňaz úctivo prijíma svätú hostiu a  zostáva chvíľku  
v tichom rozjímaní klaňajúc sa Ježišovi Kristovi, ktorý vošiel do jeho 
srdca, ďakujúc mu, obetujúc sa mu a prosiac ho o milosť pre seba  
a pre iných. 

Potom odkrýva kalich, padá na koleno, klaňajúc sa svätej krvi 
a hovorí slová žalmu: „Čím sa odplatím Pánovi za všetko, čo mi 
preukázal? Kalich spásy vezmem a meno Pánovo vzývať budem. 
Chválu vzdávajúc, vzývať budem Pána a od nepriateľov svojich 
spasený budem."  

Keď sa takto modlí, zbiera odrobinky svätej hostie, ktoré sa 
snáď nachádzajú na korporáli, dáva ich do kalicha a prežehnajúc sa 
kalichom hovorí: „Krv Pána nášho Ježiša Krista zachovaj dušu moju 
pre život večný. Amen." Potom úctivo a opatrne pije svätú krv, tú 
predrahú krv, ktorá kedysi prúdila v smrteľných údoch 
Spasiteľových a oživovala ich. Božskú krv, ktorá v jeho prehorkom 
umučení a smrti z doráňaného a roztrhaného tela a z jeho 
prebodnutého srdca tiekla na zem, tú poklony hodnú krv, ktorá tam 
hore na nebi a tu dolu v Bohostánku vrie v božskom srdci 
Ježišovom, tú nekonečne drahú krv, ktorá ako cena nášho 
vykúpenia vo večne čerstvom prameni obety steká sedmorakým 
potokom svätých sviatostí na zem a obnovuje jej tvár.  

Kňaz dáva nalievať trochu vína do kalicha a modlí sa: „Čo sme 
ústami požívali, čistou mysľou pojmime a z časného daru staň sa 
nám liekom večným."  

Keď vypil víno, naliate do kalicha, položí na kalich prsty, ktoré 
sa dotýkali svätej hostie, dá si na ne naliať víno a vodu, aby spláchol 
odrobinky zo svätej hostie, ktoré snáď zostali na jeho prstoch, 
poutiera si prsty purifikatoriom a modlí sa: „Telo Tvoje, Pane, ktoré 
som prijal a krv Tvoju, ktorú som pil, nech zotrvá vo mne a dopraj, 
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aby poškvrna neprávosti nezostala na mne, ktorého čisté a sväté 
sviatosti občerstvili. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“ 
Potom prijme ablúciu, t. j. víno a vodu, ktoré mu miništrant nalial 
do kalicha na opláchnutie kalicha i prstov.  

Toto oplachovanie a čistenie kalicha vínom a vodou sa deje  
z úcty k presvätej krvi Kristovej, z ktorej nesmie zostať ani 
najmenšia kvapka. Kristus je prítomný i v najmenšej čiastočke 
svätej hostie i v najmenšej kvapke svätej krvi. I tej najmenšej 
čiastočke patrí všetka česť a poklona a bolo by zneuctením 
Najsvätejšieho, keby sa z nepozornosti i najmenšia, sotva viditeľná 
čiastočka svätej hostie alebo svätej krvi stratila. Preto kňaz musí od 
pozdvihovania stále držať palec a ukazovák spolu a vždy keď sa 
dotýkali svätej hostie, musí si ich stierať nad kalichom, aby sa 
nestratila ani odrobinka.  

Kým kňaz prijíma, ty, ak skutočne neprijímaš, prijímaj 
duchovne. Viď hlavu 17.  

Pri svätom prijímaní sa rozpomeň na to, ako mŕtve telo Pána 
Ježiša sňali z kríža a položili ho do lona jeho presmutnej Matky. 
Uvažuj, aké bolesti a muky trpela panenská Matka Božia, keď 
hľadela na mŕtve telo svojho vrúcne milovaného Syna vo svojom 
lone a zreteľne videla, ako hrozne je doráňané, zohavené  
a roztrhané. Kto by dokázal vyjadriť, aké veľké bolesti jej vtedy 
prenikali srdce, koľko sĺz vtedy vyliala a koľko vzdychov jej vyvolal 
pohľad na toľkú trýzeň, na toľké rany! Právom ju nazývame Matkou 
bolestnou. Právom o nej naša svätá Cirkev hovorí: „Veľká ako more 
je bolesť moja."  

