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337. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a obetou svätej omše? 

Medzi obetou kríža a obetou svätej omše je tento rozdiel: na kríži sa 

JežišKristus obetoval krvavým spôsobom, v omši svätej sa obetuje 

nekrvavým spôsobom. 
 

338. Kedy ustanovil Ježiš Kristus obetu svätej omše? 

JežišKristus ustanovil obetu svätej omše pri Poslednej večeri, vtedy, keď 

ustanovil Sviatosť Oltárnu.  
 

Prečítajte si poznámku b) pod otázkou 326. Sú to slová, ktorými Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť 

Oltárnu. Z týchto slov vyplýva, že telo JežišaKrista pod spôsobmi chleba, je obetné telo, telo, ktoré 

sa za ľudí dáva, t. j. obetuje. Z týchto slov vyplýva, že krv JežišaKrista pod spôsobmi vína, je 

obetná krv, krv, ktorá sa vyleje za mnohých, t. j. obetuje za ľudstvo. Z týchto slov vyplýva, že 

apoštoli dostali moc a rozkaz robiť to isté, čo urobil JežišKristus, t. j. premieňať chlieb na jeho 

obetné telo a víno na jeho obetnú krv: apoštoli teda dostali moc a rozkaz konať obetu Nového 

zákona. Táto moc prešla z apoštolov na biskupov a kňazov. Apoštoli tento rozkaz JežišaKrista 

plnili a plnia ho i biskupi a kňazi, keď konajú obetu omše svätej. 
 

339. Prečo ustanovil Ježiš Kristus svätú omšu? 
JežišKristus ustanovil omšu svätú: 

1. preto, aby tú obetu, ktorú vykonal na kríži, sprítomňoval v každom čase 

a na každom mieste až do konca  sveta 

2. preto, aby tých, čo neboli prítomní pri obete kríža, robil účastnými 

milostí, ktoré na kríži získal 
 

Ustavičným sprítomňovaním obety kríža svätou omšou je Boh vždy a všade (semperetubique) 

dokonale oslavovaný, vždy a všade sa mu dostáva dôstojného poďakovania za dary, ktoré ľuďom 

preukazuje, vždy a všade ho môžu ľudia, zjednotení s Ježišom Kristom, účinne prosiť o ďalšie 

dobrodenia, vždy a všade ho môžu zmierovať, t. j. odprosovať za urážky, ktorými proti sebe 

popudili jeho spravodlivý hnev. Lebo ako každá obeta, aj obeta omše svätej sa koná so štvorakým 

úmyslom: zjednotení s Ježišom Kristom oslavujeme Boha  

1. svojou poklonou  2. svojou vďakou  3. svojimi prosbami  4. svojím zmierovaním 
 

340. Z koľkých časti pozostáva omša svätá?  

Omša svätá pozostáva z dvoch časti: 

1. z bohoslužby slova2. z bohoslužby obety 
 

a) Boží Syn sa stal človekom 1. preto, aby nás učil, 2. preto, aby nás svojou obetou na kríži 

vykúpil. V bohoslužbe slova (v liturgii slova) sa oboznamujeme s náboženským učením: 

sprítomňuje sa nám Božie slovo, Božie zjavenie. V  bohoslužbe obety (v liturgii obety) sa nám 

sprítomňuje krížová obeta JežišaKrista. 

b) Bohoslužba obety má tieto tri čiastky: 1. Obetovanie (chleba a vína); 2. Premenenie (chleba na 

telo a vína na krv Ježiša Krista); 3. Prijímanie (tela a krvi Ježiša Krista). 
 

341. Ktorými slovami rozkázal Ježiš Kristus požívať svoje telo? 

Ježiš Kristus rozkázal požívať svoje telo týmito slovami: „Ak nebudete jesť 

moje telo a piť moju krv, nebudete mať v sebe (nadprirodzený) život.“(Jn 6,54) 
 
 



 

342. Čo používame pri svätom prijímaní? 

Pri svätom prijímaní používame telo a krv Ježiša Krista pod spôsobmi 

chleba a vína, ako pokrm a nápoj pre udržanie a zveľadenie 

nadprirodzeného života. 
 

a) Prirodzený život udržiavame a zveľaďujeme prirodzeným pokrmom a nápojom, ktoré nám dáva 

zem. Všetok náš prirodzený pokrm a nápoj pochádza zo zeme. Nadprirodzený život udržiavame 

a zveľaďujeme Nadprirodzeným pokrmom a nápojom: telom a krvou JežišaKrista pod spôsobmi 

chleba a vína. Preto voláme Sviatosť Oltárnu nebeským pokrmom a nebeským nápojom. Tento 

pokrm a nápoj nám mohla poskytnúť zem, poskytlo nám ho nebo. Pán Ježiš predpovedal 

o Sviatosti Oltárnej, že to bude chlieb, ktorý zostúpil z neba. „Z neba si im dal chlieb“, tak 

voláme pred Sviatosťou Oltárnou.  

b) Sviatosť Oltárnu menujeme aj „chlebom (nadprirodzeného) života.“ Sviatosť Oltárnu prijíma 

pod obidvoma spôsobmi (pod spôsobmi chleba aj pod spôsobmi vína) len kňaz a biskup, keď 

slúžia svätú omšu. Veriaci ľud ju obvykle prijíma len pod spôsobmi chleba. Ale pod spôsobmi 

chleba je prítomný celý Ježiš Kristus, teda aj jeho krv, takže kto prijíma len pod spôsobmi 

chleba, prijíma nielen telo Pánovo, ale aj jeho krv. 
 

343. Aké milosti nám udeľuje sväté prijímanie? 
Sväté prijímanie: 

1. rozmnožuje v nás milosť posväcujúcu 

2. dáva nám nárok na milosť pomáhajúcu 

3. oslabuje našu náchylnosť k zlému 

4. očisťuje nás od všedných hriechov 
 

Sväté prijímanie je zálohou nášho budúceho slávneho vzkriesenia. 
 

344. Býva účastný týchto milostí každý, kto prijíma? 

Týchto milostí býva účastný len ten, kto prijíma hodne; kto prijíma 

nehodne, pácha smrteľný hriech (svätokrádež). 
 

a) Kto ide na sväté prijímanie v stave smrteľného hriechu, prijíma nehodne (svätokrádežne). 

b) Kto má všedné hriechy, môže pristúpiť k svätému prijímaniu, ak si ich pred svätým prijímaním 

oľutuje. Oľutované všedné hriechy mu budú pri svätom prijímaní odpustené. 
 

345. Čo máme robiť, aby sme prijímali hodne? 

Aby sme prijímali hodne, máme sa na sväté prijímanie pripraviť 

duševne i telesne. 
 

346. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie duševne?  

Na sväté prijímanie sa máme pripraviť duševne takto: 

1. ak máme smrteľný hriech, vyspovedáme sa z neho 

2. všedné hriechy aspoň oľutujeme 

3. vykonané prípravné modlitby 
 

347. Čo máme povedať, keď kňaz pred svätým prijímaním ukazuje hostiu? 

Keď kňaz pred svätým prijímaním ukazuje hostiu, vtedy hovoríme: „Pane, nie 

som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie“. 
 

Keď nám kňaz podáva sväté prijímanie, položme jazyk na spodnú peru a svätú hostiu úctivo požime. 


