
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 14. 

SOBOTA  

(56) 

 

Tritoizaiáš… 

Od 56. kapitoly sa začína poexilová zbierka, pripisovaná tzv. Tritoizaiášovi. 

Jeho volanie má niekoľko zaujímavých tém… 

 

SOBOTA (56) 

2 Blažený je, muž, čo toto koná, a syn človeka, čo sa toho drží: bedlí nad sobotou, aby 
ju neznesvätil, dáva si pozor na ruku, aby nekonala zlo. 

4 Lebo toto hovorí Pán:  „Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom 
mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, 5 tým dám vo svojom dome, medzi svojimi 
múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré 
nezahynie. 

6 A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi 
sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa mojej 
zmluvy, 7 zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby… 

 

SOBOTA V GENEZIS:  

Sloveso šabata má tri súvisiace významy: prestal, ukončil prácu a dodržiaval sobotu. 
Druhý význam je tu nosný, pretože Boh odstúpil od práce na siedmy deň, v dejinách 
potom označovaný ako sobota. 

Hoci je siedmy deň bez mena, Boh ho požehnal a posvätil. Sú to prekvapivé výrazy, s 
ním súvisiace.  



• Biblický jazyk bežne obmedzuje požehnanie nažive bytia - Boh, ľudia, zvieratá – 
nie je priamo jasné, v akom zmysle môže byť deň požehnaný (porov. 1,22.28). 
Božie požehnanie vedie ľudí a zvieratá k plodnosti a úspechu. Je paradoxom, že 
deň, v ktorom Boh odstúpil od stvoriteľskej činnosti, je prehlásený za požehnaný. 
Je v tom náznak, že tí, čo zachovávajú sobotu, sa budú tešiť Božiemu 
požehnaniu vo svojom živote.  

• Sobota je požehnaná aj posvätením. Miesta, osoby a náboženské predmety 
môžu byť posvätené, ale okrem soboty iba v Neh 8,9.11 je sviatok pomenovaný 
ako svätý. Boh je svätý; svätosť je podstata jeho povahy. Ak je ako sväté 
označené niečo ďalšie, v SZ odvodzuje svoju posvätnosť z faktu, že si to vyvolil 
Boh, alebo mu to bolo dané správnym a predpísaným spôsobom (Wenham 1979, 
18-27). Siedmy deň je vôbec prvá posvätená vec v Písme; tým získal 
výnimočné postavenie, ktoré prináleží vlastným spôsobom iba Bohu. Kniha 
Genezis tak zdôrazňuje posvätnosť soboty. Spolu s trojitou zmienkou o Bohu, 
ktorý v ten deň odpočíval od všetkej svojej práce, naznačujú tieto verše 
veľmi jasne, ako sa má človek, stvorený na Boží obraz, správať v siedmy 
deň. 

(Boh) si odpočinul od všetkej svojej práce, ktorú Boh stvoril, aby sa vykonala. Ked 
Šalamún staval chrám, boli hotové všetky práce (1 Kr 7,51). Výslovne sa spomína mn. 
č., všetky práce, čo naráža na prácu stvorenia. Kniha Genezis nehovorí, že Boh si 
odpočinul od práce, ktorú stvoril a vykonal, ale stvoril, aby sa vykonala, lebo ešte bolo 
čo urobiť (v budúcnosti).1 

(Komentár k Starému zákonu, zv. 1 Genezis)2 

 

SOBOTA V MOJŽIŠOVOM ZÁKONE:  

Název sabat (sobota) označuje nábožensky motivovanou nečinnost. Tento zvyk se 
objevuje v nejstarších textech Zákona (Ex 20,8; 23,12; 34,21) a sahá pravděpodobně do 
doby před Mojžíšem. 