Ešte väčšou sa stala jej bolesť, keď jej z lona vzali mŕtve telo 
jej najmilovanejšieho Syna, aby ho pochovali. Skúsenosť učí, že keď 
dobrej matke zomrie jej jediné dieťa, ona pri všetkom svojom 
prehorkom žiali nachádza akési potešenie v tom, keď má jeho 
mŕtve telo u seba doma. Ale akonáhle ho z domu vynesú, ó, ako 
narieka a bedáka! Takto sa to stalo i úbohej, opustenej, milej Matke 
Božej.  

Sv. Bernard o tom píše: „Keď Jozef a Nikodém chceli Pána 
položiť do hrobu, hodila sa prezarmútená Matka na mŕtve telo 
svojho Syna, nežne ho objímala a bozkávala a povedala: ,,Zmilujte 
sa nado mnou, priatelia milí a nechajte mi moje dieťa ešte na 
chvíľku, nech sa trochu poteším hľadiac na neho."  A sv. Brigite 
neskôr zjavila: „Ó, ako vďačne by som sa vtedy dala pochovať  
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s mojím synom. Veru môžem povedať, že pri pochovávaní môjho 
syna položili do jedného hrobu dve srdcia." Milý čitateľu, zo srdca 
poľutuj Matku bolestnú, ona je i tebe Matkou, ktorá ťa úprimne 
miluje! 

 

Hlava 42. Po svätom prijímaní až do konca svätej omše 
 

Nič nie je samozrejmejšie ako to, že po svätom prijímaní 
máme Bohu ďakovať. Sv. František raz za veľkého sparna išiel  
s bratom Massäusom cez pole. Trpiac smädom sa dostali na miesto, 
kde v prameni našli čerstvú vodu a pod vysokým stromom 
príjemný chládok. Tu si sadli, vytiahli niekoľko kúskov chleba, čo 
dostali ako almužnu, namočili ich do vody a pili z prameňa. Keď 
brat Massäus zbadal, že sv. otcovi Františkovi zalievajú tvár slzy, 
opýtal sa ho: „Otče dobrý, prečo plačeš?“ „Ach, bratu", odpovedal 
svätý, „akože nemám plakať slzy radosti a vďačnosti, keď nám tu 
nebeský Otec pripravil taký výborný obed!" Massäus sa len ťažko 
dokázal zdržať smiechu nad týmito slovami, lebo jemu sa veru 
tento obed nezdal byť výborným. Ale svätý hovoril vážne ďalej: 
„Pováž, bratu, ako dobrotivo sa Pán stará o nás úbohé stvorenia. Od 
večnosti vedel, že my sem niekedy prídeme ustatí a smädní  
a z prozreteľnej lásky tu posadil strom, príjemný chládok a otvoril 
prameň, poskytujúci čerstvú vodu, aby sme si mohli odpočinúť  
a občerstviť sa a svoj chlieb, ktorý nám dobrí ľudia z lásky k nemu 
dali, požiť v príjemnom chládku. Ako sme si zaslúžili takú otcovskú 
lásku a starostlivosť? Či táto tak veľká Božia dobrotivosť nás nemá 
pohnúť k slzám vzájomnej lásky a vďačnosti?"  

Tak zmýšľal a ďakoval serafínsky sv. František za niekoľko 
kúskov tvrdého chleba a jedno napitie sa čerstvej vody. Ale čo je 
tento dar, ak ho porovnáme s prevýbornou sladkosťou  
a s prehojnými milosťami tajomných hodov, ktoré nám Pán 
pripravuje každý deň na oltári? Nie pozemský a pominuteľný, ale 
nebeský a nepominuteľný pokrm a nápoj nám tu podáva na 
občerstvenie a síce svoje presväté telo a svoju predrahú krv. Ešte 
väčším právom, ako serafínsky brat František, sa musíme pýtať: ,,Či 
táto tak veľká Božia dobrotivosť nás nemá pohnúť k slzám 
vzájomnej lásky a vďačnosti?"  

