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„ 23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že 
Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 vzdával 
vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre 
vás; toto robte na moju pamiatku.“ 25 Podobne po večeri vzal 
kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. 
Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 26 A 
tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, 
zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.“ 

(1 Kor 11,23–26) 

 

Milí bratia a sestry! 

V jednom článku sa objavilo krátke zhrnutie posolstva, ktoré 
pápež Benedikt XVI. predniesol na Svetových dňoch mládeže 
v Kolíne nad Rýnom. Definovalo tri problémy: zanedbávanie 
nedele, ktorej slávenie bolo vždy prejavom slobody kresťana; 
náboženstvo ako konzumný produkt, z ktorého si každý vyberá 
len to, čo mu vyhovuje; zanedbávanie praktickej lásky 
k blížnemu. A nasledovali dva body výzvy: „Eucharistia sa 
musí stať centrom nášho života! Budujte spoločenstvá 
založené na viere.“ Ak si túto výzvu spojíme, potom môžeme 
povedať, že riešením, ku ktorému nás pápež pozval, znie: 
Spoločenstvo, zhromaždené okolo Eucharistie. 

Prečo práve okolo Eucharistie?  

„V každej svätej omši, liturgia Slova nás uvádza do účasti na 
tajomstve Kríža a Zmŕtvychvstania Krista, a odtiaľ nás vedie 
na Eucharistickú hostinu, do spoločenstva s Kristom.  
Na oltári je prítomný Ten, ktorého Mudrci videli ležať v 
jasliach: Kristus, živý Chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby 
daroval svetu život, skutočný Baránok, ktorý dáva svoj vlastný 
život za spásu ľudstva.“ (Benedikt XVI.), hovorí pápež. 
Hovorí tým, že Eucharistia obsahuje – hlavne pri jej slávení – 
dva aspekty: 

• ZVESTOVANIE Krista, ktorý ma miluje a ktorý za 
mňa zomrel. Teda zvestovanie Kristovej lásky, ktorá je tak 
veľká, že ide až za hranicu smrti… 

• STRETNUTIE sa s Kristom, ktorý ma takto, až na 
smrť, miluje! 

V centre je teda spoznanie Kristovej Lásky, stretnutie sa 
s Kristovou láskou, skúsenosť tejto lásky. A to je dôležité. 
Veď už II. vatikánsky koncil, keď sa pokúšal nejako definovať 
Cirkev ako spoločenstvo veriacich, nakoniec skonštatoval: „A 
tak sa celá Cirkev javí ako jednotou Otca, Syna a Ducha 
Svätého zhromaždený ľud.“ (Lumen Gentium 4). Lenže čo iné 
je táto jednota, ak nie práve Láska? Čo iné môže k sebe viazať 
osoby Boha – Lásky, ak nie práve Láska? 

A tak môžeme povedať, že CIRKEV JE SPOLOČENSTVO, 
RODINA VERIACICH , KTORÍ SÚ ZJEDNOTENÍ BOŽOU LÁSKOU. 
Skúsenosťou Božej Lásky. Veď „19 My milujeme, pretože on 
prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19). Je to skúsenosť Lásky, ktorá sa 
viditeľne zjavila a dokázala úplne hmatateľným spôsobom 
práve  na Kríži. A ktorá sa sprítomňuje a pripomína pri 
Eucharistii. A sme pri jadre… Ježiš nepochybne vedel, aké je 

dôležité, aby sme si uvedomovali a do hĺbky prežívali 
skúsenosť toho, že sme Bohom milovaní až na smrť, 
bezvýhradne a bezpodmienečne. Preto ustanovil jedinú 
„obradnú“ vec, ak to tak chceme nazvať, a tou je tajomstvo 
Eucharistie, ktorá je pamiatkou na Ježiša Krista, ktorý za nás 
dáva svoje Telo a vylieva svoju Krv. Ktorý berie na seba naše 
hriechy, naše odcudzenie sa od Boha, a smrťou na kríži k nám 
buduje most, po ktorom môžeme toto odcudzenie od Boha 
prekonať. Tak ustanovuje svojou Krvou jedinú a novú 
Zmluvu, v ktorej naďalej platí len jedno: sme milovaní, 
milovaní do krajnosti a niet ničoho, pred čím by táto láska 
cúvla! 

