EUCHARISTIA – NAŠE POSVÄTENIE
Prehlbujúce aktivity k téme Eucharistie
Návrhy skupinovej práce pre žiakov
Úloha č. 1
Učiteľ rozdelí po 1 – 2 výrokoch o Eucharistii dvojiciam alebo trojiciam. Inou možnosťou je, že každá
skupina dostane všetky výroky. Úlohou žiakov je porozprávať sa o tom, ako chápu daný výrok a na to,
čomu nerozumejú, naformulovať otázku. Potom žiaci prečítajú svoje otázky a vyberú jednu, na ktorú
by dokázali diskutovať a zdôvodňovať pravdivosť výroku, ku ktorému bola otázka formulovaná.
Čo je Eucharistia?
 Najvznešenejšou spomedzi sviatostí, v ktorej je prítomný, obetovaný a prijímaný samotný
Kristus, náš veľkonočný Baránok, skrze ktorého Cirkev žije a rastie. Eucharistia je prameň a
vrchol celého kresťanského života. (KKC 1324)
 Naznačenie a uskutočnenie účasti na Božom živote a vyjadrenie jednoty Božieho ľudu, na
ktorých sa zakladá Cirkev (buduje sa Kristovo telo v čase a priestore).
 V nej je vrchol tak činnosti, ktorou Boh v Kristovi posväcuje svet, ako i kultu, ktorý ľudia
preukazujú Kristovi a skrze neho Otcovi v Duchu Svätom.“ (KKC 1325)
 Slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou. (KKC 1326)
 Pamiatka Kristovej smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
 Nepretržitá obeta kríža.
 Akcia (úkon) Krista a Cirkvi (Božieho ľudu).
 Obetou chvály na vzdávanie vďaky za dielo stvorenia. V eucharistickej obete je celé stvorenie
milované Bohom. (KKC 1359)
 Obetou vzdávania vďaky Otcovi, je dobrorečením, ktorým Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu
za všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo vykonal stvorením, vykúpením a posvätením. (KKC
1360)
 Sviatosťou tých, ktorí sú v plnom spoločenstve s Cirkvou. (KKC 1395)
Úloha č. 2
Učiteľ zadá úlohu do skupín. Každá skupina pracuje s jednou otázkou. Inou možnosťou je, že každá
skupina dostane všetky otázky. Úlohou žiakov je zdôvodniť uchovávanie Eucharistie a porozprávať
udalosť zo života, kedy sa to takto praktizovalo.
Vysvetlite okolnosti, prečo sa Eucharistia uchováva vo svätostánku:
 pre vysluhovanie viatika?
 pre prijímanie mimo sv. omše?
 pre uctievanie Eucharistie formou adorácie?
Úloha č. 3
Napíš vlastnými slovami, čo pre teba znamená Eucharistia.
Svoju odpoveď polož na určené miesto a potom odpovede prečítame. Najvýstižnejšia a najviac
oslovujúca výpoveď môže byť zapísaná všetkými do zošitov.
Napr. Eucharistia je zázrak sám osebe, lebo sprítomňuje živého Krista pod spôsobom chleba a vína,
ktorý prichádza do nášho srdca. Je ochotný vstúpiť a prebývať v človeku, ktorý po ňom túži a stojí
o to. V dejinách Cirkvi boli ľudia, pre ktorých bola Eucharistia jediným pokrmom tak pre dušu ako
i pre telo.
Úloha č. 4
Čo je eucharistický zázrak?
 Eucharistické zázraky sú zázračnými zásahmi Boha, ktorých cieľom je posilnenei viery v skutočnú
prítomnosť Ježišoho tela a krvi v Eucharistii. Poznáme katolícku náuku o skutočnej prítomnosti
Ježiša v Eucharistii. Slovami premenenia „Toto je moje telo“, „Toto je moja krv“, sa podstata
chleba mení na Kristovo telo a podstata vína na jeho krv. To nemôžeme vnímať zmyslami, ale iba
vierou, ktorá nás uisťuje, že k tejto tajomnej premene prišlo.
 Eucharistické zázraky majú za cieľ potvrdiť túto vieru založenú na Ježišových slovách. Cieľom
týchto zázrakov je dokázať, že existuje nielen vonkajší zjav (chlieba víno), ale aj podstata,
skutočná realita, ktorou sú telo a krv.