Toto ďakovanie, ktorým sa má eucharistický prúd milosti 
nielen do srdca hojne voviesť, ale v ňom i starostlivo zachovať, 
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ponecháva Cirkev horlivosti a nábožnosti jednotlivcov. Preto pre 
verejné bohoslužby ustanovila len celkom krátke a jednoduché 
poďakovanie po svätom prijímaní.  

Toto poďakovanie obsahuje najprv „Kommunio“, rozumej tú 
krátku modlitbu, ktorú sa kňaz modlí na epištolnej strane oltára, 
bezprostredne po svätom prijímaní. To je akoby úvodné slovo  
k nasledujúcej Postkommunii. Svätá Cirkev tu opäť upozorňuje na 
tajomstvo sviatku, cirkevnej doby alebo na inú zvláštnu príčinu 
konanej slávnosti. Jej obsah je zväčša vybraný zo sv. Písma  
a obsahuje tajomstvo zo života Pána alebo jeho svätých, alebo 
splnenie niektorého proroctva, či už prejav vďačnosti, radosti alebo 
prosbu, žiadosť a podobné.  

Po Kommunii kňaz odchádza do prostriedku oltára, bozkáva 
oltár a obrátiac sa k ľudu, hovorí: „Pán s vami!" Ľud odpovedá:  
„I s duchom tvojím!" Opäť ide na epištolnú stranu a tu sa modlí 
alebo spieva postkommunio. Tejto modlitbe hovoríme 
postkommunio alebo po prijímaní, pretože ju kňaz koná po svätom 
prijímaní. Obsahuje vďaky kňaza i veriacich Bohu, že im ráčil 
dopriať účasť na svätých tajomstvách a zároveň aj prosbu, aby im 
Boh ráčil zachovať ovocie svätej obety a svätého prijímania. 
Postkommunio obyčajne opakuje ešte raz základnú myšlienku 
sviatku alebo dňa, aby sme pri svojich prácach častejšie naň 
pamätali a pritom v si sebe vzbudzovali zbožné city. Počet 
postkommunii sa riadi presne podľa počtu kolekt alebo sekret. Je 
zaiste slušné, aby sme Bohu toľkokrát ďakovali za obdržané 
dobrodenia, koľkokrát sme ho za ne prosili.  

Kňaz teraz oznamuje zakončenie svätej omše. Zase odchádza 
do prostriedku oltára, bozkáva ho a obrátiac sa k ľudu hovorí: „Pán 
s vami!“ Týmto pozdravom chce povedať: Teraz, keď sme už slávne 
obetu svätú dokonali, nech je Pán celý deň s vami, nech je s vami pri 
vašich prácach a pri vašich podujatiach, vo vašich bojoch 
a trápeniach, pri každom vašom čine, aby vás osvecoval, posilňoval, 
tešil a chránil a zachoval vo vás ovocie svätej obety. To isté želajú 
i veriaci kňazovi odpoveďou: „I s duchom tvojím!" Nech je aj s tebou 
Pán, hovoria, a nech ti svojou milosťou vždy pomáha, aby si svoj 
úrad spravoval k jeho cti a ku svojej i našej spáse.  

Potom kňaz obrátený k ľudu hovorí alebo spieva: „Ite missa 
est“, „Iďte, omša je skončená“. Už v starodávnych časoch veriaci 
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nesmeli odchádzať, kedy sa im zaľúbilo, ale až potom, keď kňaz 
oznámil zakončenie svätej omše.  

„Bohu vďaky“ (Deo gratias) odpovedá ľud a vyslovuje tak 
srdečne svoje poďakovanie za všetko požehnanie svätej omše.  

Za starodávna kňaz prepúšťal veriacich slovom „Ite missa est" 
len v tých dňoch, v ktorých ľud hneď po svätej omši vychádzal  
z kostola. Inokedy, obzvlášť v kajúcich dňoch, keď ľud ešte zostal v 
chráme dlhšie, kňaz obrátený nie k ľudu ale k oltáru, povedal: 
„Benedicamus Domino!" t. j. ,,Dobrorečme Pánovi!" Týmito slovami 
kňaz ľud vyzýval, aby ešte v kostole zotrval na modlitbách  
a velebení Pána. Toto „Benedicamus Domino!" sa hovorí i v našich 
časoch vždy v tých svätých omšiach, v ktorých odpadá Glória.  