Důvody k zavedení soboty. - V textu smlouvy se zdůrazňuje humanitní stránka 
tohoto přikázání, umožňujícího otrokům potřebný oddech (Ex 23,12). Podobně 
argumentuje ještě i Deuteronomium (Dt 5,12...)3, ale kněžská sbírka zákonů mu už dává 
jiný smysl. Člověk napodobuje prací činnost samého Stvořitele a oddech od práce 
                                         
1 porov. 17 Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem." (Joh 5:17 SSV) 
2 Ďalej len KSZ 
3 porov.: 12 Zachovávaj sobotňajší deň, aby si ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. 13 Šesť dní budeš pracovať a robiť 
každú svoju prácu, 14 ale siedmy deň je sobota, (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha; vtedy nebudeš konať nijakú 
prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nijaký tvoj dobytok, ba ani 
cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. 



sedmého dne napodobuje i jeho odpočinek (Ex 31,13...; Gn 2,2n). Bůh dal sobotu 
Izraeli jako znamení jeho posvěcení (Ex 20,12). 

Sobotní odpočinek je Zákonem formulován velmi přísně4: zákaz rozdělávání ohně (Ex 
35,3), sbírání dříví (Nm 15,32), přípravy potravin (Ex 16,23) jsou podle prorockých 
výroků podmínkou pro naplnění eschatologických zaslíbení (Jer 17,19-27; Iz 
58,13n).  

Tento den je «posvěcen» (Dt 5,12) posvátným shromážděním (Lv 23,3)5, přinášením 
obětí (Nm 28,9n), výměnou předkladných chlebů (Lv 24,8; 1 Kron 9,32). Mimo 
Jeruzalém se lid shromažďuje v synagoze ke společné modlitbě a četbě Písma s 
výkladem. 

V makabejském období bylo přikázání o sobotním odpočinku zachováváno tak přísně, 
že se např. Asidejci nechali raději pobít, než by se ptoti němu prohřešili tím, že by sáhli 
ke zbraním (1 Mak 2,32-38). 

(Slovník biblické teologie)6 

 

ESCHATOLOGICKÝ KONCEPT:  

Člověk odpočinkem připomíná Boží odpočinek sedmého dne, do kterého Ježíš 
vstoupil svým Zmrtvýchvstáním. Nám se dostalo příslibu, že tam vstoupíme jako 
on (Žd 4,1-11). To bude skutečná sobota, skutečný odpočinek od námahy, podobně 
jako Bůh odpočívá od svého díla (Žd 4,10; Zj 14,13). 

(Slovník biblické teologie) 
 

ZMYSEL SOBOTY 

• BOH TVORÍ  
o TOTO DIELO MÁ CIEĽ – ZAVŔŠENIE – nie je to len „práca pre prácu“  

� a tým zavŕšením je SOBOTA. 
o TOTO BOŽIE DIELO STÁLE TRVÁ  

                                         
4 porov.: „Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu 
pracovať, musí zomrieť! Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť 
zmluvy. Nech je ona na večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň 
však odpočíval a oddychoval!”" (Ex 31,15–17) 
5 porov.: „Hovor Izraelitom a povedz im: Pánove sviatky, ktoré zasvätíte slávnostným zhromaždením, sú tieto:  šesť dní 
budete konať svoju prácu, siedmy deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať 
nijakú prácu, to je Pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách." (Lv 23,2n) 
6 ďalej len SBT 



• ČLOVEK je povolaný, aby sa stal Božím spolupracovníkom. 
o  AJ JEHO DIELO MÁ CIEĽ – totožný s Božím cieľom. 

� Práca nemá zmysel sama v sebe; 
� ale v tom, že je SPOLUPRÁCOU s Bohom. 

• Preto, keď človek opúšťa Boha, práca sa stáva prekliatím, 
pretože sa stáva samoúčelnou…7 

• SLÁVENIE SOBOTY  je tak: 
o  Neustálou pripomienkou tohto transcendentného cieľa práce 
o  a bariérou proti „metafyzickému workholizmu“, v ktorom sa práca stáva 

sama o sebe cieľom a náplňou života. 