Teda pri eucharistickom zázraku spôsoby chleba a vína sú zázračne premenené na spôsoby mäsa
a krvi, no neobjavuje sa skutočné Ježišovo telo a krv, ktoré už pred samotným zázrakom boli
ukryté pod spôsobmi chleba a vína a ktoré aj po zázraku zostávajú ukryté, tento raz pod spôsobmi
tela a krvi. Ak by totiž telo a krv, ktoré sa objavia po zázraku, boli skutočne Ježišovým telom
a krvou, museli by sme povedať, že vzkriesený Ježiš, ktorý kraľuje po pravici Otca, stratil časť
svojho tela alebo krvi, čo v žiadnom prípade nie je prípustné. Musíme teda povedať, že mäso
a krv, ktoré sa objavujú pri zázrakoch, sú istým druhom spôsobov, podôb alebo akcidentov, teda
nie sú ničím viac ani menej ako sú spôsoby chleba a vína.
Preto môžeme adorovať – uctievať Ježiša, ktorý je skutočne prítomný pod spôsobom chleba i vína
alebo v prípade eucharistického zázraku pod spôsobom tela alebo krvi.
Pod eucharistickým zázrakom tu rozumieme nasledujúcu skutočnosť: Premenené hostie, ku
ktorým sa viažu isté okolnosti, napr. ostatok premenenej hostie alebo vína v kalichu,
pochybovanie, znevažovanie alebo zneuctenie, zmenili svoju fyzickú podstatu a spôsob, v ktorom
bolo i pred tým skutočné telo alebo krv Kristova.
S veľkou úctou sa uchovávajú v špeciálnych relikviároch a stávajú sa popri iných pútnických
miestach cieľom návštevy pútnikov. Mnohé z nich sú práve v Taliansku. Nech každý z opísaných
zázrakov poslúži na zamyslenie a prehĺbenie viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Veď i podnet
vzniku slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela sa spája s eucharistickým
zázrakom v Bolsene pri Orviete v roku 1263.

Úloha č. 5
Zoznámte sa s jedným eucharistickým zázrakom a na základe predchádzajúcich vedomostí
dajte odpoveď na otázku: Čo je najväčší zázrak Eucharistie? (mala by zaznieť výstižná
odpoveď podľa návrhu z úlohy č. 1.)
Rok
750

1230

Miesto a popis
LANCIANO (Taliansko) Kostol sv. Františka, r. 750
Istý mních pochyboval, či je v premenenej hostii naozaj
prítomné telo Pána Ježiša. Počas svätej omše, keď vyslovil
slová premenenia, uvidel, ako sa chlieb a víno premenili na
živé mäso a živú krv. Ukázal to všetkým prítomným.
Mäso je stále v pôvodnom stave a krv sa rozdelila do
piatich hrudiek rôznych tvarov. 500 rokov po zázraku bol
na tomto mieste postavený nový kostol. Tento zázrak sa
skúmal profesionálnym výskumom päť storočí. V rokoch
1971 – 1981 sa pri výskume zistilo, že Telo pochádza zo
srdca, presnejšie z ľavej komory, obsahuje žily, cievy i
rozvetvený bludný nerv. V Krvi sú prítomné všetky séra,
ako v krvi človeka. Každá z piatich hrudiek osamotene
váži presne 15,85 g ako aj všetky spolu. Kristus je prítomný celý v každej kvapke či
omrvinke. Krvná skupina sa zhoduje s tou na Turínskom plátne – AB.
FLORENCIA (Taliansko) Kostol sv. Ambróza, 1230, 1595
V kostole sv. Ambróza sa uchovávajú relikvie dvoch eucharistických
zázrakov. Pri zázraku z roku 1230 nechal kňaz v kalichu niekoľko
kvapiek premeneného vína. Nasledujúci deň, keď sa vrátil do toho
istého kostola na slávenie svätej omše, našiel v kalichu zrazené
kvapky živej krvi. Krv bola uložená do nádobky z krištáľu. Druhý
zázrak sa udial na Veľký piatok v roku 1505, keď po vypuknutí
mohutného požiaru v kostole zostalo niekoľko hostií zázračne
nedotknutých.
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1294