Vo svätých omšiach za zomrelých kňaz hovorí: „Requiescant 
in pace!“ „Nech odpočívajú v pokoji!“ Ľud odpovedá: „Amen!“ A na 
konci sa nedáva požehnanie, lebo úžitky a požehnania svätej omše 
majú byť privlastnené zvlášť zomrelým.   

Od svätého prijímania až po „Ite missa est" pamätaj na to, že 
Ježiš tretieho dňa po svojej smrti, ako predpovedal, svoju dušu 
svojou vlastnou mocou zase spojil so svojím telom a slávne 
a nesmrteľný vstal zo zatvoreného hrobu. Mysli pritom i na to, že 
tu na zemi máme duchovným spôsobom čím ďalej tým viac vstávať 
k bohumilému životu, čím ďalej tým viac sa zbavovať zo svojich 
chýb a rôznych nedokonalostí.  

Po „Ite missa est“ sa kňaz obráti zase k oltáru a hlboko 
sklonený, opierajúc sa so zopätými rukami o oltár, sa modlí: „Nech 
sa Ti ľúbi, Najsvätejšia Trojica, vykonanie mojej služby a dopraj, 
aby obeta, ktorú som ja nehodný očiam Tvojej Velebnosti 
predniesol, bola Tebe príjemná a mne i všetkým, za ktorých som ju 
obetoval, skrze Tvoje milosrdenstvo slúžila na zmierenie, skrze 
Ježiša Krista, Pána nášho. Amen."  

Táto modlitba v sebe v krátkosti zahŕňa všetky obetovania  
a prosby celej svätej omše. Kňaz začal svätú obetu v mene 
trojjediného Boha a celé jej vykonávanie bolo oslavovaním 
najsvätejšej Trojice. Pohliadnuc na Velebnosť jedného Boha v troch 
osobách, sa kňaz ešte raz hlboko pokoruje a prosí najsvätejšiu 
Trojicu, aby odhliadnuc od jeho nehodnosti, ráčila dopriať, aby 
svätá obeta slúžila jemu i tým, za ktorých bola obetovaná, na 
požehnanie. Kto by sa tu nechcel v citoch spojiť s kňazom, a tiež 



225 
 

v pokore jedinému Bohu v troch osobách hovoriť: „Ó, najsvätejšia 
Trojica, neodťahuj odo mňa pre moju nehodnosť spasiteľné účinky 
tejto obety! Nehľaď na mňa, úbohého hriešnika, ale na svojho Syna 
Ježiša Krista. Pre neho buď nám milostivý!"  

Veriaci ešte dôverne kľačia okolo kňaza a akoby  
s arciotcom Jakubom k nemu hovoria: „Nepustíme ťa, kým nám 
nedáš požehnanie.“234 A kňaz ide vyhovieť tejto ich žiadosti, 
pobozká oltár na znamenie, že všetko požehnanie vychádza od 
Ježiša Krista, ktorého oltár predstavuje, zdvihne oči i ruky k obrazu 
Ukrižovaného, obráti sa k veriacim a prežehná ich hovoriac: „Nech 
vás požehná všemohúci Boh, Otec a Syn a Duch Svätý.“  

Nech vás požehná trojjediný Boh, ktorý vám môže dať plnosť 
požehnania, lebo je všemohúci. Nech vás požehná Boh Otec, ktorý 
vás stvoril, nech spravuje vaše kroky na pravej ceste a nech vám dá 
všetko, čo je vám potrebné pre čas i pre večnosť. Nech vás požehná 
Boh Syn, ktorý vás vykúpil, on nech je vašim príhovorcom u Otca, 
aby ste dosiahli zmierenie a milosť v živote i pri smrti. Nech vás 
požehná Duch Svätý, ktorý vás posvätil, nech vás osvecuje, potešuje 
a posilňuje, nech so svojou milosťou prebýva vo vašom srdci, dá 
vám vytrvalosť až do konca a nech vás vovedie do nebeských 
radostí! 

