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22. Slávnosť Najsvätejšej Trojice
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Ročník II.

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš 
rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky 
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž 
mi celkom zabudnúť na seba, aby som spočinula v 
tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo 
večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj pokoj 
ani ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma 
každý okamih unáša ďalej do hĺbky tvojho tajomstva! 
Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený 
príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy 
nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne 
bdelá vo svojej viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná 
tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.     
      Bl. Alžbeta od Trojice, Élévation à la Trinité



  Dnes my všetci kontemplujeme 
Najsvätejšiu Trojicu tak, ako nám ju dal 
poznať Ježiš. On nám zjavil, že Boh je láska 
„nie v jednote jednej osoby, ale trojjediný v 
jedinej podstate.“ 

  Je Stvoriteľ a Milosrdný Otec, 
Jednorodený Syn, večná vtelená Múdrosť, 
usmrtený a zmŕtvychvstalý pre nás, Duch 
Svätý, ktorý uvádza všetko do pohybu, 
vesmír a dejiny k úplnému zavŕšeniu. 

  Boh je všetko a je láskou,  
najčistejšou, nekonečnou a večnou. Nežije v 
osamotení, ale je nevyčerpateľným zdrojom 

života, ktorý sa neustále daruje. Istým spôsobom ho všetci môžeme 
vytušiť z pozorovania makrokozmu: z našej zeme, z planét, hviezd 
a galaksií, ako aj z mikrokozmu: z buniek, atómov a zo základných 
čiastočiek vesmíru. Vo všetkom čo žije je vtlačené „meno“ Najsvätejšej 
Trojice, pretože všetko pochádza z lásky, smeruje k láske a pohybuje 
sa z podnetu lásky, samozrejme na rozličných stupňoch vedomia a 
slobody. 

 „Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej 
zemi!“ zvoláva žalmista. Ak hovoríme o „jeho mene“ Sväté písmo 
poukazuje na Boha samého, na jeho opravdivú iden�tu, iden�tu, 
ktorá sa odzrkadľuje v celom stvorení, kde každé by�e, už tým, že 
existuje poukazuje na transcendentný Princíp, na Život nekonečný a 
večný, ktorý sa daruje a ktorý možno vyjadriť jedným slovom: Láska. 

 „V ňom – ako hovorí apoštol Pavol na Aeropágu v Aténach 
– žijeme, hýbeme sa a sme.“ Najsilnejší znak toho, že sme obrazom 
Najsvätejšej trojice je, že iba láska nás robí skutočne šťastnými, 
pretože žijeme, aby sme milovali a boli milovaní. Ak by sme použili 
analógiu z biológie, mohli by sme povedať, že každá ľudská bytosť 
nesie v sebe „genóm“ teda hlbokú stopu Najsvätejšej trojice, Boha, 
ktorý je láskou.

  



Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi je neoddeliteľná od 
Zeleného štvrtku, od svätej omše Večere Pána, počas ktorej sa liturgicky slávi 
ustanovenie Eucharis�e. Za�aľ čo večer, na Zelený štvrtok, ožíva tajomstvo 
Krista, ktorý sa nám dáva v lámanom chlebe a kalichu vína, na slávnosť Božieho 
tela, je to rovnaké tajomstvo vystavené k adorácii a meditácii Božieho ľudu. 

Najsvätejšia sviatosť je nesená v procesii ulicami miest a obcí, aby 
sa tak ukázalo, že vzkriesený Kristus kráča uprostred nás a vedie nás do 
Božieho kráľovstva. To, čo nám Ježíš daroval v dôvernos� večeradla, dnes 
otvorene manifestujeme, pretože láska Kristova nie je vyhradená len pre 
niektorých, ale je určená všetkým. Na svätej omši na pamiatku Večere Pána 
na Zelený štvrtok sa zdôrazňuje, že v Eucharis�i dochádza k premeneniu 
darov tejto zeme – chleba a vína – za účelom premeny nášho života a tým 
�ež premeny sveta. Dalo by sa povedať, že všetko vychádza zo srdca Krista, 
ktorý – pri poslednej večeri, v predvečer svojho utrpenia – vzdal vďaku 
Bohu a mocou svojej lásky premenil zmysel smr�, ktorej išiel v ústrety. 

 Práve fakt, že Sviatosť oltárna prijala meno „Eucharis�a“ –  
„Vďakyvzdanie“ – je vyjadrením toho, že zmena podstaty chleba a vína na 
telo a krv Kristovu je plodom daru, v ktorom Kristus dáva seba samého, 
daru lásky, ktorý je mocnejší než smrť. Preto je Eucharis�a pokrmom 
života večného, chlebom života. Zo srdca Kristovho, z jeho „Eucharis�ckej 
modlitby“ v predvečer utrpenia vyviera dynamika, ktorá premieňa realitu 
v ich kozmických, ľudských i historických dimenziách. Všetko vychádza 
od Boha, zo všemohúcnos� jeho Trojjedinej lásky, vtelenej v Kristovi. 
Tato láska preniká Kristovo srdce. Preto Kristus dokáže ďakovať Bohu 
a chváliť ho i tvárou v tvár zrade i násiliu a mení tak veci, osoby i svet.

BOŽIEHO TELA A KRVI



9. VCEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
31. 6.
Féria

18.15
ZBP Richard, Andrea ---

Utorok
1. 6.

Sv. Justína, mučeníka

18.15
ZBP Anna (90 r.)                        

         
---

Streda
2. 6.
Féria

18.15
† Ladislav

(z nasledujúcej slávnosti)

---

Štvrtok
3. 5.

Najsvätejšieho 
Kristovho Tela aKrvi

10.30
úmysel kňaza

18.05
za farnosť

(pobožnosť na záver sv. omše)

17.00
úmysel kňaza

(pobožnosť na záver sv. omše)

Piatok
4. 6.

1. piatok v mesiaci

18.00
za členov RS a BBSJ 

17.00
za členov RS 

Sobota
5. 6.

Sv. Bonifáca, 
biskupa a mučeníka

7.30
  † Mária Somošiová ---

Nedeľa
6. 6.

DESIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

8.00                                            
    spoločný úmysel

9.30
† Jozef, Helena, Štefan, 

Michal, Katarína                  
   11.00                                     

      za farnosť

9.00                                
 úmysel kňaza

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


