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SVÄTÁ OMŠA 

Koľko veľkých milostí môže človek vďaka svätej omši obsiahnuť. Boh nám z nich 
stále štedro rozdáva. Stačí len, aby sme si po ne prišli. Boh nás len pozýva - nenúti.  
Chce, aby sa každý sám za seba rozhodol. V hodine smrti budú tvojou veľkou 
útechou všetky tie sväté omše, na ktorých si sa v tomto živote zbožne zúčastnil.  
Každá svätá omša ťa bude doprevádzať pri Božom súde a bude Ti obhajobou.  
Vďaka každej svätej omši si schopný do takej mieri odčiniť tvoje tresty za hriechy, 
ako mierou zbožnosti sa na nej zúčastníš.  
Ak sa zúčastňuješ na svätej omši zbožne, tým preukazuješ tú najväčšiu poctu 
svätému človečenstvu nášho Spasiteľa.  
Kristus tu vykonáva náhradu za všetku tvoju nedbanlivosť a priestupky.  
On ti odpúšťa každý chabý hriech, proti ktorému si sa rozhodol zo všetkých síl 
vzoprieť a vyhnúť.  
On ti odpúšťa i všetky tie hriechy, ktoré si neuvedomuješ a teda si sa z nich ešte 
nikdy nespovedal.  
Diablova moc nad tebou sa stáva podlomenou. Dušiam v očistci zaisťuješ tú 
najväčšiu útechu.  
Jedna jediná, zbožne prežitá svätá omša v tvojom živote, ti bude na väčší osoh, ako 
mnohé iné obetované za teba po smrti.  
Budeš uchránený od mnohých nebezpečenstiev a nešťastí, ktoré by inak na teba boli 
doľahli. Každou svätou omšou si skracuješ tvoj očistec.  
Každá svätá omša získa pre teba väčší stupeň slávy v nebi.  
Kňazské požehnanie, ktoré prijímaš vo svätej omši, je potvrdené Bohom samým.  
Si obklopený veľkým počtom svätých anjelov, ktorí sa tak isto s pobožnosťou 
zúčastňujú na tejto zbožňovania hodnej obeti.  
Tvoje časné záležitosti budú zvláštnym spôsobom požehnané z neba.  
Ak svätú omšu, na ktorej si prítomní, obetuješ k oslave niektorého svätca, tak ďakuj v 
nej Bohu za tie milosti, ktoré mu On sám udelil. Tým zväčšíš ešte viac jeho slávu, 
radosť i jeho nebeskú blaženosť a získaš si tak jeho zvláštnu ochranu. 

Vždy, keď sa zúčastníš na svätej omši, obetuj ju okrem iného i k oslave svätých, 
ktorých svätá cirkev práve v ten deň slávi.  
Pri nápadoch, ktoré nesmerujú k láske, alebo sú namierené proti blížnemu ( ako aj pri 
hriešnych a márnivých myšlienkach) vždy máme hneď reagovať zvolaním : Môj 
Ježišu, milosrdenstvo.!  
 
A každý deň : Duchu Svätý, osvieť ma, posilni ma, posväť ma. 
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SVÄTÁ OMŠA 
 