Veriaci na toto kňazovo požehnanie odpovedajú: „Amen - Staň 
sa!" Áno, nech nás požehná, hovoria, svätý, trojjediný Boh a nech 
nám udelí podľa svojej lásky a milosrdenstva všetko, čo je pre nás 
dobré a spasiteľné.  

K slávnostným žehnaniam, ktoré Cirkev skrze svojich 
služobníkov vykonáva, patrí aj posledné kňazovo požehnanie pri 
svätej omši. Ono je záverečným, slávnostným obradom, ktorý 
nemôže zostať bez dojmu.  

Tri najsvätejšie mená sú vpletené do znamenia kríža, ktorý 
nad veriacimi robí kňaz pri ich vyslovovaní. Tu Ukrižovaný 
kňazovou rukou požehnáva kľačiacich veriacich. A všetky ruky 
nasledujú ruku  kňazovu, a zároveň s ním robia znamenie kríža.  
Z jedného kríža sa stáva tisíc krížov. Každý obdrží kríž, drahú 
premilovanú pamiatku, svätú zbraň katolíckeho kresťana v živote  
i pri smrti. „V tomto znamení zvíťazíš!" Áno, aj keď sa zo všetkých 
strán budú na teba valiť nepriatelia, ty s krížom na prsiach  

                                                             
234 1. Mojž. 32, 26. 
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a s krížom v srdci, vyjdeš zo života ako statočný Kristov bojovník a  
o tvojom konečnom víťazstve nemôže byť pochýb.  

Kristus príde ešte raz, aby svojich požehnal krížom a potom 
ich víťazoslávne voviedol do svojho večného kráľovstva. Kňazovo 
požehnanie je predobrazom posledného veľkého Kristovho 
požehnania na konci dní, keď zase príde. Svet vtedy už zahynul, 
slnko sa zatmelo, hviezdy jedna za druhou spadli z neba, hroby 
vydali svojich mŕtvych. A oni tu stoja, nie tisíce ale milióny, aby 
počuli súd, ktorý platí na veky vekov. Akí zronení sú zlí! Ako 
slávnostne naladení sú dobrí! Veď sa ide na večeru svadby 
Baránkovej! „Pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa približuje vaše 
vykúpenie!"235 S krížom prichádza Ježiš Kristus. Nesmierne 
zástupy padajú pred ním na kolená. Nechajme tak zlých! Lebo 
Kristus svojich žehná, Kristus svojich volá. Krížom im Ježiš robí 
cestu. Vpredu veje víťazný prápor. „Poďte požehnaní Otca môjho, 
vládnite kráľovstvom, ktoré je pre vás pripravené od počiatku!" 
Keď už všetci vošli, zavrú sa brány nebeského Jeruzalema. Kristus 
je so svojimi vykúpenými v nebi. Z neho vyšlo požehnanie blaženej 
večnosti, k nemu vedie večné plesanie. Jemu chvála, česť a vďaka 
na veky vekov. Amen.236  

Pri požehnaní sa rozpomeň, že Ježiš Kristus na štyridsiaty deň 
po svojom zmŕtvychvstaní sa posledný raz zjavil svojim učeníkom. 
Predstav si, ako ich vyviedol na olivovú horu, kde potiac sa krvou 
začal svoje prehorké utrpenie a tam ich požehnal a potom svojou 
vlastnou mocou vstúpil na nebesia. Pritom ho prevrúcne pros, aby 
skrze svojho námestníka ráčil udeliť Božie požehnanie aj tebe, 
tvojim milým rodičom, bratom, sestrám, pokrvným príbuzným, 
priateľom a známym i celej Cirkvi.  

Na zakončenie celej obetnej slávnosti kňaz číta evanjelium sv. 
Jána237, t. j. začiatok evanjelia od prvého do štrnásteho veršu. Už 
prví kresťania mali tieto vznešené slová učeníka-miláčika Krista v 
hlbokej úcte. Sami pohania obdivovali hĺbku a vznešenosť tohto 
evanjelia a povedali, že by malo byť všade zlatým písmom zapísané, 
aby ho mohol čítať každý človek.  

