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                                     Eucharistické zázraky 
 
 

Bratia a sestry! Vždy štvrtok po Nedeli Všetkých svätých slávi celá katolícka cirkev 
sviatok Slávnostnú poklonu prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša 
Krista. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi prítomnému pod 
spôsobom chleba a vína vo svätom prijímaní. 

Bohužiaľ, v dejinách ale i v súčasnosti, nie všetci verili či veria v reálnu prítomnosť nášho 
Pána vo svätom prijímaní. Boh sa však zahanbiť nedá a preto sa mimoriadnym spôsobom 
ukázal v Eucharistických zázrakoch, ktoré sa tak stali silným momentom obrátenia pre 
mnohých vzdorujúcich hriešnikov. Povedzme si čo to o týchto zázrakoch. 

Eucharistické zázraky sú mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej liturgie, ktoré 
môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej 
prítomnosti. Poznal ich už kresťanský starovek. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia 
o emauzských učeníkoch (Lk 24, 13-35). 

Vo svete sa dnes nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné pozerať na 
eucharistické zázraky. Niektoré pretrvávajú dodnes. Dokonca jeden nachádzame aj na 
Slovensku, konkrétne v Košiciach. Dnes už zabudnutý eucharistický zázrak sa stal za 
panovania kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342 – 1382) v starom pôvodnom kostole sv. Alžbety. 
Kňaz pri svätej omši nedopatrením rozlial na korporál – biele plátno, ktoré sa používa pri 
slávení sv. omše, konsekrované víno, čiže Svätú krv, pričom sa nevysvetliteľne, bez 
ľudského pričinenia, vytvoril obraz Kristovej tváre. Miesto aj zázrak potvrdzuje odpustková 
bula pre Košice z roku 1402, vydaná rímskym pápežom Bonifácom IX. (1389-1404). 
Udelenie odpustkov bolo na svoju dobu mimoriadne štedré a Košice boli postavené na 
úroveň frekventovaných a významných pútnických lokalít ako Benátky a Assisi. K relikviám 
Svätej krvi prichádzali do Košíc tisícky pútnikov a často aj uhorskí panovníci. 

„Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich 
duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo Cirkev môže mať na svojej ceste dejinami...“, 
napísal pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia (Cirkev žije 
z Eucharistie, s. 9). Preto si musíme uvedomiť, že „v našom živote niet väčšieho, 
cennejšieho bohatstva ako je Eucharistia. Sväté prijímanie nie je nič iné, než zjednotenie 
Pána Boha s človekom - skrze to, keď prijímame telo a Krv Ježiša Krista. Pri svätom 
prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto nie sme schopní poznať v tomto živote. 
Pochopíme to až vo večnosti“ (Hopko, Kristus v nás, 2005, s. 11). 

Nech nám sám Ježiš Kristus pomáha pokračovať na ceste pravej obnovy k plnosti 
eucharistického života a kultu, aby sme v našej farnosti znovu prebudili úsilie o prijatie 
a slávenie pamiatky Pánovej obety a s láskou ju uchovávali. 

 

                                        Váš o. Emil Zorvan 



   Bohoslužobný poriadok 
  17. 6. – 23. 6. 2019 

  

PONDELOK 17. 6. 
Začiatok petro-pavlovského pôstu. 

Svätí mučeníci Manuel,  
Sabel a Izmael. 

z pondelka (154) 

 
 
 

 

18:00   Ložín  
 
 
 

 

 

+  Gitka Menová 

 

 
 

 
 

 

19:00   Falkušovce  
 

 
 

 

 

*  Dominik 

UTOROK 18. 6. 

Svätý mučeník Leontios. 

 
 

 

 
 

Rada pre mládež v Košiciach. 

 

STREDA 19. 6. 
Svätý apoštol Júda,  

podľa tela Pánov brat. 
zosnulým (162) 

 
 
 

18:00   Ložín  
   s panychídou 

 

 

 

 

+  Ignác r. Janová (50 r.) 

ŠTVRTOK 20. 6.  

Slávnostná poklona prečistým 
tajomstvám tela a krvi  

nášho Pána Ježiša Krista. (254) 
Eucharistická pobožnosť (469) 

 

17:30   Ložín  
 
 

 

*   Ondrej 

 

19:00   Falkušovce  
 

 

*   Dominik 

PIATOK 21. 6. 

Svätý mučeník Julián Tarzský. 
zosnulým (162) 

 
 

 
 

 

18:00   Ložín  
   s panychídou 

 

 

 

 

+   Mária Roková (40. deň) 

SOBOTA 22. 6. 

Svätý hieromučeník Eusebios, 
samosatský biskup. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

18:00  Petríkovce - Duchovná obnova pred odpustom 

NEDEĽA 23. 6. 
 

 

Svätá mučenica Agripína. 
 

 

1. hlas (143) a o Eucharistii (256) 
 

 

 

Zbierka na Katolícke masmédia 

 

 

  7:30   Falkušovce 
 

 

 *    za farnosť 

 

 

  9:00   Ložín  
 

 

*    Jozef 

 

10:30 Milhostov - zastupovanie 
 

                    Farské oznamy: 
- Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva všetky deti a mladých na Letné stretnutia  
    mládeže CAMP eparchie 2019. Prvý turnus pre vysokoškolákov a (ne)pracujúcich sa bude konať  
    v Centre pre mládež v Dvoriankach. Ostatné turnusy sa organizujú na  Hatfe (detský tábor pri  
    Strede nad Bodrogom). Všetky ďalšie informácie a spôsob prihlásenia vám poskytnem osobne.  
 

- V pondelok začína Petro-pavlovský pôst. Čo do dôležitosti, je v poradí tretím pôstom vo  
   východnom obrade. Pôst sa zvykne dodržiavať v pondelky, stredy a piatky, je však dobrovoľný. 
 

-  Upratovanie vo Falkušovciach: rodina Vajdová a Ďžuganová. Ďakujeme! Boh odmeň! 
-  Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne: rodina Margaréty Somošovej. Ďakujeme, Boh zaplať! 
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