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Eucharistia a Duchovné sväté prijímanie – zhrnutie 
 

 
Nuž, téma vzťahu Eucharistie a Duchovného svätého prijímania je naozaj veľmi 

komplexná a rozsiahla a bolo by vhodné venovať jej väčší priestor a viac času. Ale to tu 
dnes nie je vhodné, preto sa na záver pokúsim už len zhrnúť katolícky pohľad na vzťah 
Eucharistie a Duchovné sväté prijímanie do niekoľkých stručných bodov: 

 
1. Pod pojmom „Duchovné sväté prijímanie“ Cirkev rozumie zjednotenie sa 

s Ježišom Kristom prítomným v Eucharistii, prijímajúc ho nie sviatostným spôsobom, ale 
prostredníctvom túžby, ktorá vychádza z viery živenej láskou.1 

 
2. Duchovné sväté prijímanie nie je sviatostným prijímaním Eucharistie, ale má 

k nemu podstatný vzťah.  
 
3. Duchovné sväté prijímanie je podľa viacerých dokumentov Cirkvi potrebné 

odporúčať všetkým, ale zvlášť tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu pristúpiť 
k sviatostnému prijímaniu Eucharistie.  

 
4.Nikomu ho však nemožno odporúčať, ako plnohodnotnú alternatívu, ani ako 

náhradu sviatostného prijímania Eucharistie.   
 
5. A tiež nie bez riadneho rozlíšenia situácie, v ktorej sa človek, ktorý túži duchovne 

prijímať, nachádza. Toto rozlišovanie má slúžiť k tomu, aby sa človek k Duchovnému 
svätému prijímaniu čo najlepšie disponoval, keďže Duchovné Prijímanie účinkuje ex 
opere operantis. 

 
6. Duchovné sväté prijímanie tvorí nevyhnutnú súčasť plnohodnotného 

sviatostného prijímania Eucharistie.2 
 
7. Duchovné sväté prijímanie mimo sviatostného prijímania Eucharistie 

poskytuje možnosť získať tie isté milosti, ktoré do duše veriaceho vlieva sviatosť 
Eucharistie, s výnimkou reálnej prítomnosti Krista, ktorú nemôže nahradiť žiadna 
milosť. 

 
8. Na rozdiel od sviatostného prijímania Eucharistie, ktoré pôsobí ex opere operato, 

Duchovné sväté prijímanie účinkuje ex opere operantis, čiže nakoľko je človek disponovaný 
prijať ovocie Eucharistie, natoľko ho skutočne príjme.  

 
 

                                                           
1Porov. PRÉVEL, M. M. La comunionespirituale. Per „ricevere“ Gesù in qualunquecircostanza. Torino: 
Elledici, 2007, s. 6. 
2(Porov. DH 1658, 1747) 



2 
 

9. Praktizovať Duchovné sväté prijímanie Cirkev vrelo odporúča všetkým chorým, 
imobilným osobám, osobám z rôznych príčin fyzicky vzdialeným od eucharistického 
slávenia, katechumenom a deťom, ktoré ešte nezavŕšili prípravu k sviatostnému prijatiu 
Eucharistie, ale už majú veľkú túžbu Ježiša prijať, ale aj tým, ktorým ich životný stav, 
ktorý je momentálne v protiklade s Božím slovom, bráni pristupovať k sviatosti 
Eucharistie.  

- Týmto, ak nie sú s takýmto stavom spokojní a chcú ho zmeniť, treba Duchovné 
sväté prijímanie odporúčať spolu s výzvou na pokánie, nakoľko je to nich nevyhnutný 
krok k získaniu ďalších pomáhajúcich milostí, potrebných k trvalému obráteniu 
a k dosiahnutiu stavu posväcujúcej milosti.3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Záver 
 
No a na záver mi nenapadá nič vhodnejšie, ako podľa všetkých týchto 

odporúčaní vzbudiť si úprimnú túžbu po prijatí Krista prítomného v Eucharistii a to tu 
a teraz. A kto ešte nezaspal a má záujem, môže sa ku mne pridať a môžeme to urobiť 
spoločne slovami známej piesne z JKS. č. 300:  

 
1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, - ó, jak túžim po tebe! - Tys' najdrahší priateľ môj, - príď 

do srdca, Ježiš môj, - príď do srdca, Ježiš môj! 
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