Hoci sme v učení Cirkvi dostali všetky potrebné informácie, nedokázali sme nájsť potrebné súvislosti. Neuvedomujeme si v plnej
miere, koho vlastne prijímame v Eucharistii, prečo nám Boh dal
túto jedinečnú sviatosť alebo akú odpoveď od nás očakáva. Každý
jeden katolík je pozvaný skúmať tajomstvo Eucharistie a rozumieť
mu stále viac a viac. Táto kniha všetko zmení! Po jej prečítaní si
úplne nanovo uvedomíme, že Eucharistia nie je len sväté prijímanie – je to reálna premena nášho každodenného života.

Vinny Flynn je výkonný riaditeľ MercySong Ministries
of Healing (služby uzdravovania). Je nadaný hudobník,
prednášateľ a spisovateľ. Vďaka prednáškam o Božom
milosrdenstve, sviatostiach a Otcovej láske sa stal obľúbeným prednášateľom na farských misiách, konferenciách a duchovných cvičeniach.
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7 tajomstiev Eucharistie sa opiera o Sväté písmo, spisy svätých
a učenie pápežov. Oboznámi nás so skrytými pravdami o Eucharistii – pravdami, ktoré prijímali teológovia, svätci a mystici, ale
zriedka ich pochopil bežný človek. Autorovi Vinnymu Flynnovi sa podarilo urobiť to, čo sa nedarí mnohým teológom: písať
o tých najhlbších tajomstvách viery jednoducho a zrozumiteľne
pre všetkých.

7TAJOMSTIEV EUCHARISTIE

„Ó, Ježišu, Bože ukrytý, moje srdce ťa cíti,
hoci ťa ukrýva opona.“
svätá Faustína

kresťanské kníhkupectvo

ISBN 978-80-89866-58-8

7_tajomstiev_eucharistie_obalka.indd 1

6. 9. 2018 15:26:35



7TAJOMSTIEV
EUCHARISTIE



„Táto útla knižka je skutočný poklad... ‚Povinné
čítanie‘ pre každého katolíka. Odporúčam ju
každému.“
kardinál George Pell,
arcibiskup Sydney

„Ak hľadáte nový spôsob, ako môžete prehĺbiť svoju
úctu k nášmu Pánovi v Najsvätejšej sviatosti, táto
kniha je pre vás. Kúpte si niekoľko kusov aj pre
svojich priateľov.“
o. Benedict Groeschel, CFR,
autor knihy V Pánovej prítomnosti

„Vinnymu Flynnovi sa podarilo urobiť to, čo sa
nedarí mnohým teológom: písať o tých najhlbších
tajomstvách viery jednoducho a zrozumiteľne pre
všetkých.“
o. Peter Damian Fehlner, STD,
autor knihy Svätý Maximilián Kolbe: Mučeník lásky
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Venované otcovi Georgeovi:
„Nech je zvelebené meno nášho
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Úvod
Keď katolíci po Druhom vatikánskom koncile uvažujú
o Eucharistii ako zdroji a vrchole svojej viery, usilujú
sa o to, aby Eucharistia bola v dnešnom svete dôležitá.
Obavy z toho, že Eucharistia nemá vzťah k dnešnému
svetu, príliš často viedli k prílišnému zdôrazňovaniu komunitných stránok liturgie a menej sa zdôrazňovala individuálna úcta.
V 80. rokoch 20. storočia sme videli, že eucharistické adorácie opäť začali byť obľúbené. Objavil sa záujem
o väčšiu presnosť v prekladoch eucharistických textov
a hlbšiu teologickú reflexiu Eucharistie ako sprítomnenia Kristovej obety na Kalvárii. Mladí ľudia chceli nájsť
zmysel Kristovej skutočnej prítomnosti na oltári. Prišli
nájsť Ježiša v Eucharistii.
Táto kniha je výnimočná v tom, že dokáže všetkých
katolíkov priviesť k tomuto hlbšiemu vzťahu s Ježišom
Kristom skrytým v Eucharistii. Mnohí katolíci sú ako
Nazaretčania v Ježišových časoch. Božskú prirodzenosť ukrytú v ťažko pracujúcom tesárovi, ktorý sa staral
o svoju ovdovenú matku, si nikto nevšímal – až kým sa
11
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sám v synagóge nevyhlásil za naplnenie Izaiášovho proroctva.1
Hoci obyvatelia mesta žasli nad jeho slovami, chýbala im očakávajúca viera v to, čo by Kristus mohol urobiť alebo kým by mohol byť. Keď ich napomenul, že
im chýba viera, nahnevali sa na neho a chceli ho zhodiť
z útesu. Skrytá prítomnosť jeho Osoby však premohla
ich rozhodnutie. „Prešiel pomedzi nich“ (Lk 4,30) a šiel
svojou múdrosťou a mocou udiviť iné mestá.
Táto kniha môže čitateľovi pomôcť, lebo ho sprevádza autorovými osobnými otázkami o Kristovej skrytej
prítomnosti. Máme si čoraz viac uvedomovať úžasné tajomstvá Eucharistie. Autorovo postupné prehlbovanie
viery pomôže čitateľovi, aby šiel po tej istej ceste a objavoval Kristovu skrytú prítomnosť.
Jedným z kľúčov, ako sa duša môže vierou zjednotiť
s eucharistickým Pánom Ježišom, je čnosť pokory. Nazaretčania si mysleli, že o Ježišovi vedia všetko. Zaškatuľkovali si ho, lebo poznali jeho rodinu, zamestnanie a spoločenské postavenie. Hoci ich obmedzené poznatky držali
celú pravdu o Ježišovi v skrytosti, autor tejto knihy používa prameň poznatkov Cirkvi – neustále cituje Katechizmus Katolíckej cirkvi, koncily, pápežov a svätých, a naj1

Porov. Iz 61,1 – 2
12



mä svätú Faustínu. Chce nám, svojim čitateľom, pomôcť,
aby sme získali väčšiu múdrosť a osvojili si ju.
Ďalšia ohromná služba knihy 7 tajomstiev Eucharistie
je spôsob, akým sa Denníček svätej Faustíny začlenil do
témy Eucharistie. Vinny Flynn oboznámil milióny ľudí
s posolstvom o Božom milosrdenstve, a to vo svojich
knihách i prednáškach a pomocou videa, na ktorom sa
jeho rodina modlí korunku Božieho milosrdenstva.
Táto kniha zvýrazňuje eucharistické stránky jednoducho
vyjadreného, ale nesmierne hlbokého učenia svätej Faustíny,
aby sa čitateľ stretol s Ježišom Kristom, ktorého svätica vo
svojom Denníčku predstavila. Vinnyho zamyslenia z Denníčka nevracajú čitateľa do prvej tretiny 20. storočia, ale aplikujú pohľady svätice na súčasné problémy, aby sa čitateľ stretol s Pánom Ježišom, ktorý je zahalený v Eucharistii.
Autora ovplyvnil prístup svätej Faustíny k duchovnému životu. Veľmi jasne a zrozumiteľne predstavuje
veľmi hlboké myšlienky o Eucharistii.
Všetci potrebujeme takéto knihy, aby nám pomohli
duchovne rásť. Pripomínajú nám, čo robíme pri svätej
omši, a pozývajú nás prijať Ježiša Krista v Eucharistii
s hlbším povedomím a účasťou na nekonečnom tajomstve, ktoré naše mysle a srdcia nedokážu úplne pochopiť.
		
o. Mitch Pacwa, SJ
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