
25. 
 

327. Čo sa stalo, keď Ježiš Kristus povedal slovo „toto je moje telo“ a „toto 

je moja krv“? 

Keď Ježiš Kristus povedal slovo „toto je moje telo“, chlieb sa premenil 

na jeho opravdivé telo a keď povedal slová „toto je moja krv“, víno sa 

premenilo na jeho opravdivú krv. 
 

Premenila sa len podstata chleba a vína, ale spôsoby chleba a vína zostali nepremenené. Pod spôsobmi 

chleba a vína rozumieme to, čo z chleba a vína vnímajú naše zmysly, napríklad: podoba, farba, chuť, vôňa ap. 

Keďže ľudské zmysly vnímajú len spôsoby a nevnímajú podstatu vecí, apoštoli po premenení chleba a vína na 

telo a krv Ježiša Krista nevnímali svojimi zmyslami ani telo, ani krv, len verili, že Ježiš Kristus hovorí pravdu. 
 

328. Komu dal Ježiš Kristus moc a rozkaz premieňať chlieb na jeho telo 

a víno na jeho krv? 
 

Ježiš Kristus dal moc a tento rozkaz apoštolom, keď im povedal: „Toto robte 

na moju pamiatku“. Táto moc prešla od apoštolov na biskupov a kňazov. 
 

a) Biskupi a kňazi premieňajú chlieb na telo a víno na krv Ježiša Krista pri svätej omši, keď 

opakujú slová Ježiša Krista „toto je moje telo“ a  „toto je moja krv“. 

b)Telo Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a krv Ježiša Krista pod spôsobmi vína menujeme Sviatosť Oltárnou. 
 

329. Čo je Sviatosť Oltárna? 

Sviatosť Oltárna je opravdivé telo Ježiša Krista pod spôsobmi chleba 

a opravdivá krv Ježiša Krista pod spôsobmi vína. 
 

a) Túto sviatosť menujeme Sviatosťou Oltárnou preto, lebo chlieb a víno sa premieňajú na telo 

a krv Ježiša Krista na oltári a na oltári, vo svätostánku, býva táto Sviatosť v kostoloch uložená. 

b) Túto sviatosť menujeme aj Najsvätejšou Sviatosťou, lebo zo všetkých sviatostí privádza do 

duše človeka najviac posväcujúcej milosti. 

c) Cudzím menom sa Sviatosť Oltárna menujeme Eucharistia. 
 

330. Prečo ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu? 
Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu preto, 

1. aby ako Boh a človek mohol medzi novozákonným Božím ľudom 

zostať až do konca sveta; 

2. aby novozákonný Boží ľud mal obetu; 

3.aby novozákonný Boží ľud mal pokrm a nápoj pre udržanie a zveľadenie 

nadprirodzeného života. 
 

331. Aká úcta prislúcha Sviatosti Oltárnej? 

Sviatosti Oltárnej prislúcha poklona, lebo je v nej prítomný Ježiš 

Kristus, vtelený Boh. 
 

a) Poklona je úcta, ktorá patrí jedine Bohu. 

b)Sviatosti Oltárnej sa klaniame pri svätej omši (na pozdvihovanie); klaniame sa jej, keď je vystavená 

k verejnej poklone, ako napríklad na Veľký piatok a na Veľkú sobotu v Božom hrobe alebo v deň 

farskej poklony. Pri príchode do kostola a pred obchodom z kostola prejavíme svoju poklonu 

Sviatosti Oltárnej tak, že pokľakneme na pravé koleno smerom k svätostánku. Keď prechádzame 

popri otvorenom kostole a máme chvíľku času, vojdime aspoň na minútu pokloniť sa Sviatosti 

Oltárnej. 