 

ANALÓGIA S DESIATKOM: 

V Biblii existuje ešte jedna vec, podobná sobote, a tou je desiatok: 

„A Jakub urobil sľub: "Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz 
idem, ... tak Jahve bude mojím Bohom  a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, 
bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky.“ 

(Gn 28,21n) 

„Všetky desiatky z pôdy, z obilia zeme i z ovocia stromov, sú Pánovým majetkom. Sú 
zasvätené Pánovi.“ 

(Lv 27,30) 

• Boh je pánom a vlastníkom zeme. 
• Človek žije na „Božej zemi“ ako nájomník. 
• To, že uznáva nad sebou Boha, prejavuje tým, že Mu odvádza „nájomné“, 
čiže DESIATOK (desatinu úrody, príjmov). 

• Dá sa povedať že: MÔJ BOH JE TEN, KOMU ODODVZDÁVAM SVOJ 
DESIATOK. 8 

NEODVÁDZANIE  desiatku je v Biblii chápané ako veľmi vážna vec: 

• VZBURA  proti Bohu 
• ZANECHANIE  Boha  

                                         
7 porov.: 18 Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa 
nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!" (Gen 3:18-19 SSV) 
8 Rimania desiatky bohom neodvádzali. Pretože ich spotrebovávali sami, Pavol o nich napísal: „...ich bohom je 
brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky.“  (Rim 3,19) 
 



o Desiatok NIE JE časť môjho majetku, ktorú odvádzam Bohu. 
o Desiatok JE časť majetku, ktorá od samého počiatku patrí Bohu, je Jeho 

vlastníctvom a nikdy mne ako človekovi nepatrila! 
o Odviesť desiatok znamená vrátiť Bohu to, čo si ponechal a je teda Jeho. 

Neodviesť ho znamená doslova Boha okradnúť... 

„Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: “V čomže ťa 
ukracujeme?” V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, 
celý národ.“ 

(Mal 3,8–9) 

• ODVÁDZANIE DESIATKU je analogické SLÁVENIU SOBOTY : 

o  Neustálou pripomienkou toho, že cieľom nie je hromadenie majetku, ale 
zameranosť na Boha a spoločenstvo s Bohom; 

o  a bariérou proti „konzumu“, v ktorom sa majetok a vlastnenie stáva samo 
o sebe cieľom a náplňou života (a aj práce). 

o  A, takisto ako sobota, je spojený s požehnaním!9 

 

ZHRNUTIE:  

• Svet patrí Bohu. 
• Človek žije v Božom svete, aby sa s pomocou tohto sveta – SPOLUPRÁCOU 

NA DIELE STVORENIA – stal podobným Bohu a zbožštil sa v Bohu a skrze 
Boha. 

• Pripomienkou toho je, že Boh mu NEDÁVA VŠETKO: 
o  Ponecháva si DESATINU majetku  – desiatok – aby človeku pripomenul, 

mže cieľom nie je „MAŤ“, ale „BYŤ“  
o  Ponecháva si SEDMINU ČASU – sobotu – aby človeka upozornil na to, 

že cieľom práce nie je hromadenie vecí, ale budovanie VZŤAHU  
s Bohom! 

• Porušenie tohto „tabu“ znamená zároveň dôkaz toho, že človek stratil svoj cieľ: 
o  MAJETOK sa stáva cieľom a už nie je „materiálom“, ktorého 

stvárňovaním sa človek PRIPODOBŇUJE Bohu. Prestáva tak byť 
požehnaním. 

                                         
9 porov.: „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán 
zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ (Mal 3,10) 



o  PRÁCA sa stáva slúžkou majetku a už viac nebuduje VZŤAH s Bohom. 
Stáva sa otroctvom a nie nástrojom pozdvihnutia človeka. 

 

 

NEDEĽA V PRAXI CIRKVI 

NEDEĽA AKO „NOVÁ SOBOTA“ V PRAXI CIRKVI  

Ježíšovi učedníci také nejdříve zachovávali sobotu (Mt 28,1; Mk 15,42; 16,1; Jan 
19,42). I po Nanebevstoupení slouží dále sobotní setkám v synagoze ke hlásání 
evangelia židům (Sk 13,14; 16,13; 17,2; 18,4). Ale brzy se stává dnem bohoslužby 
mladé církve první den v týdnu, den Páně (Sk 20,7; Zj 1,10). Na neděli se postupně 
přenášejí zvyklosti, vázané u židů na sobotu, jako almužna (1 Kor 16,2) a chvalozpěvy. 