V tomto okamihu cítime, že pápežova výzva na návrat 
a zhromaždenie sa okolo Eucharistie, jednoznačne nie je 
nejakou mechanickou výzvou na „chodenie do kostola“, 
ako sme možno náchylní si to zjednodušovať v zmysle 
zažitých slovenských stereotypov. Je to čosi viac: je to výzva 
na stretnutie sa s Božou Láskou, ktorá sa zjavuje a znova 
pripomína práve v Eucharistii! V tomto zmysle sa pápež 
obracia práve na nás, ktorí do kostola chodíme a to pravidelne. 
Pretože, obávam sa, aj u nás prevládlo „chodenie na omšu“ 
nad „stretnutím s Kristom“.  Aspoň sme spravidla spokojní, 
keď sme v čase omše v kostole a tak sme splnili, čo sa 
v nedeľu splniť má a málokedy skúmame a „trápime sa“ pre 
to, či sme v tom kostole Krista aj skutočne stretli a skutočne sa 
ponorili do Jeho Lásky! Dokonca aj obyčajná kázeň je pre nás 
často dôležitejšia, než stretnutie s Kristom. Keď sa dieťa vráti 
z kostola, na čo sa ho asi tak spýtajú horlivejší rodičia? No 
predsa ho preskúšajú z toho, čo sa hovorilo na kázni. Ale kto 
z nich sa opýta na to, ako dnes prebehlo stretnutie dieťaťa so 
živým Ježišom? A keď sa vrátime zo slávnostnej omše, čo 
spravidla nás dojme? Slová? Spev? Slávnostné obrady? Alebo 
stretnutie so živým Kristom?  

Áno, v prvom rade my, myslím, potrebujeme návrat 
k Eucharistii a k Ježišovi. A prečo? 

Pretože je to skúsenosť, ktorá mení životy!  

Nechajme teraz hoci aj stranou to, že Ježiš je Boh… 
Zamyslime sa len nad jednou – jedinou vecou: Tu kdesi je 
ktosi, kto ma miluje tak, že na dôkaz lásky ku mne položil 
svoj život a to ešte tak strašným spôsobom na kríži! Je tu 
niekto, kto ma miluje skutočne a až na smrť!!! Uvedomujeme 
si obrovskú váhu tejto skutočnosti? 

Nepochybne máme priateľov – ale kam až ide ich 
zamilovanosť do nás samotných? Koľko by toho pre nás 
podstúpili – a kedy by už jednoducho povedali: prepáč, ale to 
už je priveľa, ja mám aj svoj život, svoju rodinu, je mi ľúto…? 

Nepochybne sme zažili lásku v rodine – ale zažili sme určite aj 
jej hranice. Možno sme spoznali jej sebecké stránky, v ktorých 
sme boli niečím, čím sa rodičia pred svetom chválili. Možno 
sme zažili mechanické tresty, keď rodičia jednoducho nemali 
čas a chuť riešiť problémy a preto ich „vyriešili“ výchovným 
zauchom a bolo. Možno sme zakúsili aj ich snahu ovládať, 
kontrolovať a prisvojovať si nás a zápasili sme s ňou počas 
puberty. Možno sme zakúsili aj iné veci, horšie, možno nie… 



Ale jedno sme spoznali: Aj láska rodičov má svoje hranice 
a svoje podmienky. Dáva, ale súčasne aj vyžaduje 
a očakáva… 

Ale tu je niekto, kto sa k nám stavia ako Otec a to 
bezpodmienečne! Niekto, kto nás miluje a kto nám dáva 
všetko: od dedičstva až po vlastného milovaného Syna. 
V Kristovi je Boh súčasne tým, kto zomiera i tým, kto dáva na 
smrť Syna. Dvojnásobná obeta a dvojnásobná bolesť jedného 
Boha Otca a Syna. A pritom je to obeta lásky, ktorá za to nič 
nepýta! Nič nevyžaduje! Lásky, ktorá nás k ničomu neženie, 
ktorá si netúži privlastniť, netúži ovládať – alebo ste sa už 
niekedy stretli s tým, že by sa Vás Boh snažil do niečoho 
natlačiť? Nie farár, nie katechéta, nie animátor, ale Boh??? Ja 
teda ešte nie… 

Skúsme si to len na chvíľu uvedomiť: Skutočná, 
bezhraničná, bezpodmienečná, krajná láska idúca až na 
smrť, ktorá „ Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží.“ (1 Kor 13,7). Je tu naozaj skutočná, živá osoba, 
ktorá ma skutočne, tu a teraz, miluje takouto 
ohromujúcou láskou, ktorá pre mňa žije, pre mňa dýcha, 
pre mňa zomiera… jednoducho, MILUJE… 

Skúste si do hĺbky uvedomiť tento fakt a dáte mi za pravdu: Je 
to niečo naozaj otriasajúce, krásne otriasajúce, čo skutočne 
mení životy. Áno, takáto láska, byť takto niekým skutočným 
skutočne milovaný, to je naozaj niečo, čo mení život človeka, 
od základu, dramaticky a hlavne… krásne! 

< Ak chcete, skúste sa teraz na okamih zamyslieť nad týmto 
faktom, vo chvíli ticha ho prežiť, precítiť, ponoriť sa doň… > 

A teraz, teraz si do toho pridajte fakt, že ten ktosi, kto Vás 
takto miluje a takto pre Vás žije, je BOH SAMOTNÝ! 
Nikto menší, než Boh samotný! 