Čítanie evanjelia sa koná pri tých istých obradoch ako čítanie 
evanjelia pred Krédom. Kňaz hovorí: „Pán s vami!" na čo ľud 
                                                             
235 Luk. 21, 28. 
236 P. Karol Platzweg S. J. Betrachtungen der hil. Messe. Str. 480 a 481. 
237 Výnimka z tohoto pravidla je počas tých sviatkov, vigílií a nedieľ, na ktoré pripadá sviatok niektorého 
svätého, potom v súkromnej svätej omši na Kvetnú nedeľu a na tretiu svätú omšu na Vianoce. V tieto dni sa 
na konci svätej omše namiesto evanjelia sv. Jána číta evanjelium dňa. 
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odpovedá: „I s duchom tvojim!" Potom kňaz poznačí začiatok 
evanjelia na evanjeliovej tabuľke alebo na oltári a seba samého 
znamením svätého kríža, aby tak vyjadril svoju lásku a vieru  
a hovorí: „Začiatok svätého evanjelia podľa Jána". Ľud postojačky 
odpovedá: „Sláva Tebe, Pane!" Kňaz pokračuje: Na počiatku bolo 
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku 
u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z 
toho, čo povstalo.  V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo 
vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, 
volal sa Ján.  Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze 
neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo 
o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na 
svet.  Bol na svete a svet povstal skrze Neho, a svet Ho nepoznal. 
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní Ho neprijali. Ale tým, ktorí Ho 
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 
čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. 
A  Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli 
jeho slávu, slávu akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a 
pravdy. 

Pri slovách: „A Slovo sa telom stalo" kňaz i ľud pokľaknú, aby 
si uctili hlboké uponíženie sa božského Slova, ktoré pre vykúpenie 
človeka vzalo na seba podobu služobníka.  

Svätá omša sa veľmi príhodne zakončuje evanjeliom sv. Jána. 
Ono totiž v sebe obsahuje všetky hlavné tajomstvá našej viery  
a všetko to, čo Syn Boží, Ježiš Kristus, za nás vykonal. Ukazuje nám 
tajomstvo najsvätejšej Trojice, stvorenia sveta a Kristovho vtelenia. 
Ukazuje nám, že Syn je u Otca ako samostatná, pre seba jestvujúca 
osoba a ako taká je rozdielna od osoby Otca, ale predsa je jednej 
bytnosti a rovnakej dôstojnosti s Otcom i s Duchom Svätým a že 
medzi týmito troma osobami je najvyššia, najužšia jednota a láska. 
Ukazuje nám, že Boží Syn prišiel na zem ako svetlo sveta osvietiť 
tých, ktorí sedeli v tmách. Stavia nám pred oči veľkú pravdu, že 
skrze Ježiša Krista sme sa stali synmi Božími, lebo Kristus sa stal 
človekom, aby nás vykúpil z otroctva hriechu a uchránil od večného 
zatratenia. My sme videli jeho slávu v jasliach, na Tábore, na 
Golgote, pri jeho zmŕtvychvstaní i nanebovstúpení. My ho chválime 
a velebíme, lebo je plný milosti a pravdy.  

Na konci evanjelia veriaci odpovedajú: „Bohu vďaka!" Áno, 
jednému Bohu v troch osobách patrí vďaka za nevýslovne veľké 
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a vzácne dobrodenia, ktoré nám skrze svätú omšu bezprestania 
udeľuje.  

Od požehnania až do konca svätej omše sa rozpomeň na to, že 
Spasiteľ, ktorý slávne vstúpil na nebesia, nám zoslal Ducha Svätého, 
aby tento božský, najláskavejší Darca milostí nám dával z tých 
dobrodení, ktoré nám Ježiš Kristus zaslúžil svojim prehorkým 
utrpením a smrťou na kríži. Zároveň ďakuj svojmu božskému 
Vykupiteľovi za jeho vtelenie, za jeho utrpenie a smrť, za 
ustanovenie najsvätejšej Sviatosti oltárnej, za zoslanie Ducha 
Svätého a za tie veľké milosti, ktoré si pri svätej omši obdržal. Áno, 
božskému Baránkovi, ktorý bol za nás obetovaný a vykúpil nás 
svojou krvou z každého pokolenia, jazyka, ľudu i národu, chvála, 
česť, vďaka, moc a sláva na veky vekov! Amen! Aleluja!238  

  

                                                             
238 Zjav 5, 6-9. 
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Eucharistické hodiny 

  

Nasledujúca tabuľka239 udáva, kedy a v ktorú hodinu sa vo dne 
v noci na konkrétnych miestach zeme slúžieva svätá omša. 