Svätá omša – je stredobodom, vrcholom duchovného života veriaceho kresťana -
katolíka  
( nazýva sa aj eucharistická obeta, slávenie Eucharistie alebo Oltárnej sviatosti ). 
Veríme, že Pán Ježiš počas svätej omše premení chlieb a víno na svoje telo a krv, že 
takto príde medzi nás, že sa s ním stretneme ako so živým. Svätú omšu slávime na 
žiadosť samého Pána Ježiša, ktorú vyslovil pred apoštolmi pri poslednej večeri. „ toto 
robte na moju pamiatku“ 
Liturgia –( z gréckeho leiturgia- verejná služba) – sú to náboženské úkony a obrady, 
ktoré majú v cirkvi predpísané pravidlá a formy. Najnovšiu liturgiu sv. omše schválil 
pápež Pavol VI. V roku 1969.  
Úvodné obrady –nimi sa pripravujeme na hlboké prežitie sv. omše. To dokážeme 
len s čistým srdcom, v ktorom nie hriechu, a preto po úvodnom pozdrave sa hneď 
očisťujeme – vyznávame Pánu Ježišovi všetko, čím sme ho urazili, a ľutujeme to. 
Vzápätí ho prosíme, aby sa nad nami zmiloval ( prosba Pane, zmiluj sa, povie sa po 
grécky Kýrie eléison – preto sa táto časť sv. omše volá aj Kýrie ) 
V nedeľu a vo sviatok ( okrem pôstu a adventu ) sa ešte pridáva oslavná pieseň 
Sláva Bohu na výsostiach ( po latinsky Glória in excelsis Deo ), ktorou oslavujeme 

Boha Otca a 
vzývame Pána 
Ježiša.  
Liturgia slova –
 tvoria ju čítania zo 
sv. písma ( v nedeľu 
3, vo všedné dni 
dve ). V nich sa 
nám prihovára sám 
Boh, sú to jeho 
slová, ktoré ľudia 
zapísali, preto ich 
treba pozorne 
počúvať.  
Prvé čítanie býva zo 

starého zákona, alebo zo skutkov apoštolov.  
Žalm ( medzispev ), ktorý po ňom nasleduje, je tiež zo starého zákona -je to modlitba 
alebo pieseň, ktorou Židia oslavovali Boha, ďakovali mu alebo ho prosili o pomoc, o 
odpustenie.  
Druhé čítanie je zvyčajne z listu niektorého apoštola a poučuje nás nielen o 
pravdách viery, ale aj o tom, ako treba podľa viery žiť.  
Evanjelium prináša slová a skutky Pána Ježiša, ako ich zachytili evanjelisti Marek, 
Matúš, Lukáš a Ján. Počúvame ho s veľkou úctou, čo vyjadrujeme aj tým, že 
stojíme.  
Homília je kázeň, v ktorej kňaz rozvinie evanjelium, zdôrazní jeho myšlienky a 
poradí, ako zachovávať všetko to, čo od nás Pán očakáva.  
Vyznaním viery po kázni ( voláme ho aj krédo z latinského slova credo - verím ) 
potvrdíme, že veríme nielen tomu, čo sme počuli v čítaniach, ale aj ďalším článkom 
našej katolíckej viery.  
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USTAVIČNÁ OBETA 
 

 

Liturgia Eucharistie – je druhou hlavnou časťou svätej omše. Na oltár sa prináša 
chlieb a víno s vodou, obetné dary, ktoré kňaz predloží Bohu Otcovi. Je to chvíľa, keď 
môžeme aj my v duchu ponúknuť Otcovi nebeskému ako dar, ako obetu svoje srdce, 
život, chorobu, učenie a pod.  
Eucharistickou modlitbou sa začína vrchol celej svätej omše – premenenie chleba a 
vína na telo a krv Pána Ježiša. Teraz už pozorne počúvame, sústreďujeme sa na 
chvíľu, keď kňaz povie : „Toto je moje telo“ a „Toto je kalich mojej krvi“ . Vtedy Pán 
prichádza medzi nás, ukryje sa do hostie a vína v rukách kňaza. Táto časť sa nazýva 
pozdvihovanie a premenený chlieb ( hostia ) je Oltárna sviatosť čiže Eucharistia  
( z gréckeho eucharisteia – vzdávanie vďaky )  
 
Obrad prijímania – je prejavom veľkej lásky Pána Ježiša, keď vstupuje do nášho 
srdca. Pripravujme sa na to modlitbou Pána čiže Otčenášom a zmierením s blížnymi, 
keď si podáme ruky na znak pokoja. Kňaz rozlomí hostiu ( ako Pán Ježiš lámal chlieb 
pri poslednej večeri )  
a pozve nás na veľkonočnú hostinu „ Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu“ 
po priznaní Pane, nie som hoden“ už nič nestojí v ceste tomu, aby sme prijali do 
srdca nášho Pána. V okamihu, keď nám kňaz položí hostiu do úst, venujeme sa len 
Pánovi Ježišovi – už cestou od oltára na svoje miesto mu ďakujeme, tešíme sa z jeho 
prítomnosti, potom si podľa možnosti kľakneme a vítame ho, prosíme, aby čím dlhšie 
ostal v našom srdci, aby sme ho nevyháňali hriechom.  
 