1330
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1730

BOLSENA a ORVIETO (Taliansko) Kostol sv. Kristíny v Bolsene a katedrála v Orviete,
r.1263
Veľmi zbožný český kňaz putuje k pápežovi, aby mu
pomohol s pochybnosťami, či v malom kúsku chleba
je skutočne prítomný celý Kristus. Cestou slúži svätú
omšu v Bolsene. Tam po premenení sa z hostie valí
krv, kvapky dopadajú na korporál a na štyri kamene.
Český kňaz odchádza za pápežom do Orvieta. Ten
mu dáva rozhrešenie a posiela biskupa preskúmať
danú záležitosť. Biskup v pokore berie krvou
postriekaný korporál a cestou naspäť už stretáva
pápeža s ľudom. Od nastávajúceho roka sa už začína sláviť sviatok Božieho Tela. Z
pôvodného oltára, na ktorom sa stal zázrak, ostala iba menza. Jeden postriekaný kameň sa nosí
v relikviári pri procesiách, ostatné sú starostlivo uschované v chráme. V Orviete sa v jednej
kaplnke katedrály uchováva korporál, ktorý tam priniesol spomínaný kňaz.
VALVASONE (Taliansko) r. 1294
Pri praní oltárnych plachiet v jazere videla práčka na vode krvavé škvrny. V
záhybe plachty nachádza úlomky premenenej hostie. Prichádza za farárom a do
kostola už vchádza spolu s procesiou. Keďže si však na uchovanie relikvií
robili nárok viaceré strany, začína sa zdĺhavý proces na cirkevnom súde. Pápež
Mikuláš V. nakoniec vydáva bulu, v ktorej nariaďuje uchovať Telo vo
Valvasone pod podmienkou vybudovania chrámu Najsvätejšieho Kristovho
Tela.
V r. 1755 je vyrobený relikviár, plachta v ňom poskladaná na tri časti, zvinutá a
pospájaná dvomi zlatými sponami. Hostia sa premenila na prach už v minulom
storočí.
CASCIA (Taliansko) r. 1330
Chorý prosí o viatikum. Kňaz v náhlivosti, akoby bez úcty vkladá Božie
Telo medzi stránky breviára a ide za chorým. Tam otvára breviár a vidí
stopy krvi. Ospravedlní sa chorému a náhli sa do kláštora sv. Augustína,
kde kázal blahoslavený Šimon. Dáva mu rozhrešenie, ale ponecháva si oba
listy breviára. Jeden list sa stráca a druhý je prenesený do Baziliky sv. Rity
– svätice nemožných vecí.
BAGNO DI ROMAGNA (Taliansko) r. 1412
Počas svätej omše kňaz pochybuje, či ozaj dochádza k premene chleba na Telo a
vína na Krv. Po premenení vidí, ako sa Krv vylieva z kalicha na korporál. Na
sviatok Božieho Tela sa relikvie vykladajú na oltár.
Obyvatelia mesta tvoria nádherné obrazce z lupienkov kvetov po celom námestí,
kadiaľ prechádza procesia.
SIENA (Taliansko) r. 1730
V meste zasvätenom Panne Márii sa na vigíliu Nanebovzatia začala v
bazilike sv. Františka odohrávať udalosť, ktorá neskôr prerástla do
zázraku. Z baziliky bolo odcudzených 351 premenených hostií v
cibóriu. Procesia v meste bola zrušená. O tri dni našiel kostolník
všetko neporušené v starej pokladničke. Hostie boli vrátené,
neskonzumované, aby sa posilnila viera veriacich.
V r. 1914 prebehol najodbornejší výskum. V správe sa píše, že
vnútorná časť cibória obsahovala pleseň, zatiaľ čo hostie nie. Vymyká
sa to prirodzeným zákonom. Krištáľ bol menej odolnejší voči plesni
ako chlieb...

Úloha č. 6
Vyhľadajte si z dostupných zdrojov (knihy, internet) životný príbeh jedného z nasledujúcich
svätcov alebo známych postáv. Po prečítaní naformulujte odpoveď na otázku: Aká bola jeho/jej
viera a úcta k Eucharistickému Kristovi a v čom ma jeho/jej príbeh oslovil?
 Sv. František z Assisi – zázrak baránkov s úctou k Eucharistii
 Sv. Tomáš Akvinský – Pán sa mu zjavil
 Sv. Katarína Sienská – oheň Eucharistie
 Sv. Stanislav Kostka – sv. prijímanie od anjela
 Sv. Margita Alacoque – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
 Bl. Katarína Emmerichová – viac ako 10 rokov sa živila iba Eucharistiou
 Sv. Don Bosco – veľký ctiteľ Eucharistie
 Tereza Neumannová – viac ako 36 rokov sa živila iba Eucharistiou
 Sv. FaustínaKowalska – šírenie úcty Najsv. Srdca Ježišovho – Božie milosrdenstvo
 AndréFrossard – Eucharistia a obrátenie ateistického spisovateľa
 Anjel pokoja vo Fatime – 3x dal pastierikom sv. prijímanie
Po ukončení skupinovej práce vytvorte spoločný plagát napr. podľa nižšie uvedeného vzoru.
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