(Slovník biblické teologie) 

 

NEDEĽA PRE ČLOVEKA  (a analogicky aj „desiatok“) 

• Podľa Ježiša sobota nie je cieľom sama o sebe, ani nemá hodnotu sama v sebe, 
púhym vonkajším dodržaním jej predpisov. 

• SOBOTA JE TU PRE ČLOVEKA 
o  Nie je teda „otrockým bremenom“ a jej dodržiavanie sa nedá vyjadriť 

nejakým súpisom „zakázaných prác“. 
o  Jej „úspech“ sa takisto nemeria mierou vonkajšieho dodržania (hoci bez 

neho to, zjavne, nejde) – ale vnútornou premenou a obnovou človeka.10 
• Tomu zodpovedá aj jej štruktúra: 

o  ODPOČINOK ako vytvorenie priestoru, „postenie sa od práce“… 
o … pre „SVÄTÉ ZHROMAŽDENIE“  – čiže prehlbovanie vzťahu 

s Bohom a so spoločenstvom. 

 

                                         
10 porov.: Dies Domini 63 – Kristus prišiel uskutočniť nový "exodus", dať slobodu utláčaným. On v sobotu vykonal 
mnoho uzdravení (porov. Mt 12,9-14 atď.), určite nie preto, aby rušil deň Pána, ale aby naplno realizoval jeho význam: 
"Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu" (Mk 2,27). Postaviac sa proti príliš legalistickému 
vysvetľovaniu niektorých svojich súčasníkov a rozvíjajúc opravdivý zmysel biblickej soboty, Ježiš, "Pán soboty" (Mk 2,28) 
vracia zachovávaniu tohto dňa jeho oslobodzujúci charakter, sledujúci súčasne rešpektovanie Božích práv i práv človeka. 
Týmto sa vysvetľuje, prečo sa kresťania, ktorí ohlasovali oslobodenie uskutočnené v Kristovej krvi, cítili by ť 
oprávnení preniesť význam soboty na deň vzkriesenia. Kristova Veľká noc totiž oslobodila človeka od otroctva ešte 
radikálnejšieho, ako bolo to, čo ťažilo utláčaný ľud: od otroctva hriechu, ktoré vzďaľuje človeka od Boha, vzďaľuje 
ho aj od seba samého i od iných a rozsieva v dejinách vždy nové zárodky zloby a násilia. 



 

DO PRAXE: 

• Ako fungujú tieto dva nástroje (a koncepty) v našej praxi? 
• Využívame ich? 

• Čo s tým môžeme urobiť? 

 

INŠPIRÁCIA: NEDEĽA V DOKUMENTOCH 
KATOLÍCKEJ CIRKVI: 

ODPOČINOK  

KKC 2185     Počas nedieľ a dní ostatných prikázaných sviatkov sa  majú veriaci zdržiavať takých 
prác a činností, ktoré by im  bránili uctievať Boha, čo je najvlastnejšou náplňou Pánovho  dňa, 
konať skutky milosrdenstva a vhodne si uvoľniť telo  a ducha.102 Nevyhnutné domáce práce alebo 
veľmi užitočná  činnosť v záujme spoločnosti poskytujú legitímne  ospravedlnenie voči predpisu o 
nedeľnom odpočinku. Veriaci  musia dbať, aby takéto výnimky neviedli k zvyklostiam, ktoré  by boli 
škodlivé náboženstvu, rodinnému životu a zdraviu. 

KULTÚRA, RODINA, REKREÁCIA  

KKC 2184     Tak ako Boh "v siedmy deň odpočíval od všetkých diel,...  čo stvoril a učinil"(Gn 2,2), aj 
ľudský život má svoj rytmus  práce a odpočinku. Ustanovenie Pánovho dňa prispieva k tomu,  aby sa 
všetci tešili na čas oddychu a pracovného voľna, aby  sa mohli venovať rodinnéhu, kultúrnemu, 
spoločenskému  a náboženskému životu". 