 

332. Ako je prítomný Ježiš Kristus vo Sviatosti Oltárnej? 

Ježiš Kristus je vo Sviatosti Oltárnej prítomný celý a nerozdielny tak 

pod spôsobmi chleba, ako aj pod spôsobmi vína. 
 

a) Pod spôsobmi chleba je vo Sviatosti Oltárnej prítomné celé živé telo Ježiša Krista spolu so 

všetkou jeho krvou, s jeho ľudskou dušou a spolu s jeho Božstvom. 

b) Pod spôsobmi vína je vo Sviatosti Oltárnej prítomná všetka živá krv Ježiša Krista v jeho 

ľudskom tele, spolu s ľudskou dušou a spolu s jeho Božstvom. 

c) V každom kúsku spôsobov chleba a v každej kvapke spôsobom vína je prítomný celý Ježiš 

Kristus, teda celé jeho človečenstvo a Božstvo. 

d) Ježiš Kristus je vo Sviatosti Oltárnej prítomný dokiaľ, dokiaľ trvajú spôsoby chleba a vína. 

e) Vo svätostánku na oltári sa Sviatosť Oltárna prechováva len pod spôsobmi chleba. Pri oltári, na 

ktorom sa v svätostánku prechováva Sviatosť Oltárna, svieti stále večné svetlo. 
 

333. Čo znamená konať obetu? 

Obetu konať znamená: zrieknuť sa niečoho, čo má pre nás cenu 

a zničením tej bytosti prejaviť, že za najvyššieho pána všetkého 

jestvujúceho uznávame Boha. 
 

a) Obetou  konal Ábel, keď sa zriekol jedného zo svojich baránkov a zničil ho s úmyslom prejaviť 

navonok, že Boha uznáva za najvyššieho pána. Obetu konal aj Noe, keď po potope vyšiel 

z korábu. Aj Abrahám konal obetu, keď prejavil ochotu zrieknuť sa toho najcennejšieho, čo na 

svete mal: svojho syna Izáka. O Melchizedechovi čítame vo svätom Písme, že obetoval Bohu 

chlieb a víno. Izraelský národ, starozákonný Boží ľud, dostal od Boha predpisy skrze Mojžiša, 

čo má obetovať, kedy a ako. Ešte aj modlári prinášali obety svojim modlám. Obety, ktoré 

izraelskému národu nariadil konať Boh, sa menujú zákonitými obetami. Obety, ktoré prinášali 

modlári svojim modlám, boli nezákonité. 

b) Obety boli prinášané so štvorakým úmyslom. Obetami ľudia vyjadrovali, že sa Bohu klaňajú, t.j. 

že ho uznávajú za najvyššieho Pána; že mu ďakujú za udelené dobrodenia; že ho prosia o ďalšie 

dobrodenia; že ho zmierujú, t. j. odprosujú za spáchané hriechy. 

c) Žiadne obety, ani zákonité obety Starého zákona, nemali pred Bohom cenu. Boh ich nariadil 

a prijímal len preto, lebo predobrazovali budúcu obetu Nového zákona, ktorú mal svojho času 

priniesť JežišKristus. Ústami proroka povedal Boh, že nemá zaľúbenia v starozákonných 

obetách; predpovedal, že ich zruší a nahradí novozákonnou obetou. Tú novozákonnú obetu 

priniesol Bohu JežišKristus na kríži a sprítomňuje ju vo svätej omši. 

d) My, kresťania, máme obetu omše svätej. 
 

334. Kto konal najsvätejšiu obetu?  

Najsvätejšiu obetu konal JežišKristus, keď Bohu sám seba obetoval na kríži.  
 

Obeta je tým dokonalejšia, čím dokonalejší je človek, ktorý ju koná a čím cennejší je dar, ktorý 

Bohu dáva. Obeta JežišaKrista na kríži je najdokonalejšia a najsvätejšia preto, lebo ten, kto ju 

konal, je nielen opravdivý človek, ale aj opravdivý Boh a obetný dar, ktorý priniesol Bohu, bol 

ľudský život vteleného Boha. 
 

335. Kde sa sprítomňuje obeta kríža? 
Obeta kríža sa sprítomňuje vo svätej omši. 

 

336. Čo je svätá omša? 

Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, v ktorej JežišKristus pod 

spôsobmi chleba a vína obetujeme sám seba Bohu. 
 

JežišKristus je opravdivý Boh a opravdivý človek v jednej osobe. Ako opravdivý človek sa 

môže obetovať Bohu a keďže je aj opravdivý Boh, má jeho obeta nekonečnú cenu. 