Záverečné obrady – kňaz požehná veriacich a rozpustí ich : „Iďte v mene Božom.“ 
To znamená, že máme ďalej roznášať, čo sme na svätej omši dostali –Pána Ježiša a 
jeho lásku. 
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SV. OMŠE JÚL 2014 

 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
UT 

XXXXXXXXXXX  
15.UT 

XXXXXXXXX  

ZBP   JÁN   60 RŽ 18.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA, JÁN KOVER 18.00 

2.ST + JOZEF, ALŽBETA, JOZEF KOCHANIK 7.00 16.ST + HELENA, FRANTIŠEK JAGER 7.00 

3.ŠT + ROD HENKEĽOVEJ, BODOVEJ 7.00 17.ŠT + PAULÍNA KIRÁĽOVÁ 7.00 

4. 
PI 

+ MÁRIA, JURAJ, IMRICH GORDOŇ 7.00 
18.PI 

XXXXXX  
DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 50  RSŽ  FRANTIŠEK A MARGITA VIDA 18.00 

5.SO 
 8.00 

19.SO + MÁRIA, IMRICH, MÁRIA HAKE 8.00 
ODPUSTOVÁ 10.30 

6. 
NE 

ZBP ĽUBICA 50RŽ 8.30 20. 
NE 

DUŠE TRPIACE  V OČISTCI 8.30 

PRO POPULO 10.30 PRO POPULO 10.30 

7.PO + JOZEF, REGINA, JOZEF PAVÚK 7.00 21.PO + JOLANA, JÁN BODA  

8. 
UT 

XXXXXXXXXXXX  
22.UT 

XXXXXXXXXXX 7.00 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 DUŠE TRPIACE V OČISTCI 18.00 

9.ST + JÚLIA, ONDREJ MEDVE 7.00 23.ST + ANNA, JÁN ŠOLTÉS, + FRANTIŠEK NAGY 7.00 

10.ŠT ÚMYSEL DARCU 7.00 24.ŠT + JÁN, PAVOL ANGYAL 7.00 

11. 
PI 

XXXXXXXXX  
25.PI 

XXXXXXXXX  
+ PETER, MÁRIA BODNÁR 18.00 + ANNA, JÁN ANGYAL 18.00 

12.SO DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.00 26.SO + JÚLIA VIDOVÁ 8.00 

13. 
NE 

+ JOZEF MATIS 8.30 27. 
NE 

DUŠE TRPIACE V OČISTCI 8.30 

PRO POPULO 10.30 PRO POPULO 10.30 

14.PO + FRANTIŠEK, MÁRIA, NAGY 7.00 28.PO +LADISLAV, JÚLIA VIDA 7.00 

29.UT 
XXXXXXXXX  

+ ANNA SVIATKOVÁ 18.00 

30.ST + RUDDOLF, MILAN, LADISLAV GIGLER 7.00 

31.ŠT + MÁRIA, FRANTIŠEK 2X NAGY 7.00 

 
V čase letných prázdnin, 
sv. omše upravujeme: 
 
Denne bude jedna sv. 
omša – okrem 1. piatku. 
 
V nedeľu ako doposiaľ. 
 
Na filiálkach podľa 
nedeľných oznamov. 
 
-Svätá omša je jediná 

obeta, ktorá spôsobuje, 

že duše ihneď 

vychádzajú z očistca (sv. 

Gregor). 
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