KKC 2186     Kresťania, ktorí žijú v pohodlí, nech si pripomenú  svojich bratov, ktorí majú tie isté 
potreby a tie isté  práva, a nemôžu si odpočínúť pre chudobu a biedu. Kresťanská  nábožnosť už 
tradične zasväcuje nedeľu dobrým skutkom  a pokorným službám nemocným, chorľavým a starcom. 
Kresťania  môžu svätiť nedeľu aj tým, že venujú svojej rodine a svojim  blízkym čas a 
starostlivosť, na ktoré cez iné dni v týždni  nestačia. Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, dňom na 
ticho, na  pestovanie kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu  vnútorného a 
kresťanského života. 

Dies Domini 67 – Prostredníctvom nedeľného odpočinku môžu nájsť svoj správny rozmer aj 
každodenné starosti a úlohy: hmotné veci, o ktoré sa znepokojujeme, uvoľňujú miesto duchovným 
hodnotám; osoby, s ktorými žijeme, opäť nadobúdajú v pokojnejšom stretaní a dialógu svoju 
pravú tvár. Tie isté prírodné krásy - mnohokrát ničené pod tlakom logiky, ktorá sa obracia proti 
človeku, - možno znovu objavovať a hlboko vychutnávať. Nedeľa, deň pokoja človeka s Bohom, 
so sebou samým i s blížnymi, sa tak stáva aj chvíľou, v ktorej je človek povolaný venovať dajaký 
pohľad obdivu prírode, a dať sa strhnúť do tej obdivuhodnej a tajomnej harmónie, ktorá podľa 
výroku svätého Ambróza "prostredníctvom neporušiteľného zákona svornosti a lásky" zjednocuje 
rozličné prvky vesmíru do "zväzku jednoty a pokoja". Človek sa stáva potom vedomým - podľa slov 
Apoštola - že "všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním 



vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou" (1Tim 4,4-5). Ak teda po šiestich dňoch 
práce - pre mnohých vlastne už po piatich - človek hľadá určitý čas na rozptýlenie a na 
dôkladnejšiu starostlivosť o ďalšie stránky svojho života, zodpovedá to opravdivej potrebe v 
plnom súlade s evanjeliovým posolstvom. Veriaci je povolaný preto vyhovieť tejto požiadavke a 
zladiť ju s prejavmi svojej osobnej i spoločnej viery, ktorá sa prejavuje v slávení a svätení 
Pánovho dňa. Preto je prirodzené, že sa kresťania zasadzujú o to, aby aj v zvláštnych okolnostiach 
našich čias občianska legislatíva pamätala na ich povinnosť svätiť nedeľu. V každom prípade je 
povinnosťou ich svedomia organizovať nedeľný odpočinok tak, aby bolo možné zúčastniť sa na svätej 
omši, zdržovať sa prác a záležitostí nezlučiteľných so svätením Pánovho dňa s jeho typickou radosťou 
a potrebným odpočinkom ducha i tela. 

Dies Domini 68 – Aby však potom samotný odpočinok nevyšiel naprázdno, alebo aby sa nestal 
prameňom nudy, musí prinášať duchovné obohatenie, viac slobody, možnosť venovať sa 
kontemplácii a vytvárať bratské i sesterské spoločenstvo. Veriaci nech si vyberajú spomedzi 
kultúrnych podujatí a zábav, ktoré ponúka spoločnosť, tie, ktoré lepšie zodpovedajú životu 
podľa evanjeliových príkazov. Takýmto spôsobom nedeľný a sviatočný odpočinok dostane 
"prorocký" rozmer , lebo potvrdzuje nielen absolútny primát Boha, ale aj primát a dôstojnosť osoby 
vzhľadom na požiadavky spoločenského a ekonomického života. Určitým spôsobom v predstihu 
zobrazuje "nové nebo" a "novú zem", kde bude oslobodenie z otroctva potrieb definitívne a úplné. 
Stručne, deň Pána sa tak stane najopravdivejším spôsobom aj dňom človeka. 