 

 

 

Na tejto svätej obete, ktorú vo dne v noci prináša asi 500.000 
kňazov, máš i ty ako dieťa katolíckej Cirkvi svoj podiel. Aká to 
myšlienka, plná útechy pre chorého, ktorý sa na svojom lôžku zvíja 
v bolestiach, keď si môže povedať: „Teraz sa na niektorom mieste 
sveta i za mňa obetuje môj Pán a Boh svojmu nebeskému Otcovi." 
Ó, keby sa každý deň nikto nezabudol odporúčať do tých mnohých 
svätých omší, ktoré sa na celej zemi Bohu obetujú! Môžeš to urobiť 
slovami: „Ó svätý trojjediný Bože, obetujem Ti, všetky sväté omše, 
ktoré budú dnes na Tvoju slávu na celom svete obetované na moju 
spásu i požehnanie všetkých ľudí. Amen." 

  

                                                             
239 Tabernakul-Wacht, str. 32. Ročník II. 



230 
 

Koniec 
 

Sv. Augustín sa jedného dňa usiloval vystihnúť 
nepochopiteľné tajomstvo najsvätejšej Trojice, aby ho mohol pre 
lepšie porozumenie vysvetliť veriacim. Pohrúžený v týchto  
myšlienkach sa prechádzal po morskom brehu. Tu vidí sedieť 
chlapčeka, ktorý držal v jednej ruke mušľu a druhou robil do piesku 
jamku. Augustín sa ho spýtal, čo tým chce urobiť. Chlapček 
odpovedal: „Chcem to more vyprázdniť do tejto jamky.“ Svätý sa 
usmial a povedal: „Dieťa moje milé, nechaj to. More je priveľké  
a mušľa a jamka sú pre to primalé." Chlapček, bol to iste anjel, na to 
povedal: „Ako ja to nesmierne more nemôžem vyprázdniť do tejto 
nepatrnej jamky, tak ty nemôžeš svojim ľudským rozumom 
pochopiť nevysvetliteľné tajomstvo svätej Trojice.“  

Čo povedal anjel sv. Augustínovi o tajomstve najsvätejšej 
Trojice, to si musí povedať každý človek s ohľadom na svätú omšu. 
Svätá omša je nekonečne veľkým tajomstvom, ktoré nikto nie je 
schopný v duchu pochopiť ani jazykom vyjadriť. Je to veľká pravda, 
čo hovorí sv. Tomáš Akvinský v krásnej piesni na Božie Telo:  

„Chváľ, Sione, Spasiteľa,  

chváľ Pastiera, Živiteľa,  

chváľ Ho slávopiesňami;  

zvelebuj Ho podľa možnosti, 

bo žiadnymi podľa hodnosti   

neuctíš Ho chválami."  

Ak by sa ti po prečítaní týchto poučení zdalo, že to, čo som tu 
povedal, je malým a nepatrným, pomysli si, že svätá omša je oveľa 
väčšia a povedz si: „Pisateľ vec nevyčerpal ani nijak dosť vhodne 
nepredstavil". Tento prameň všetkých milostí nedokáže úplne  
a dôstojne predstaviť, ani ten najdômyselnejší anjel z neba. Keby 
tieto poučenia pomohli aspoň k tomu, aby si sa ty a všetci ostatní 
čitatelia čo najčastejšie a najnábožnejšie zúčastňovali na svätej 
omši! Daj to Bože! A spisovateľ sľubuje, že kedykoľvek bude na 
tento úmysel prinášať obetu svätej omše, bude veľmi šťastný a pri 
Božom oltári bude pamätať na všetkých čitateľov tejto knižky. Za 
to však prosí všetkých čitateľov o zbožnú modlitbu. 