Je pre nás zhola nemožné uvedomiť si celú veľkosť Boha 
a tým pádom aj celú veľkosť lásky, ktorou nás miluje… 

Ale aj to, čo dokážeme, spôsobuje, že sa nám to akosi 
podvedome zdá byť príliš krásne a nádherné na to, aby to 
naozaj mohla byť pravda… 

Kdesi v srdci nám naše vnútro – vyškolené obmedzenou 
láskou priateľov, podmienečnou láskou partnerov 
a nedokonalosťou rodičov – hovorí: To nie je možné. To 
proste nemôže fungovať… Musíme za to nejako zaplatiť – 
aspoň tým, že sa na oplátku budeme zapierať, obetovať 
a podriaďovať sa obmedzeniam Zákona a plniť si povinnosti 
voči Bohu a zriekneme sa svojej slobody a staneme sa 
poslušnými sluhami Boha a tak. A nemôže to byť ani láska 
neobmedzená. To nie. Veď to nejde, aby Boh urobil všetko, 
o čo Ho požiadame. Hovorí to síce, ale aj tak sa to nedá. To 
proste nejde. To je nemožné. Takáto láska neexistuje… 

Neviem, prečo to robíme. Možno sa bojíme sklamania, keď by 
sme v tú lásku uverili a potom zažili kruté vytriezvenie… 
Možno sa tým podvedome chránime pred otrasmi v našom 
živote, pretože uveriť v takúto lásku – to je niečo, čo od 
základu zmení náš život. A my netúžime po zmenách. Zvykli 
sme si a uctievame stabilitu a „svätý pokoj“ a „ako sme sa 
naučili, tak to už aj dožijeme“. Ktovie… Ale faktom je, že keď 
prefiltrujeme zvesť o Božej Láske do suchých 
katechizmových poučiek, ktoré si osvojíme nie ako 
existenciálnu skúsenosť, ale ako púhu racionálnu poučku, keď 
tieto poučky potom ešte patrične uvedieme na „pravú mieru“ 
našim rozumom, z Boha, ktorý miluje, neostane nič. Ostane 
iba „Veľký šéf“ tam hore, ktorý na nás kladie (ako správny šéf 
a zamestnávateľ) vysoké nároky, s ktorými sa musíme celý 

život boriť a zápasiť. Ak uspejeme, vyplatí nám našu mzdu, 
ktorú sme si vydreli. Ak nie, nevyplatí nám nič a bez mihnutia 
oka nás zo svojej „firmy“ vyhodí (rovno do Pekla, 
samozrejme). Namiesto lásky a žasnúcej dôvery sa vkradne 
strach a chvenie z nevypočítateľnej ľubovôle tohto – 
povedzme si to otvorene – samovládcu a tyrana, ktorá potom 
vanie z našich modlitieb a najviac z tých za zomrelých… 

Preto potrebujeme Eucharistiu. Nie (len) chodenie do 
kostola, ale EUCHARISTIU! Skutočného a živého Krista na 
oltári, ktorý skutočne a živo zjavuje svoju lásku – tú istú lásku, 
ktorú sme prefiltrovali, pretransformovali a nakoniec 
pochovali ako nereálnu. Potrebujeme, aby sme si 
v Eucharistii vždy znova a znova uvedomovali 
a pripomínali, že to najneuveriteľnejšie, najúžasnejšie, to 
čosi, čo nám pripadá príliš krásne na to, aby realitou bolo, 
realitou NAOZAJ JE: Je tu skutočne niekto, kto nás 
miluje takouto láskou a dokonca to nie je nikto iný, než 
samotný BOH! 

Myslím, že to je dôvod, prečo pápež vyzýva na zhromaždenie 
sa okolo Eucharistie. Pretože Eucharistia ja zhmotnená Božia 
Láska. A je to práve Božia Láska, ktorá zase zhromažďuje 
a vytvára skutočné spoločenstvo, skutočnú komunitu. A o to 
ide. To, čo nevyjadria žiadne slová – ani táto katechéza – to 
dokáže bez slov čírou svojou váhou vyjadriť Eucharistia: Boh, 
ktorý si tiež sprítomňuje a znova prežíva svoju jedinú obeť na 
Kríži, aby sme my mohli uveriť… 

Skúsme teda prijať toto pozvanie: Nie pozvanie na chodenie 
do kostola a zúčastňovanie sa bohoslužieb. To je primálo. Ani 
pozvanie na „nábožné slyšanie“ omší a hlavne kázní. Aj oni sú 
dôležité, ale nie kľúčové. Ako vraví pápež, ich úlohou je iba 
uvádzať do stretnutia s Kristom. Zmerajme sa práve na toto 
stretnutie s Ježišom Kristom, s Ježišom Kristom milujúcim až 
na smrť na kríži. Toto je jadro Eucharistie: slávenie Ježišovej 
Lásky, ktorá aj nás uzdravuje. Urobme to! Pretože už samo 
vedomie, že je tu niekto, kto nás takto miluje, uzdravuje! 

Váš Inky 

 

 

 

 

 