CHARITA  

KKC 2186     Kresťania, ktorí žijú v pohodlí, nech si pripomenú  svojich bratov, ktorí majú tie 
isté potreby a tie isté  práva, a nemôžu si odpočínúť pre chudobu a biedu. Kresťanská  
nábožnosť už tradične zasväcuje nedeľu dobrým skutkom  a pokorným službám nemocným, 
chorľavým a starcom. Kresťania  môžu svätiť nedeľu aj tým, že venujú svojej rodine a svojim  
blízkym čas a starostlivosť, na ktoré cez iné dni v týždni  nestačia. Nedeľa je aj dňom na uvažovanie, 
dňom na ticho, na  pestovanie kultúry a meditáciu, čo všetko napomáha vzmáhaniu  vnútorného a 
kresťanského života. 

OMŠA: 

KKC 2041     Cirkevné prikázania sa stavajú do tej línie mravného  života, ktorý sa viaže na 
liturgický život a ním sa živí.  Záväzný charakter týchto pozitívnych zákonov, vydaných  
pastorálnou autoritou Cirkvi , má za cieľ zabezpečiť veriacim  nevyhnutne potrebné pre ducha 
modlitby, pre mravné úsilie  a pre rast v láske k Bohu a blížnemu: 

KKC 2042     Prvé prikázanie ("V nedeľu a v prikázaný sviatok  zúčastniť sa na omši") žiada od 
veriacich účasť na  eucharistickej oslave, na ktorej sa zhromažďuje kresťanské  spoločenstvo v 
deň, ktorý pripomína Pánovo  zmŕtvychvstanie. 

KKC 1167     Nedeľa je hlavným dňom liturgického zhromaždenia, keď sú  veriaci povinní zísť 
sa spolu, "aby počúvali Božie slovo,  mali účasť na Eucharistii, pripomínali si umučenie,  
zmŕtvychvstanie a oslávenie Pána Ježiša a vzdávali vďaky  Bohu, ktorý ich "Kristovým vzkriesením" 
znova splodil pre  živú nádej". 

KKC 2180     Príkazom Cirkvi sa definuje a spresňuje Pánov zákon: "V  nedeľu a v iných dňoch 
predpísaných sviatkov sú veriaci  povinní zúčastniť sa na svätej omši". "Tomuto prikázaniu  



zadosťučiní, kto je prítomný na svätej omši, ktorá sa slávi  podľa katolíckeho obradu v samotný 
sviatočný deň, alebo  večer predchádzajúceho dňa.11 

KKC 2176     Slávenie nedele zachováva mravný predpis, ktorý je  prirodzene zaznamenaný v srdci 
človeka, "vzdávať Bohu  vonkajšiu, viditeľnú, verejnú a pravidelnú úctu na znak jeho  všeobecného 
dobrodenia voči ľuďom".90 Nedeľná bohoslužba  plní mravný príkaz Starej zmluvy, z ktorej 
preberá rytmus  a ducha, keď každý týždeň oslavuje Stvoriteľa a Vykupiteľa  človeka. 

KKC 2177     Nedeľná oslava Pánovho dňa a Eucharistie je stredom  života Cirkvi: "Nedeľa, keď 
sa podľa apoštolskej tradície  slávi veľkonočné tajomstvo, sa musí zachovávať v celej  Cirkvi ako 
hlavný deň prikázaného sviatku". 

KKC 2181     Nedeľná Eucharistia je základom a potvrdením celej  kresťanskej praxe. Preto sú veriaci 
povinní zúčastniť sa na  Eucharistii v predpísaných dňoch. Výnimky  môžu ospravedlniť  vážne 
dôvody (napríklad choroba, starostlivosť o malé deti).  Dišpenz môže udeliť miestny farár. Tí, čo 
svojvoľne  neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu. 

 

 

 

 

                                         
11 Zmyslom je práve to, aby sa požiadavka „svätého zhromaždenia“ dala čo najlepšie zladiť s ostatnými aspektmi slávenia 
nedele! 


